
คูม่อือา้งองิการใชง้าน
คําอธบิายโดยสรปุสําหรับการใชง้านเครือ่งเป็นประจํา

MFC-L8690CDW
MFC-L8900CDW
MFC-L9570CDW 
        

บราเดอรแ์นะนําใหค้ณุเกบ็คูม่อืนีไ้วใ้กลก้บัเครือ่งบราเดอรเ์พือ่สะดวกตอ่การนํามาอา้งองิ

คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน์
คู่มืออ้างอิงการใช้งานเลม่นีป้ระกอบดว้ยคําแนะนําการใช ้
งานและขอ้มลูพืน้ฐานของเครือ่งบราเดอรข์องคณุ
สําหรับคําแนะนําการใชง้าน ขอ้มลู และขอ้มลูผลติภณัฑ์
ขัน้สงู โปรดดคูู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่
support.brother.com/manuals

http://support.brother.com/manuals/


คูม่อืผูใ้ชแ้ละวธิคีน้หาคูม่อืผูใ้ช้
คูม่อื ส ิง่ท ีอ่ยูใ่นคูม่อื คน้หาคูม่อื

คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภยั
ของผลติภณัฑ์

อา่นคูม่อืนีก้อ่น โปรดอา่นคําแนะนําดา้นความ
ปลอดภยักอ่นตัง้คา่เครือ่งของคณุ ดคููม่อืนีสํ้าหรับ
ขอ้มลูเครือ่งหมายการคา้และขอ้จํากดัทางกฎหมาย

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อืการตดิตัง้เครือ่งอยา่ง
งา่ย

ดคํูาแนะนําสําหรับการตัง้คา่เครือ่งของคณุ และตดิ
ตัง้ไดรเวอรแ์ละซอฟตแ์วรสํ์าหรับระบบปฏบิตักิาร
และชนดิการเชือ่มตอ่ทีค่ณุใชง้านอยู่

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อือา้งองิการใชง้าน เรยีนรูก้ารดําเนนิการขัน้พืน้ฐานสําหรับแฟกซ ์การ
ทําสําเนาและการสแกน และการบํารงุรักษาเครือ่ง
เบือ้งตน้ ดเูคล็ดลบัการแกไ้ขปัญหา

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน์ คูม่อืนีป้ระกอบดว้ยเนือ้หาเพิม่เตมิสําหรับ คู่มือ
อ้างอิงการใช้งาน
นอกจากขอ้มลูเกีย่วกบัการดําเนนิการการพมิพ ์การ
สแกน การทําสําเนา แฟกซ ์ฟังกช์นัอปุกรณ์
เคลือ่นที ่การสัง่การ Brother ControlCenter และ
การแกไ้ขปัญหา ยงัรวมขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนซ์ึง่
เกีย่วกบัการใชง้านเครือ่งในเครอืขา่ยเอาไวด้ว้ย

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®

Brother Solutions
Center 1

1 เยีย่มชม support.brother.com/manuals
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คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน ์ชว่ยใหค้ณุไดร้บัประโยชน์
สงูสดุจากตวัเครือ่ง
เราหวงัวา่คูม่อืแบบออนไลนน์ีจ้ะเป็นประโยชนสํ์าหรับทา่น เพือ่ศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุลกัษณะของเครือ่ง
ของคณุ โปรดด ูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ของเรา ซึง่ม:ี

ตวัชว่ยคน้หาอยา่งรวดเร็ว!
กลอ่งคน้หา

ดชันชีว่ยคน้หาแบบแยกหวัขอ้

รปูแบบแบบครอบคลมุ!
ทกุหวัขอ้ในคูม่อืเดยีว

โครงหนา้แบบงา่ย!
 คําแนะนําแบบเป็นลําดบั

สรปุคณุลกัษณะทีด่า้นบนของหนา้

1

2

3

4

1. กลอ่งคน้หา
2. ตวัชว่ยคน้หา
3. สรปุขอ้มลู
4. คําแนะนําแบบเป็นลําดบั

เพือ่ดคููม่อืผูใ้ชอ้อนไลน์

เพือ่ด ูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคูม่อือืน่ๆ โปรดเยีย่มชม support.brother.com/manuals

