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กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

• นยิามของบนัทกึ

• เครือ่งหมายการคา้

• หมายเหตทุีสํ่าคญั

1



 หนา้หลกั > กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > นยิามของบนัทกึ

นยิามของบนัทกึ
เราใชส้ญัลกัษณแ์ละรปูแบบตอ่ไปนีใ้นคูม่อืผูใ้ชน้ี:้

 คาํเตอืน คําเตอืน แสดงถงึสถานการณท์ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายซึง่หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผลใหไ้ดรั้บ
บาดเจ็บรา้ยแรง หรอือาจเป็นอนัตรายถงึขัน้เสยีชวีติได ้

 ขอ้ควรระวงั ขอ้ควรระวงั แสดงถงึสถานการณท์ีอ่าจเป็นอนัตรายกบัตวัคณุ หากไมห่ลกีเลีย่ง เนือ่งจาก
สถานการณด์งักลา่วอาจทําใหค้ณุไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึปานกลางได ้

ขอ้ควรจาํ ขอ้ควรจํา แสดงสถานการณท์ีอ่าจเกดิอนัตรายซึง่หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผลใหท้รัพยส์นิเสยี
หาย หรอืสญูเสยีฟังกช์ัน่การใชง้านผลติภณัฑ์

หมายเหตุ หมายเหตรุะบสุภาพแวดลอ้มของการปฏบิตักิาร เงือ่นไขการตดิตัง้ หรอืเงือ่นไขการใชง้าน
เพิม่เตมิ

ไอคอนคําแนะนําจะบอกขอ้มลูชว่ยเหลอืทีม่ปีระโยชน ์และขอ้มลูประกอบ

ไอคอนอนัตรายจากระบบไฟฟ้า แจง้เตอืนใหค้ณุระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ตทีอ่าจเกดิขึน้

ไอคอนอนัตรายจากไฟไหม ้แจง้เตอืนใหค้ณุระวงัอนัตรายจากไฟไหม ้

ไอคอนพืน้ผวิรอ้นเตอืนไมใ่หค้ณุสมัผัสชิน้สว่นของเครือ่งทีม่คีวามรอ้น

ไอคอนหา้มแสดงการกระทําทีค่ณุตอ้งไมป่ฏบิตั ิ

ตวัหนา แบบอกัษรตวัหนา แสดงปุ่ มบนแผงควบคมุเครือ่งหรอืบนหนา้จอคอมพวิเตอร์

ตัวเอียง แบบอกัษรตวัเอยีง เนน้ประเด็นสําคญัหรอืแนะนําใหค้ณุอา่นหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

Courier New รปูแบบอกัษร Courier New แสดงถงึขอ้ความทีป่รากฏบนจอ LCD ของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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เครือ่งหมายการคา้
BROTHER เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท Brother Industries จํากดั
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Active Directory, OneNote และ OneDrive เป็น
เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
Apple, Mac, Safari, iPad, iPhone and iPod touch เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. ซึง่จดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิา
และประเทศอืน่ๆ
AirPrint และ macOS เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc.
PostScript และ PostScript 3 เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครือ่งหมายการคา้ของ Adobe Systems Incorporated
ในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance และ Wi-Fi Direct เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance®

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup และตราสญัลกัษณ ์Wi-Fi Protected Setup เป็น
เครือ่งหมายการคา้ของ Wi-Fi Alliance®

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS และ Google Play เป็น
เครือ่งหมายการคา้ของ Google, Inc. การใชง้านเครือ่งหมายการคา้เหลา่นีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจาก Google
Mopria® เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนและเครือ่งหมายบรกิารของ Mopria Alliance, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและ
ประเทศอืน่ๆ หา้มใชง้านโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นอนัขาด
Mozilla และ Firefox เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Mozilla Foundation
Intel เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Intel Corporation ในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
Evernote เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Evernote Corporation และใชง้านภายใตก้ารอนุญาต
เครือ่งหมายคํา Bluetooth เป็นเจา้ของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายดงักลา่วใดๆ โดย Brother
Industries, Ltd. อยูภ่ายใตล้ขิสทิธิ์
PictBridge เป็นเครือ่งหมายการคา้
แตล่ะบรษัิททีม่ชี ือ่ซอฟตแ์วรซ์ ึง่ไดก้ลา่วถงึในคูม่อืนีม้ขีอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านซอฟตแ์วรท์ีร่ะบเุฉพาะกบัโปรแกรมทีม่กีรรมสทิธิ์
ชือ่การคา้และชือ่ผลติภณัฑใ์ดๆ ของบรษิทัทีป่รากฏในเอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑข์องบราเดอรแ์ละสือ่วสัดอุ ืน่
ใดท ัง้หมดเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษิทัน ัน้ๆ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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หมายเหตทุีส่าํคญั
• อยา่ใชผ้ลติภณัฑน์ีน้อกประเทศทีซ่ ือ้ผลติภณัฑ ์เนือ่งจากอาจเป็นการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการสือ่สารโทรคมนาคมแบบ

ไรส้าย และกําลงัไฟฟ้าของประเทศนัน้ๆ
• ผลติภณัฑบ์างรุน่มจํีาหน่ายในบางประเทศเทา่นัน้
• Windows® 10 ในเอกสารนีเ้ป็นตวัแทน Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education และ

Windows® 10 Enterprise
• Windows Server® 2008 ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows Server® 2008 และ Windows Server® 2008 R2
• ในคูม่อืผูใ้ชน้ี ้จะใชข้อ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของรุน่ HL-L8360CDW/HL-L9310CDW เวน้แตม่กีารระบเุป็นอืน่
• ในคูม่อืผูใ้ชน้ี ้จะใชภ้าพประกอบของรุน่ HL-L8360CDW/HL-L9310CDW เวน้แตม่กีารระบเุป็นอืน่
• หนา้จอในคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นีม้ไีวเ้พือ่เป็นภาพประกอบเทา่นัน้ และอาจแตกตา่งจากหนา้จอจรงิ
• หนา้จอในคูม่อืนีม้าจาก Windows® 7 และ macOS v10.10.5 นอกจากจะมกีารระบไุวเ้ป็นอืน่ หนา้จอบนคอมพวิเตอรข์อง

คณุอาจแตกตา่งกนัออกไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระบบปฏบิตักิารของคณุ
• เนือ้หาในคูม่อืนีแ้ละขอ้มลูจําเพาะของผลติภณัฑอ์าจมกีารเปลีย่นแปลง โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
• คณุลกัษณะบางอยา่งอาจไมม่ใีนประเทศทีม่กีารบงัคบัใชข้อ้จํากดัการนําเขา้ทีเ่กีย่วขอ้งบางประการ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

• กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ

• มมุมองจากดา้นหนา้และดา้นหลงั

• ภาพรวมของแผงควบคมุ

• ภาพรวมจอ LCD ระบบสมัผัส

• วธิกีารทอ่งดใูนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัส

• เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์องบราเดอร ์(Windows®)
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ

กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ
กอ่นทีจ่ะพยายามดําเนนิการพมิพใ์ดๆ ใหย้นืยนัดงัตอ่ไปนี:้
• ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้
• สําหรับผูใ้ชส้าย USB หรอืสายเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ตรวจสอบวา่สายเชือ่มตอ่ยดึแน่นดแีลว้

ไฟรว์อลล ์(Windows®)
ถา้คอมพวิเตอรข์องคณุมกีารป้องกนัดว้ยไฟรว์อลล ์และคณุไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ย คณุอาจจําเป็นตอ้งกําหนดคา่
ไฟรว์อลล ์ถา้คณุกําลงัใชง้าน Windows® Firewall และคณุตดิตัง้ไดรเวอรโ์ดยใชข้ัน้ตอนในโปรแกรมตดิตัง้ จะมกีารตัง้คา่
ไฟรว์อลลท์ีจํ่าเป็นใหแ้ลว้ ถา้คณุกําลงัใชง้านซอฟตแ์วรไ์ฟรว์อลลส์ว่นบคุคลอืน่ ใหด้คููม่อืการใชง้านสําหรับซอฟตแ์วรข์องคณุ
หรอืตดิตอ่ผูผ้ลติซอฟตแ์วร์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > มมุมองจากดา้นหนา้และดา้นหลงั

มมุมองจากดา้นหนา้และดา้นหลงั

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

ดา้นหนา้

5

4

3

6

1

7

2
8

ดา้นหลงั

12

11

9

10

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

พอรต์ 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (รุน่ทีร่องรับเทา่นัน้)
11. อปุกรณเ์ชือ่มตอ่/สายไฟ AC
12. ฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)
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HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ดา้นหนา้

5

4

3

6

1

7

2
8

ดา้นหลงั

13

12

9

10

11

1. แผน่รองถาดกระดาษของถาดรองรับเอกสารออกแบบควํา่หนา้ (แผน่รองถาดกระดาษ)
2. ถาดรองรับเอกสารออกแบบควํา่หนา้
3. ปุ่ มปลดฝาครอบดา้นหนา้
4. ฝาครอบดา้นหนา้
5. ถาดใสก่ระดาษ
6. ถาดอเนกประสงค ์(MP Tray)
7. พอรต์ USB เชือ่มตอ่อปุกรณเ์สรมิ
8. แผงสมัผัสพรอ้มหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัสแบบพลกิได ้
9. พอรต์ USB
10. พอรต์ USB เชือ่มตอ่อปุกรณเ์สรมิ (HL-L9310CDW)
11. (สําหรับรุน่เครอืขา่ยแบบใชส้าย)

พอรต์ 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
12. อปุกรณเ์ชือ่มตอ่/สายไฟ AC
13. ฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > ภาพรวมของแผงควบคมุ

ภาพรวมของแผงควบคมุ
แผงควบคมุอาจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD (ผลกึเหลว)
แสดงขอ้ความเพือ่ชว่ยใหค้ณุตัง้คา่และใชง้านเครือ่งพมิพ์
รุน่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ตวับง่ชีร้ะดบัแบบสีร่ะดบั แสดงความแรงของสญัญาณไรส้ายหากคณุใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย

    

0 Max

    

2. ไฟ LED Data (ขอ้มลู)
ไฟ LED Data (ขอ้มลู) กระพรบิโดยขึน้กบัสถานะของเครือ่งของคณุ
เมือ่ไฟ LED Data (ขอ้มลู) สวา่ง มขีอ้มลูในหน่วยความจําของเครือ่ง เมือ่ไฟ LED Data (ขอ้มลู) กระพรบิ เครือ่งกําลงั
รับหรอืประมวลผลขอ้มลู

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

4. ปุ่ มเมนู

OK
กดเพือ่จัดเก็บการตัง้คา่เครือ่งของคณุ หลงัจากทีค่ณุเปลีย่นการตัง้คา่ เครือ่งพมิพจ์ะกลบัสูร่ะดบัเมนูกอ่นหนา้นี้

Back (กลบั)
• กดเพือ่ยอ้นกลบัหนึง่ระดบัเมนู
• กดเพือ่เลอืกตวัเลขกอ่นหนา้นีข้ณะทีป้่อนตวัเลข