(Windows®)
และคณุยงัสามารถเขา้ถงึคูม่อืของเครือ่งของคณุไดโ้ดยใช ้Brother Utilities เครือ่งมอื Brother Utilities รวม
อยูใ่นการตดิตัง้มาตรฐาน คณุสามารถพบทางลดับนเดสกท็์อปของคณุ หรอืจากเมนู Windows®เร ิม่
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ถา้มคีาํถามหรอืปญัหา ดคูาํถามทีพ่บบอ่ย วธิแีกป้ญัหา
และวดิโีอออนไลนข์องเรา
ไปทีห่นา้ คาํถามทีพ่บบอ่ย และการแกป้ญัหาเบือ้งตน้ ใน Brother Solutions Center ที่
support.brother.com
• พรอ้มดว้ยวธิกีารตา่งๆ ในการคน้หา
• แสดงคาํถามทีเ่ก ีย่วขอ้งสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ
• ไดร้บัการปรบัปรงุเป็นประจาํตามผลตอบรบัของลกูคา้

3
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ภาพรวมของแผงควบคมุ
แผงควบคมุอาจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

1 2 3 4 5

6

1. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั
เขา้ถงึเมนูและตวัเลอืกโดยการกดรายการนัน้บนจอสมัผัส

2. ปุ่ มเมนู

 (ยอ้นกลบั)

กดเพือ่กลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้

 (หนา้หลกั)

กดเพือ่ยอ้นกลบัสูห่นา้หลกั

 (ยกเลกิ)

กดเพือ่ยกเลกิการดําเนนิการ
3. แผงสมัผสั (ปุ่ มตวัเลข)

กดปุ่ มตวัเลขเพือ่ใสห่มายเลขโทรศพัทห์รอืโทรสารและเพือ่ใสจํ่านวนสําเนา
4. ตวับง่ชีก้ารทาํงาน LED

LED สวา่งตามสถานะการทํางานของเครือ่ง

5.  เปิด/ปิด เครือ่ง

• เปิดเครือ่งโดยกดปุ่ ม 

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

1 ขอ้มลูท ัว่ไป
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6. เครือ่งอา่น Near Field Communication (NFC)MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW
คณุสามารถใชก้ารพสิจูนต์วัจรงิดว้ยบตัรไดโ้ดยการสมัผัสบตัรเขา้กบัเครือ่งอา่น NFC บนแผงควบคมุ

ถา้อปุกรณ ์Android™ ของคณุรองรับคณุสมบตั ิNFC คณุสามารถพมิพจ์ากอปุกรณข์องคณุ หรอืสแกนไป
ยงัอปุกรณข์องคณุไดใ้นลกัษณะเดยีวกนั

วธิกีารทอ่งดใูนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั
กดนิว้มอืของคณุบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่สัง่การ เพือ่แสดงและเขา้ถงึตวัเลอืกทัง้หมด ใหปั้ดไป
ทางซา้ย ขวา ขึน้ ลง หรอืกด d c หรอื a b บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่เลือ่นดู

ขอ้ควรจาํ
หา้มกดทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD ดว้ยวตัถแุหลมคมเชน่ปากกาหรอืสไตลสั เนือ่งจากอาจทําใหเ้ครือ่งเสยี
หาย

หา้มสมัผัสหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ทนัทหีลงัจากเสยีบสายไฟ หรอืเปิดเครือ่ง การกระทําดงักลา่วอาจ
ทําใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด

หมายเหตุ

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป

5



ภาพรวมหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD ระบบสมัผสั

MFC-L8690CDW
คณุสามารถเลอืกหนา้จอสองประเภทเพือ่ตัง้เป็น
หนา้จอหลกั ไดแ้ก:่ หนา้จอหลกัและหนา้จอทางลดั
เมือ่หนา้จอหลกัแสดงขึน้มา ใหล้ากนิว้ไปทางซา้ย
หรอืขวา หรอืกด d หรอื c เพือ่แสดงหนา้จอฟังกช์นั
หนา้จออืน่
หนา้จอหลกัแสดงสถานะของเครือ่งขณะทีเ่ครือ่งพัก
การทํางาน เมือ่หนา้จอนีป้รากฏขึน้ แสดงวา่เครือ่ง
ของคณุพรอ้มรับคําสัง่ถดัไป