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

5. Secure (ป้องกนั)
กดเพือ่พมิพง์านทีจั่ดเก็บอยูใ่นหน่วยความจําของเครือ่ง เมือ่คณุป้อนรหสัผา่นสีห่ลกัของคณุ

6. Go (ไป)
• กดเพือ่ลา้งขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดบางอยา่ง เพือ่ลา้งขอ้ผดิพลาดอืน่ๆ ทัง้หมด ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอแสดง

ผลแบบ LCD
• กดเพือ่พมิพข์อ้มลูทีเ่หลอือยูใ่นหน่วยความจําของเครือ่งพมิพ์
• กดเพือ่เลอืกตวัเลอืกการแสดงผล หลงัจากทีค่ณุเปลีย่นแปลงการตัง้คา่แลว้ เครือ่งจะกลบัสูโ่หมดการเตรยีมพรอ้ม

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

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

8.  เปิด/ปิดเครือ่ง

• เปิดเครือ่งโดยการกดปุ่ ม .

• ปิดเครือ่งโดยกดคา้งทีปุ่่ ม

9. ปุ่ ม WiFi หรอืเครอืขา่ย
• รุน่เครอืขา่ยแบบใชส้าย:

Network (เครอืขา่ย)
กดปุ่ ม Network (เครอืขา่ย) เพือ่ตัง้คา่เครอืขา่ยแบบใชส้าย

• รุน่เครอืขา่ยแบบไรส้าย:
WiFi
กดเพือ่กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
เมือ่ไฟสถานะ WiFi ตดิขึน้ เครือ่งของบราเดอรไ์ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัจดุการเขา้ถงึแลว้ เมือ่ไฟสถานะ WiFi กระพรบิ
แสดงวา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายขดัขอ้ง หรอืเครือ่งของคณุอยูร่ะหวา่งกระบวนการเชือ่มตอ่กบัจดุการเขา้ถงึไร ้
สาย
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HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั
เขา้ถงึเมนูและตวัเลอืกโดยการกดรายการนัน้บนจอสมัผัส

2. ปุ่ มเมนู

 (ยอ้นกลบั)

กดเพือ่กลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้

 (หนา้หลกั)

กดเพือ่ยอ้นกลบัสูห่นา้หลกั

 (ยกเลกิ)

กดเพือ่ยกเลกิการดําเนนิการ
3. ตวับง่ชีก้ารทาํงาน LED

LED สวา่งตามสถานะการทํางานของเครือ่ง

4.  เปิด/ปิด เครือ่ง

• เปิดเครือ่งโดยการกดปุ่ ม .

• ปิดเครือ่งโดยกดคา้งทีปุ่่ ม

5. เครือ่งอา่น Near Field Communication (NFC)
คณุสามารถใชก้ารพสิจูนต์วัจรงิดว้ยบตัรไดโ้ดยการสมัผัสบตัรเขา้กบัเครือ่งอา่น NFC บนแผงควบคมุ
ถา้อปุกรณ ์Android™ ของคณุรองรับคณุสมบตั ิNFC คณุสามารถพมิพจ์ากอปุกรณข์องคณุไดใ้นลกัษณะเดยีวกนั
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > ภาพรวมจอ LCD ระบบสมัผัส

ภาพรวมจอ LCD ระบบสมัผสั

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

จากหนา้หลกั คณุสามารถเขา้ถงึการตัง้คา่ WiFi, ระดบัผงหมกึ (โทนเนอร)์, การตัง้คา่ และหนา้จอฟังกช์นั
หนา้จอหลกัแสดงสถานะของเครือ่งขณะทีเ่ครือ่งพักการทํางาน เมือ่หนา้จอนีป้รากฏขึน้ แสดงวา่เครือ่งของคณุพรอ้มรับคําสัง่
ถดัไป
หากเปิดใชง้าน Active Directory® Authentication หรอื LDAP แผงควบคมุของเครือ่งจะถกูล็อก
คณุสมบตัทิีม่จีะแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

1.  (สถานะเครอืขา่ยไรส้าย )

ถา้คณุใชง้านการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย จะมตีวับง่ชีร้ะดบัแบบสีร่ะดบัในหนา้จอหลกั ทีแ่สดงความแรงของสญัญาณ
ไรส้ายปัจจบุนั

    

0 Max

• ถา้คณุเห็น  ดา้นบนหนา้จอ ใหก้ดเพือ่เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย หรอืแกไ้ขการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
แบบไรส้ายทีม่อียู่

2.  [Toner (ผงหมกึ (โทนเนอร์))]
แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องผงหมกึ (โทนเนอร)์ กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))]

3.  [Settings (การตั้งค่า)]
กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Settings (การตั้งค่า)]
ใชเ้มนูการตัง้คา่เพือ่เขา้สูก่ารตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่ง Brother ของคณุ

หากเปิดใชง้านการล็อกการตัง้คา่ (Setting Lock) ไอคอนแมก่ญุแจ  จะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD คณุจะ
ตอ้งปลดล็อกเครือ่งเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่ใดๆ

4.  [Functions (ฟังก์ชัน)]
กดเพือ่เขา้สูห่นา้จอฟังกช์นั

•  [Secure Print (การพมิพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภยั)]
กดเพือ่เขา้ถงึตวัเลอืกการพมิพโ์ดยใชก้ารรักษาความปลอดภยั

•  [Web (เวบ็)]
กดเพือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องบราเดอรเ์ขา้สูบ่รกิารอนิเทอรเ์น็ต

•  [Direct Print (การพมิพ์โดยตรง)]
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กดเพือ่เขา้ถงึตวัเลอืกการพมิพโ์ดยตรง

ไอคอนคาํเตอืน

ไอคอนคําเตอืน  จะปรากฏเมือ่มขีอ้ผดิพลาดหรอืขอ้ความการบํารงุรักษา กด  เพือ่ด ูจากนัน้กด  เพือ่กลบัสู่
โหมดพรอ้มรอใชง้าน

หมายเหตุ
ผลติภณัฑน์ีใ้ชร้ปูแบบตวัอกัษรของ ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > วธิกีารทอ่งดใูนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัส

วธิกีารทอ่งดใูนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

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

ขอ้ควรจาํ

หา้มกดทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD ดว้ยวตัถแุหลมคมเชน่ปากกาหรอืสไตลสั เนือ่งจากอาจทําใหเ้ครือ่งเสยีหาย

หมายเหตุ
หา้มสมัผัสหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ทนัทหีลงัจากเสยีบสายไฟ หรอืเปิดเครือ่ง การกระทําดงักลา่วอาจทําใหเ้กดิขอ้ผดิ
พลาด

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

3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)] จากนัน้กด[LCD Settings (การตั้งค่าจอ
LCD)]

4. กด [Backlight (แบคไลท)์].
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5. กด[Med (กลาง)]

6. กด .

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

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

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

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

• (Windows® 8 และ Windows Server® 2012)

สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities) ทีห่นา้จอ เร ิม่ หรอืทีเ่ดสกท็์อป

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

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

เมือ่หนา้จอ แอพ ปรากฏขึน้ สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities)

• (Windows® 10 และ Windows Server® 2016)

คลกิ  Brother > Brother Utilities

2. เลอืกเครือ่งของคณุ (โดย XXXX เป็นชือ่รุน่ของคณุ)

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

ถอนการตดิต ัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์องบราเดอร ์(Windows®)
1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

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

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

• (Windows® 8 และ Windows Server® 2012)

สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities) ทีห่นา้จอ เร ิม่ หรอืทีเ่ดสกท็์อป

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

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

เมือ่หนา้จอ แอพ ปรากฏขึน้ สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities)

• (Windows® 10 และ Windows Server® 2016)

คลกิ  Brother > Brother Utilities

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์องบราเดอร ์(Windows®) 

19



 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ

การจดัการกระดาษ

• บรรจกุระดาษ

• การตัง้คา่กระดาษ

• บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด ้

• การใชง้านกระดาษแบบพเิศษ
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ

บรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ

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

บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษในถาดใสก่ระดาษ

• ปัญหาการพมิพ์

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษใน
ถาดใสก่ระดาษ

บรรจกุระดาษในถาดใสก่ระดาษ

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

• เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่งกนัในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดและชนดิกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุเชน่กนั

1. ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

2. กดและเลือ่นแครป่รับกระดาษใหพ้อดกีบักระดาษ
กดคนัปลดแครป่รับกระดาษสเีขยีวเพือ่เลือ่นแครป่รับกระดาษ

3. คลีปึ่กกระดาษใหเ้รยีบรอ้ย

4. ใสก่ระดาษลงในถาดใสก่ระดาษโดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพค์ว ํา่ลง

เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีพ่มิพไ์วล้ว่งหนา้ ใหใ้สก่ระดาษในทศิทางทีถ่กูตอ้งuu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:
เปลีย่นการตั้งค่าเคร่ืองเพ่ือพิมพ์หัวจดหมายหรือกระดาษพิมพ์ลายโดยใช้ถาดใส่กระดาษ

5. ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (b b b)
การใสก่ระดาษจํานวนมากเกนิไปในถาดใสก่ระดาษจะสง่ผลใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิ

6. ดนัถาดใสก่ระดาษอยา่งชา้ๆ เขา้ไปในเครือ่งจนสดุ
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7. ยกแผน่รองกระดาษขึน้เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ระดาษเลือ่นออกจากถาดรองรับกระดาษ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งเพือ่พมิพห์วัจดหมายหรอืกระดาษพมิพล์ายโดยใชถ้าดใสก่ระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษใน
ถาดใสก่ระดาษ >  เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งเพือ่พมิพห์วัจดหมายหรอืกระดาษพมิพล์ายโดยใชถ้าดใสก่ระดาษ

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งเพือ่พมิพห์วัจดหมายหรอืกระดาษพมิพล์ายโดยใชถ้าด
ใสก่ระดาษ
เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีพ่มิพไ์วล้ว่งหนา้สําหรับการพมิพ ์2 ดา้น ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่เครือ่ง

หา้มใสก่ระดาษตา่งขนาดและตา่งชนดิในถาดใสก่ระดาษพรอ้มกนั เนือ่งจากอาจทําใหก้ระดาษตดิหรอืการป้อนกระดาษ
ผดิพลาด

แนวการจดัวาง

สําหรับการพมิพ ์1 ดา้น
• ควํา่หนา้
• ขอบดา้นบนวางชดิดา้นหนา้ของถาดใสก่ระดาษ

สําหรับการพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิ(เขา้เลม่ตามยาว)
• หงายหนา้
• ขอบดา้นลา่งวางชดิดา้นหนา้ของถาดใสก่ระดาษ

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] กด OK
b. เลอืก [2-sided (พิมพ ์2 ดา้น)] กด OK
c. เลอืก [Single Image (ภาพเด่ียว)] กด OK

2. กด a หรอื b เพือ่กด [2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น)] จากนัน้กด Go (ไป)

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] > [2-sided
(2 หนา้)] > [Single Image (ภาพเด่ียว)] > [2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น)]

2. กด .