หากเปิดใชง้าน Active Directory®

Authentication หรอื LDAP แผงควบคมุของเครือ่ง
จะถกูล็อก
คณุสมบตัทิีม่จีะแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุ
หนา้จอหลกั: หนา้จอ 1
หนา้จอหลกัใหก้ารเขา้ถงึคณุสมบตัเิชน่ แฟกซ์
สําเนา และสแกน

หนา้จอหลกั: หนา้จอ 2

หนา้จอหลกั: หนา้จอ 3

หนา้จอทางลดั
สรา้งทางลดัสําหรับการดําเนนิการทีใ่ชบ้อ่ย เชน่การ
สง่โทรสาร การทําสําเนา การสแกน และการใช ้
งานการเชือ่มตอ่เว็บ

มแีท็บทางลดั 8 แท็บ โดยทีม่ทีางลดั 6 ทาง
ลดัในแตล่ะแท็บทางลดั รวมทัง้หมดเป็นทาง
ลดั 48 ทางลดัใหใ้ชง้าน

1. วนัทีแ่ละเวลา
แสดงวนัทีแ่ละเวลาทีต่ัง้ไวท้ีเ่ครือ่ง

2. โหมด

•  [Fax (โทรสาร)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดแฟกซ์

•  [Copy (สาํเนา)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดทําสําเนา

•  [Scan (สแกน)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดสแกน

6



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

•  [Web (เว็บ)]

กดเพือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องบราเดอรเ์ขา้
สูบ่รกิารอนิเทอรเ์น็ต

•  [Apps (แอปพลเิคชนั)]

กดเพือ่เชือ่มตอ่เครือ่งของบราเดอรไ์ปยงั
บรกิาร Brother Apps

•  [USB]

กดเพือ่เขา้สูเ่มนู USB และเลอืกตวัเลอืก
[Scan to USB (สแกนไปยงั USB)]
หรอื [Direct Print (การพมิพ์
โดยตรง)]

•  [2 in 1 ID Copy (สาํเนาบตัร
ประจาํตวั 2 ดา้นใน 1 หนา้)]
กดเพือ่เขา้ถงึตวัเลอืกการทําสําเนาบตัรประ
จําตวั 2 ดา้นใน 1 หนา้

3.  (ผงหมกึ (โทนเนอร)์)

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

4.  (การต ัง้คา่)

กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Settings (การตัง้คา่)]
หากเปิดใชง้านการล็อกการตัง้คา่ (Setting
Lock) ไอคอนแมก่ญุแจ  จะปรากฏบนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD คณุจะตอ้งปลดล็อก
เครือ่งเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่

5.  หรอื  (สถานะเครอืขา่ยไร้
สาย)
กดเพือ่กําหนดการตัง้คา่ไรส้าย
ถา้คณุใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย ตวั
บง่ชีร้ะดบัสีร่ะดบัจะแสดงความแรงของสญัญาณ
ไรส้ายในปัจจบุนั

    

0 Max

ปิดใชง้าน LAN ไรส้าย

6.  [Shortcuts (ทางลดั)]

กดเพือ่เขา้สูห่นา้จอ [Shortcuts (ทาง
ลดั)]

7.  (หนา้จอหลกั)

กดเพือ่เขา้สูห่นา้จอหลกั

โทรสารใหม่

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

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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ไอคอนคาํเตอืน

ไอคอนคําเตอืน  ปรากฏเมือ่มขีอ้ผดิพลาด
หรอืขอ้ความการบํารงุรักษา กดพืน้ทีข่อ้ความ
เพือ่เปิดด ูจากนัน้กด  เพือ่กลบัสูห่นา้จอ
หลกัอนัดบัแรก

ผลติภณัฑน์ีใ้ชร้ปูแบบตวัอกัษรของ ARPHIC
TECHNOLOGY CO.,LTD.