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

บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP)
คณุสามารถใสก่ระดาษหวัจดหมาย กระดาษส ีกระดาษบาง กระดาษหนา กระดาษรไีซเคลิ กระดาษปอนด ์ฉลาก กระดาษ
เคลอืบมนั กระดาษธรรมดาสงูสดุ 50 แผน่ หรอืซองจดหมายสงูสดุ 10 ซองในถาดอเนกประสงค์

• บรรจกุระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP)

• บรรจแุละพมิพฉ์ลากโดยใชถ้าดอเนกประสงค์

• บรรจแุละพมิพซ์องจดหมายโดยใชถ้าดอเนกประสงค์

• ปัญหาการพมิพ์

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) > บรรจุ
กระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP)

บรรจกุระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP)

เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่งกนัในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดและชนดิกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุเชน่กนั

• กระดาษธรรมดา
• กระดาษหวัจดหมาย
• กระดาษสี
• กระดาษบาง
• กระดาษหนา
• กระดาษรไีซเคลิ
• กระดาษปอนด์
• กระดาษเคลอืบมนั
1. ยกแผน่รองกระดาษขึน้เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ระดาษเลือ่นออกจากถาดรองรับกระดาษแบบควํา่หนา้

2. เปิดถาดอเนกประสงคแ์ละนําลงมาชา้ๆ

3. ดงึสว่นรองรับถาดอเนกประสงค ์(1) ออกมา และกางทีร่องเอกสาร (2)

2

1

4. เลือ่นแครป่รับกระดาษของถาดอเนกประสงคใ์หพ้อดกีบัความกวา้งของกระดาษทีค่ณุใช ้ถา้แครป่รับกระดาษทีด่า้นขวามคีนั
โยก ใหก้ดคนัโยกและเลือ่นแครป่รับกระดาษ

5. ใสก่ระดาษโดยหนัดา้นทีจ่ะพมิพห์งายหน้าขึน้ในถาดอเนกประสงค์
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1

2

• ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (1)

• ใสข่อบนําของกระดาษ (ดา้นบนของกระดาษ) ระหวา่งลกูศร  และ b (2)

• เมือ่ใชก้ระดาษเคลอืบมนั ใหใ้สค่รัง้ละหนึง่แผน่ในถาดอเนกประสงคเ์พือ่เลีย่งกระดาษตดิ

• เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีพ่มิพไ์วล้ว่งหนา้ ใหใ้สก่ระดาษในทศิทางทีถ่กูตอ้งuu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:
เปลีย่นการตั้งค่าเคร่ืองเพ่ือพิมพ์หัวจดหมายหรือกระดาษพิมพ์ลายโดยใช้ถาดอเนกประสงค์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP)
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งเพือ่พมิพห์วัจดหมายหรอืกระดาษพมิพล์ายโดยใชถ้าดอเนกประสงค์ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) > บรรจุ
กระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP) >  เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งเพือ่พมิพห์วัจดหมายหรอืกระดาษพมิพล์ายโดยใชถ้าด
อเนกประสงค์

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งเพือ่พมิพห์วัจดหมายหรอืกระดาษพมิพล์ายโดยใชถ้าด
อเนกประสงค์
เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีพ่มิพไ์วล้ว่งหนา้สําหรับการพมิพ ์2 ดา้น ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่เครือ่ง

หา้มใสก่ระดาษตา่งขนาดและตา่งชนดิในถาดใสก่ระดาษพรอ้มกนั เนือ่งจากอาจทําใหก้ระดาษตดิหรอืการป้อนกระดาษ
ผดิพลาด

แนวการจดัวาง

สําหรับการพมิพ ์1 ดา้น
• หงายหนา้
• ใสข่อบดา้นบนกอ่น

สําหรับการพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิ(เขา้เลม่ตามยาว)
• ควํา่หนา้
• ใสข่อบดา้นลา่งกอ่น

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] กด OK
b. เลอืก [2-sided (พิมพ ์2 ดา้น)] กด OK
c. เลอืก [Single Image (ภาพเด่ียว)] กด OK

2. กด a หรอื b เพือ่กด [2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น)] จากนัน้กด Go (ไป)

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] > [2-sided
(2 หนา้)] > [Single Image (ภาพเด่ียว)] > [2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น)]

2. กด .

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

บรรจแุละพมิพฉ์ลากโดยใชถ้าดอเนกประสงค์

เมือ่ดงึฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) ออก เครือ่งจะมเีสน้ทางผา่นของกระดาษตรงจากถาด
อเนกประสงคไ์ปทางดา้นหลงัของเครือ่ง ใชว้ธิป้ีอนกระดาษและรับกระดาษออกนีเ้มือ่คณุพมิพฉ์ลาก
เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่งกนัในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดและชนดิกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุเชน่กนั

1. เปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่ง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)

2. ทีด่า้นหนา้เครือ่ง ใหเ้ปิดถาดอเนกประสงคแ์ละคอ่ยๆดงึลงมา

3. ดงึสว่นรองรับถาดอเนกประสงค ์(1) ออกมา และกางทีร่องเอกสาร (2)

2

1

4. เลือ่นแครป่รับกระดาษของถาดอเนกประสงคใ์หพ้อดกีบัความกวา้งของกระดาษทีค่ณุใช ้ถา้แครป่รับกระดาษทีด่า้นขวามคีนั
โยก ใหก้ดคนัโยกและเลือ่นแครป่รับกระดาษ

5. ใสก่ระดาษโดยหนัดา้นทีจ่ะพมิพห์งายหน้าขึน้ในถาดอเนกประสงค์
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2

1

• ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (1)

• ใสข่อบนําของกระดาษ (ดา้นบนของกระดาษ) ระหวา่งลกูศร  และ b (2)

6. เปลีย่นการตัง้คา่การพมิพใ์นหนา้จอการพมิพก์อ่นจะสง่งานพมิพจ์ากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ
7. สง่งานพมิพข์องคณุไปยงัเครือ่งพมิพ์
8. ปิดฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) จนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

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

บรรจแุละพมิพซ์องจดหมายโดยใชถ้าดอเนกประสงค์

คณุสามารถใสซ่องจดหมายสงูสดุสบิซองในถาดอเนกประสงค์
กอ่นใสซ่องจดหมาย กดทีม่มุซองและดา้นขา้งซองจดหมายเพือ่ใหเ้รยีบทีส่ดุเทา่ทีทํ่าได ้

เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่งกนัในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดและชนดิกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุเชน่กนั

1. เปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่ง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)

2. ดงึคนัโยกสเีทาทัง้สองคนัทีอ่ยูด่า้นซา้ยและดา้นขวาลง ดงัทีแ่สดงในภาพประกอบตอ่ไปนี้

3. ทีด่า้นหนา้เครือ่ง ใหเ้ปิดถาดอเนกประสงคแ์ละคอ่ยๆดงึลงมา

4. ดงึสว่นรองรับถาดอเนกประสงค ์(1) ออกมา และกางทีร่องเอกสาร (2)

2

1

5. เลือ่นแครป่รับกระดาษของถาดอเนกประสงคใ์หพ้อดกีบัความกวา้งของซองจดหมายทีค่ณุใช ้
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6. ใสก่ระดาษโดยหนัดา้นทีจ่ะพมิพห์งายหน้าขึน้ในถาดอเนกประสงค์
2

1

• บรรจซุองจดหมายสงูสดุ 10 ซองลงในถาดอเนกประสงคโ์ดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพห์งายขึน้ ใหใ้สซ่องจดหมายไม่
เกนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (1) การใสซ่องจดหมายมากกวา่ 10 ซอง อาจทําใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิ
ได ้

• ใสข่อบนําของกระดาษ (ดา้นบนของกระดาษ) ระหวา่งลกูศร  และ b (2)

7. เปลีย่นการกําหนดลกัษณะการพมิพใ์นกลอ่งสนทนาการพมิพก์อ่นสง่งานพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ

การต ัง้คา่ ตวัเลอืกสาํหรบัซองจดหมาย

ขนาดกระดาษ Com-10
DL
C5
Monarch

ชนดิกระดาษ ซองจดหมาย
ซองชนดิหนา
ซองชนดิบาง

8. สง่ขอ้มลูการพมิพไ์ปยงัเครือ่งพมิพ์
9. เมือ่การพมิพเ์สร็จสิน้แลว้ ใหค้นืตําแหน่งคนัโยกสเีทาทัง้สองคนัทีค่ณุปรับตําแหน่งในขัน้ตอนกอ่นหนา้นีใ้หก้ลบัสูตํ่าแหน่ง

เดมิ
10. ปิดฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) จนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

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

การต ัง้คา่กระดาษ

• เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ

• เปลีย่นการตัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ > เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ

เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ
เมือ่คณุเปลีย่นแปลงขนาดกระดาษและชนดิกระดาษทีใ่สใ่นถาด คณุจําเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ขนาดกระดาษและชนดิ
กระดาษบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ดว้ย
>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] กด OK
b. เลอืก [Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ)] กด OK
c. เลอืก [Paper Type (ชนิดกระดาษ)] กด OK

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

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ)] > [Paper Type (ชนิดกระดาษ)]

2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกถาดใสก่ระดาษ และจากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกชนดิกระดาษ และจากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

4. กด .

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

8. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่กระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ > เปลีย่นการตัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ

เปลีย่นการต ัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ
เมือ่คณุเปิดการตัง้คา่การตรวจสอบขนาดของเครือ่ง เครือ่งจะแสดงขอ้ความเมือ่คณุนําถาดใสก่ระดาษออกหรอืใสก่ระดาษโดย
ใชถ้าดอเนกประสงค ์และสอบถามวา่คณุเปลีย่นขนาดและชนดิกระดาษหรอืไม่

การตัง้คา่เริม่ตน้คอื เปิด
>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] กด OK
b. เลอืก [Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ)] กด OK
c. เลอืก [Check Size (ตรวจสอบขนาด)] กด OK

2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)]
3. กด Go (ไป).

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ)] > [Check Size (ตรวจสอบขนาด)]

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่กระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด ้

บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด้
คา่ในตารางแสดงใหเ้ห็นบรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ดส้งูสดุ จากขอบของขนาดกระดาษทีใ่ชท้ัว่ไป การวดัคา่อาจแตกตา่งกนัขึน้
อยูก่บัขนาดกระดาษหรอืการตัง้คา่ในแอพพลเิคชนัทีค่ณุใช ้

1

3

2 4

หา้มพยายามพมิพไ์ปยงับรเิวณเหลา่นี ้เอกสารทีพ่มิพอ์อกมาจะไมแ่สดงสิง่ใดๆ ในบรเิวณเหลา่นี้

การใชง้าน ขนาดเอกสาร ดา้นบน (1)
ดา้นลา่ง (3)

ดา้นซา้ย (2)
ดา้นขวา (4)

พมิพ์ Letter 4.23 มม. 4.23 มม.