หมายเหตุ

MFC-L8900CDW/
MFC-L9570CDW

เครือ่งของคณุมหีนา้จอแปดแท็บ (เรยีกวา่หนา้จอ
หลกั) หนา้จอหลกัแตล่ะหนา้จอสามารถบรรจุ
ไอคอนไดแ้ปดไอคอน ซึง่สามารถใชสํ้าหรับฟังกช์นั
การตัง้คา่เครือ่ง และทางลดั สามารถวางไอคอนบน
หนา้จอหลกัไดร้วมทัง้หมด 64 ไอคอนตามที่
ตอ้งการ
หนา้จอหลกัอนัดบัแรกสามารถเลอืกไดจ้ากหนา้จอ
หลกัตา่งๆ
ใชเ้มนู [Admin Settings (การตัง้คา่ผูด้แูล)]
เพือ่ตัง้ชือ่แแท็บและจัดเรยีงไอคอนใหม่

1. วนัทีแ่ละเวลา
แสดงวนัทีแ่ละเวลาทีต่ัง้ไวท้ีเ่ครือ่ง
พืน้ทีน่ีย้งัใชเ้พือ่แสดงขอ้ผดิพลาดหรอืขอ้ความ
บํารงุรักษาอกีดว้ย

2.  (สถานะ LAN แบบใชส้าย)

กดเพือ่กําหนดคา่การตัง้คา่ LAN แบบใชส้าย
ไอคอนแสดงสถานะปัจจบุนัของเครอืขา่ยแบบ
ใชส้าย

ปิดใชง้าน LAN แบบใชส้าย
(สเีทา)

เปิดใชง้าน LAN แบบใชส้าย
(สขีาว)

ไมม่กีารเชือ่มตอ่สายเคเบลิหรอืไมม่ี
การเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย

3.  หรอื  (สถานะเครอืขา่ยไร้
สาย)
กดเพือ่กําหนดการตัง้คา่ไรส้าย
ถา้คณุใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย ตวั
บง่ชีร้ะดบัสีร่ะดบัจะแสดงความแรงของสญัญาณ
ไรส้ายในปัจจบุนั

    

0 Max

ปิดใชง้าน LAN ไรส้าย

4.  (ผงหมกึ (โทนเนอร)์)

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

5.  (การต ัง้คา่ผูด้แูลระบบ)

กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Admin Settings (การ
ตัง้คา่ผูด้แูล)]

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: กา
รกาํหนดค่าเคร่ืองของคุณ

6. ไอคอนฟงักช์นั ไอคอนการต ัง้คา่ และ
ไอคอนทางลดั
คําอธบิายตอ่ไปนีอ้ธบิายไอคอนและ
คณุลกัษณะพืน้ฐาน คณุสมบตัทิีม่จีะแตกตา่งกนั
ไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

•  [All Settings (การต ัง้คา่
ท ัง้หมด)]
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กดเพือ่เขา้สูก่ารตัง้คา่เครือ่ง

•  [Fax (โทรสาร)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดแฟกซ์

•  [Copy (สาํเนา)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดทําสําเนา

•  [Scan (สแกน)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดสแกน

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

•  [USB]

กดเพือ่เขา้สูเ่มนู USB และเลอืกตวัเลอืก
[Scan to USB (สแกนไปยงั USB)]
หรอื [Direct Print (การพมิพ์
โดยตรง)]

•  [Web (เว็บ)]

กดเพือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องบราเดอรเ์ขา้
สูบ่รกิารอนิเทอรเ์น็ต

•  [Apps (แอปพลเิคชนั)]

กดเพือ่เชือ่มตอ่เครือ่งของบราเดอรไ์ปยงั
บรกิาร Brother Apps

•  [2 in 1 ID Copy (สาํเนาบตัร
ประจาํตวั 2 ดา้นใน 1 หนา้)]
กดเพือ่เขา้ถงึตวัเลอืกการทําสําเนาบตัรประ
จําตวั 2 ดา้นใน 1 หนา้

•  (ทางลดั)

กดเพือ่เขา้ถงึทางลดัทีส่รา้งขึน้สําหรับการ
ดําเนนิการทีใ่ชบ้อ่ย เชน่การสง่โทรสาร การ
ทําสําเนา การสแกน และการใชง้านการ
เชือ่มตอ่เว็บ