A4 4.23 มม. 4.23 มม.

Legal 4.23 มม. 4.23 มม.

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การจัดการกระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การใชง้านกระดาษแบบพเิศษ

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

ขอ้ควรจาํ

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การจัดการกระดาษ 
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 หนา้หลกั > พมิพ์

พมิพ์

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)

• ยกเลกิงานพมิพ์

• การพมิพท์ดสอบ
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)

พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)

• พมิพเ์อกสาร (Windows®)

• การตัง้คา่การพมิพ ์(Windows®)

• พมิพแ์บบรักษาความปลอดภยั (Windows®)

• เปลีย่นการตัง้คา่เริม่ตน้ของการพมิพ ์(Windows®)

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

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

พมิพเ์อกสาร (Windows®)

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

พมิพ์
หนา้ตา่งไดรเ์วอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้

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

ถา้แอพพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใชแ้อพพลเิคชนั

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

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

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

การต ัง้คา่การพมิพ ์(Windows®)
แท็บ พืน้ฐาน

1. ขนาดกระดาษ
เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุตอ้งการใช ้คณุสามารถเลอืกขนาดกระดาษมาตรฐาน หรอืสรา้งขนาดกระดาษแบบกําหนดเองได ้

2. ทศิทาง
เลอืกลกัษณะการจัดวาง (แนวตัง้หรอืแนวนอน) ของเอกสารทีพ่มิพข์องคณุ
ถา้แอพพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใชแ้อพพลเิคชนั

3. สาํเนา
พมิพจํ์านวนสําเนา (1-999) ทีค่ณุตอ้งการพมิพใ์นชอ่งนี้

การพมิพเ์ป็นชุด
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพช์ดุเอกสารหลายหนา้ตามลําดบัเดมิ เมือ่ตวัเลอืกนีถ้กูเลอืกอยู ่เครือ่งพมิพจ์ะพมิพสํ์าเนา
เอกสารจนครบหนึง่ชดุ จากนัน้จงึเริม่พมิพซ์ํา้ชดุถดัไปตามจํานวนสําเนาทีเ่ลอืก หากไมไ่ดเ้ลอืกตวัเลอืกนีอ้ยู่
เครือ่งพมิพจ์ะพมิพสํ์าเนาแตล่ะหนา้ครบตามจํานวนสําเนาทีเ่ลอืก จากนัน้จงึเริม่พมิพห์นา้ถดัไปของเอกสาร

4. ชนดิกระดาษ
เลอืกประเภทสือ่สิง่พมิพท์ีค่ณุตอ้งการใช ้เพือ่ใหไ้ดผ้ลการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ เครือ่งจะปรับเปลีย่นการตัง้คา่โดยอตัโนมตัติาม
ประเภทสือ่สิง่พมิพท์ีเ่ลอืก
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5. คณุภาพการพมิพ์
เลอืกความละเอยีดการพมิพท์ีค่ณุตอ้งการ เนือ่งจากคณุภาพการพมิพแ์ละความเร็วการพมิพม์คีวามสมัพันธก์นั ยิง่การพมิพ์
คณุภาพสงูขึน้ก็ยิง่ใชเ้วลาพมิพเ์อกสารนานขึน้

6. ส/ีขาวดาํ
เลอืกการตัง้คา่ส/ีขาวดํา เพือ่ใชง้าน

หมายเหตุ
• เซนเซอรส์ขีองเครือ่งมคีวามไวสงูและอาจตรวจพบขอ้ความสดํีาซดีหรอืพืน้หลงัทีส่ไีมข่าวสนทิวา่เป็นสไีด ้หากคณุ

รูว้า่เอกสารของคณุเป็นสขีาวดําและคณุตอ้งการประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ส ีใหเ้ลอืกโหมด ขาวดาํ
• หากผงหมกึ (โทนเนอร)์ สฟ้ีา สชีมพ ูหรอืสเีหลอืงหมดอายกุารใชง้านระหวา่งการพมิพเ์อกสารส ีงานพมิพจ์ะไม่

สามารถเสร็จสมบรูณไ์ด ้ยกเลกิงานพมิพข์องคณุและเลอืกเริม่งานพมิพใ์หมอ่กีครัง้ในโหมด ขาวดาํ หากยงัมผีง
หมกึ (โทนเนอร)์ สดํีาอยู่

7. ชนดิเอกสาร
เลอืกประเภทเอกสารทีค่ณุตอ้งการพมิพ์

ปุ่ ม การต ัง้คา่
ระบกุารตัง้คา่ขัน้สงู เชน่ โหมดส ีและการตัง้คา่อืน่ๆ

โหมดสี
เลอืกโหมดสใีหเ้หมาะกบัความชอบของคณุ

นําเขา้...
เพือ่ปรับตัง้การกําหนดคา่การพมิพสํ์าหรับภาพใดๆ โดยเฉพาะ ใหค้ลกิ การต ัง้คา่ เมือ่คณุทําการปรับตัง้
พารามเิตอรข์องภาพ เชน่ความสวา่งและคอนทราสตแ์ลว้ ใหนํ้าเขา้การตัง้คา่เหลา่นัน้เป็นไฟลก์ารกําหนดคา่ ใช ้
ตวัเลอืก สง่ออก... เพือ่สรา้งไฟลก์ารการกําหนดคา่กา รพมิพจ์ากการตัง้คา่ปัจจบุนั