7. ปุ่ มเลือ่นแท็บ
กดเพือ่แสดงและเขา้ถงึแท็บทัง้หมด

8. แท็บหลกั
กดเพือ่แสดงหนา้จอสําหรับหนา้จอหลกั

โทรสารใหม่

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

ไอคอนคาํเตอืน

ไอคอนคําเตอืน  ปรากฏเมือ่มขีอ้ผดิพลาด
หรอืขอ้ความการบํารงุรักษา กดพืน้ทีข่อ้ความ
เพือ่เปิดด ูจากนัน้กด  เพือ่กลบัสูห่นา้จอ
หลกัอนัดบัแรก

ผลติภณัฑน์ีใ้ชร้ปูแบบตวัอกัษรของ ARPHIC
TECHNOLOGY CO.,LTD.

หมายเหตุ

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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บรรจกุระดาษในถาดใส่
กระดาษ
ใชถ้าดใสก่ระดาษเมือ่พมิพบ์นสือ่การพมิพด์งัตอ่ไป
นี:้

กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรไีซเคลิ
กระดาษหวัจดหมาย
กระดาษสี

• ปรับแครป่รับกระดาษ
• คลีก่ระดาษ
• หา้มเกนิเครือ่งหมาย
นี้

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุ
กระดาษในถาดใส่กระดาษ

บรรจกุระดาษในถาด
อเนกประสงค ์(ถาด MP)
ใชถ้าดอเนกประสงคเ์มือ่พมิพบ์นสือ่การพมิพด์งัตอ่
ไปนี:้

กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรไีซเคลิ
กระดาษปอนด์
กระดาษหวัจดหมาย
กระดาษสี
กระดาษหนา

ฉลาก 1 

ซองจดหมาย 1

กระดาษเคลอืบมนั 2

• ปรับแครป่รับกระดาษ
• คลีก่ระดาษ
• หา้มเกนิเครือ่งหมาย
นี้

1 เปิดฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) กอ่นที่
จะพมิพเ์พือ่ใหก้ระดาษทีพ่มิพอ์อกไปยงัถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา้

2 เมือ่คณุพมิพบ์นกระดาษเคลอืบมนั ใหใ้สก่ระดาษเพยีงแผน่
เดยีวในถาดอเนกประสงค์

ขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุ
กระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

2 บรรจกุระดาษ
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ใชส้ว่นนีเ้พือ่แกไ้ขปัญหาทีค่ณุอาจประสบเมือ่ใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอร์

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

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

คน้หาขอ้ผดิพลาด คน้หาวธิกีารแกไ้ข
การใช ้Status Monitor

• คลกิสองครัง้ทีไ่อคอน  ในถาดงาน

• (สําหรับระบบปฏบิตักิารWindows®) ถา้คณุทํา
เครือ่งหมายเลอืกชอ่งใสเ่ครือ่งหมาย โหลด
Status Monitor เมือ่เร ิม่ตน้ ไว ้Status
Monitor จะถกูเรยีกใชง้านโดยอตัโนมตัทิกุครัง้ที่
คณุเริม่ตน้ใชง้านคอมพวิเตอรข์องคณุ

• ไอคอนสเีขยีวแสดงสภาวะสแตนบายปกติ

• ไอคอนสเีหลอืงแสดงคําเตอืน

• ไอคอนสแีดงแสดงวา่เกดิขอ้ผดิพลาด

• ไอคอนสเีทาแสดงวา่เครือ่งออฟไลน์

• คลกิทีปุ่่ ม วธิกีารแกไ้ข เพือ่เขา้ถงึเว็บไซตก์าร
แกไ้ขปัญหาของบราเดอร์

A การแกไ้ขปญัหา
A

การแกไ้ขปญั
หา
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คน้หาขอ้ผดิพลาด คน้หาวธิกีารแกไ้ข
การใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD 1. ปฏบิตัติามขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ

LCD
2. ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดได ้uu

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ข้อความแสดงความผิด
พลาดและข้อความแจ้งการบาํรุงรักษา หรอื ด:ู
คาํถามทีพ่บบอ่ย และการแกป้ญัหาเบือ้ง
ตน้ จาก Brother Solutions Center ที่
support.brother.com

ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การ
บาํรงุรกัษา
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัปัญหาทีพ่บบอ่ยและขอ้ความบํารงุรักษา uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์
เพือ่ดคููม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน ์และคูม่อือืน่ๆ เยีย่มชม support.brother.com/manuals
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เอกสารและกระดาษตดิ
ขอ้ความแสดงความผดิพลาดระบตํุาแหน่งทีก่ระดาษตดิในเครือ่งของคณุ

1

4

5

2

3

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

การแกป้ญัหาสาํหรบัการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ถา้คณุไมส่ามารถเชือ่มตอ่เครือ่งบราเดอรข์องคณุเขา้กบัเครอืขา่ยแบบไรส้าย ดขูอ้มลูตอ่ไปนี:้

• คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์รายงาน WLAN
• คู่มือการติดตั้งเคร่ืองอย่างง่าย: การตั้งค่าแบบไร้สาย
เพือ่ดคููม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน ์และคูม่อือืน่ๆ เยีย่มชม support.brother.com/manuals

A
การแกไ้ขปญั

หา
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วสัดกุารพมิพ์
เมือ่ถงึเวลาเปลีย่นวสัดกุารพมิพเ์ชน่ผงหมกึ (โทนเนอร)์ หรอืแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) จะมขีอ้ความแสดงขอ้
ผดิพลาดปรากฏบนแผงควบคมุของเครือ่งหรอืใน Status Monitor สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวสัดกุาร
พมิพสํ์าหรับเครือ่งของคณุ เยีย่มชม www.brother.com/original/index.html หรอืตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย
ผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

หมายเลขตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ จะแตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้กบัประเทศและภมูภิาคของคณุ

รายการวสัดุ
การพมิพ์

ชือ่รุน่วสัดกุารพมิพ์ อายกุารใชง้านโดย
ประมาณ
(จาํนวนหนา้ทีส่ามารถ
พมิพไ์ด)้

รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด้

ตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

มาตรฐาน:
• สดํีา:

TN-451BK
• สฟ้ีา:

TN-451C
• สชีมพ:ู

TN-451M
• สเีหลอืง:

TN-451Y

• สดํีา:

ประมาณ 3,000 หนา้ 1 2

• สฟ้ีา / สชีมพ ู/ สเีหลอืง:

ประมาณ 1,800 หนา้ 1 2

MFC-L8690CDW/
MFC-L8900CDW/
MFC-L9570CDW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ความจสุงูพเิศษ:
• สดํีา:

TN-456BK
• สฟ้ีา:

TN-456C
• สชีมพ:ู

TN-456M
• สเีหลอืง:

TN-456Y

• สดํีา:

ประมาณ 6,500 หนา้ 1 2

• สฟ้ีา / สชีมพ ู/ สเีหลอืง:

ประมาณ 6,500 หนา้ 1 2

MFC-L8690CDW/
MFC-L8900CDW/
MFC-L9570CDW

B ภาคผนวก

14

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


รายการวสัดุ
การพมิพ์

ชือ่รุน่วสัดกุารพมิพ์ อายกุารใชง้านโดย
ประมาณ
(จาํนวนหนา้ทีส่ามารถ
พมิพไ์ด)้

รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด้

ตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์
(ตอ่)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ความจสุงูมากพเิศษ
(ขนาดอลัตรา้):
• สดํีา:

TN-459BK
• สฟ้ีา:

TN-459C
• สชีมพ:ู

TN-459M
• สเีหลอืง:

TN-459Y

• สดํีา:

ประมาณ 9,000 หนา้ 1 2

• สฟ้ีา / สชีมพ ู/ สเีหลอืง:

ประมาณ 9,000 หนา้ 1 2

MFC-L8690CDW/
MFC-L8900CDW/
MFC-L9570CDW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ในกลอ่งผลติภณัฑ:์
(ใหม้ากบัเครือ่งของคณุ)

• สดํีา:

ประมาณ 3,000 หนา้ 1 2

• สฟ้ีา / สชีมพ ู/ สเีหลอืง:

ประมาณ 1,800 หนา้ 1 2

MFC-L8690CDW/
MFC-L8900CDW/
MFC-L9570CDW

ชุดแมแ่บบ
สรา้งภาพ
(ดรมั)

• DR-451CL • ประมาณ 30,000 หนา้ 3 MFC-L8690CDW/
MFC-L8900CDW/
MFC-L9570CDW

ชุดสายพาน
ลาํเลยีง
กระดาษ

• BU-330CL • ประมาณ 50,000 หนา้ 4 MFC-L8690CDW/
MFC-L8900CDW/
MFC-L9570CDW

กลอ่งใสผ่ง
หมกึโทนเนอร์
ทีใ่ชแ้ลว้

• WT-320CL • ประมาณ 50,000 หนา้ 2 MFC-L8690CDW/
MFC-L8900CDW/
MFC-L9570CDW

1 จํานวนพมิพข์องตลบัผงหมกึโดยประมาณไดรั้บการประกาศไวต้ามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
2 (หนา้ A4 หรอื Letter ดา้นเดยีว)
3 ประมาณ 30,000 หนา้สําหรับงานพมิพแ์บบ 1 หนา้ตอ่งาน 50,000 หนา้สําหรับงานพมิพแ์บบ 3 หนา้ตอ่งาน [หนา้ A4/Letter แบบ

ไมซ่บัซอ้น] จํานวนหนา้อาจขึน้กบัปัจจัยหลายอยา่ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะประเภทสือ่วสัดกุารพมิพแ์ละขนาดสือ่วสัดกุารพมิพ์

B
ภาคผนวก
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4 ประมาณ 50,000 หนา้สําหรับงานพมิพแ์บบ 1 หนา้ตอ่งาน 130,000 หนา้สําหรับงานพมิพแ์บบ 3 หนา้ตอ่งาน [หนา้ A4/Letter แบบ
ไมซ่บัซอ้น] จํานวนหนา้อาจขึน้กบัปัจจัยหลายอยา่ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะประเภทสือ่วสัดกุารพมิพแ์ละขนาดสือ่วสัดกุารพมิพ์

หากคณุใชง้านระบบปฏบิตักิาร Windows® คลกิสองครัง้ทีไ่อคอน Brother Creative Center  บน
เดสกท็์อปของคณุเพือ่เขา้ถงึเว็บไซตฟ์ร ีทีไ่ดรั้บการออกแบบมาเพือ่เป็นทรัพยากรสําหรับชว่ยใหค้ณุ
สามารถสรา้งและพมิพส์ือ่แบบกําหนดเองสําหรับการใชง้านทางธรุกจิและสว่นตวั ดว้ยภาพ ขอ้ความ และ
ความคดิสรา้งสรรค์
ผูใ้ช ้Macintosh สามารถเขา้ถงึ Brother CreativeCentre ไดท้างทีอ่ยูเ่ว็บตอ่ไปนี:้
www.brother.com/creativecenter

พมิพแ์ละสแกนโดยใชอ้ปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุ
Brother iPrint&Scan ใหค้ณุสามารถใชค้ณุลกัษณะของเครือ่งบราเดอรข์องคณุไดโ้ดยตรงจากอปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุโดยไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอร ์Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (คาํแนะนาํการใช้
งานการพิมพ์/การสแกนผ่านมือถือสาํหรับ Brother iPrint&Scan) ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการพมิพจ์ากอปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุ ไปยงัหนา้ คูม่อื ของชือ่รุน่ของคณุใน Brother Solutions Center ไดท้ี่
support.brother.com เพือ่ดคููม่อื
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เยีย่มชมเราไดท้ ี่
www.brother.com

เครือ่งพมิพน์ีไ้ดรั้บการรับรองการใชง้านในประเทศทีซ่ ือ้เทา่นัน้ บรษัิทสาขาในประเทศหรอืตวัแทน
จําหน่าย Brother จะใหก้ารสนับสนุนเฉพาะเครือ่งทีซ่ ือ้ภายในประเทศเทา่นัน้

D00HR5001-00
THA

เวอรช์ัน่ 0

http://www.brother.com/
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