สง่ออก...
เพือ่ปรับตัง้การกําหนดคา่การพมิพสํ์าหรับภาพใดๆ โดยเฉพาะ ใหค้ลกิ การต ัง้คา่ เมือ่คณุทําการปรับตัง้
พารามเิตอรข์องภาพ เชน่ความสวา่งและคอนทราสตแ์ลว้ ใหส้ง่ออกการตัง้คา่เหลา่นัน้เป็นไฟลก์ารกําหนดคา่ ใช ้
ตวัเลอืก นําเขา้... เพือ่โหลดไฟลก์ารกําหนดคา่ทีไ่ดส้ง่ออกกอ่นหนา้นี้

เพิม่ประสทิธภิาพสเีทา
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ปรับปรงุคณุภาพของภาพสว่นทีเ่ป็นแรเงา

เพิม่ประสทิธภิาพในการพมิพส์ดีาํ
หากกราฟิกสดํีาไมพ่มิพอ์ยา่งถกูตอ้ง ใหเ้ลอืกการตัง้คา่นี้

ปรบัปรงุรปูแบบในการพมิพ์
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ปรับปรงุการพมิพล์วดลายไดถ้า้หากเอกสารทีพ่มิพม์ลีวดลายและการเตมิสแีตกตา่งจากลวดลาย
ทีค่ณุเห็นในหนา้จอคอมพวิเตอร์

8. หลายหนา้
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพห์นา้เอกสารหลายหนา้ในหนา้กระดาษแผน่เดยีว หรอืพมิพห์นึง่หนา้เอกสารของคณุบนกระดาษ
หลายแผน่

การเรยีงหนา้
เลอืกลําดบัหนา้เมือ่พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษแผน่เดยีว

เสน้ขอบ
เลอืกชนดิขอบทีจ่ะใชเ้มือ่พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษแผน่เดยีว

9. 2 หนา้/จลุสาร (หนงัสอืเลม่เล็ก)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพบ์นทัง้สองหนา้กระดาษ หรอืพมิพเ์อกสารในรปูแบบจลุสารโดยใชก้ารพมิพ ์2 ดา้น

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

หนา้แรก
เลอืกแหลง่ป้อนกระดาษสําหรับใชพ้มิพห์นา้แรก

หนา้อืน่ๆ
เลอืกแหลง่ป้อนกระดาษสําหรับใชพ้มิพห์นา้ทีส่องและหนา้ตอ่ไป

แท็บ ข ัน้สงู

1. การปรบัสเกล
เลอืกตวัเลอืกเหลา่นีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่ขนาดของหนา้เอกสารของคณุ

พอดกีบัขนาดกระดาษ
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่หนา้เอกสารใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษทีร่ะบ ุเมือ่คณุเลอืกตวัเลอืกนี ้ใหเ้ลอืกขนาด
กระดาษทีค่ณุตอ้งการจากรายการแบบดงึลง

อสิระ
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่หนา้เอกสารดว้ยตนเอง เมือ่คณุเลอืกตวัเลอืกนี ้ใหพ้มิพค์า่ในชอ่งขอ้มลู

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

4. การพมิพส์ว่นหวัและสว่นทา้ยของหนา้กระดาษ
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพว์นัที ่เวลา และชือ่ล็อกอนิของผูใ้ชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรบ์นเอกสาร

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

6. การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั
คณุสมบตันิีช้ว่ยใหแ้น่ใจไดว้า่เอกสารลบัหรอืเอกสารทีม่คีวามละเอยีดออ่นจะไมถ่กูพมิพจ์นกวา่คณุจะใสร่หสัผา่นทีแ่ผง
ควบคมุของเครือ่ง

7. ผูด้แูลระบบ
คณุสมบตันิีช้ว่ยใหค้ณุสามารถเปลีย่นรหสัผา่นของผูด้แูลระบบ และจํากดัคณุสมบตักิารพมิพห์ลายอยา่ง

8. การตรวจสอบตวัตนของผูใ้ช้
คณุสมบตันิีช้ว่ยใหค้ณุสามารถยนืยนัการจํากดัการใชง้านสําหรับผูใ้ชแ้ตล่ะคนได ้

9. ปุ่ ม ตวัเลอืกการพมิพอ์ืน่ๆ

โหมดการพกัเครือ่ง (Sleep Time)
ระบรุะยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดพัก

ปรบัปรงุผลลพัธก์ารพมิพ์
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ลดการมว้นงอของกระดาษ และปรับปรงุการยดึตดิของผงหมกึ (โทนเนอร)์

โหมด TrueType

โหมด
เลอืกวา่จะใหป้ระมวลผลแบบอกัษรสําหรับการพมิพอ์ยา่งไร

เลอืกใชเ้ครือ่งพมิพ ์TrueType ฟอนต ์(ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่น ัน้)
เลอืกใหใ้ชแ้บบอกัษรในเครือ่งสําหรับการประมวลผลแบบอกัษร

การต ัง้คา่ประหยดัผงหมกึ
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ลดเสยีงรบกวนในการพมิพ์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

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

พมิพแ์บบรกัษาความปลอดภยั (Windows®)
ใชก้ารพมิพแ์บบปลอดภยัเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เอกสารลบัหรอืเอกสารทีม่คีวามละเอยีดออ่นจะไมถ่กูพมิพจ์นกวา่คณุจะใสร่หสัผา่นที่
แผงควบคมุของเครือ่ง

• ขอ้มลูทีม่กีารรักษาความปลอดภยัจะถกูลบออกจากเครือ่งเมือ่คณุปิดเครือ่ง

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

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

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้
3. คลกิแท็บ ข ัน้สงู
4. คลกิทีปุ่่ ม การต ัง้คา่ ในชอ่งใสข่อ้มลู การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั
5. เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั
6. พมิพร์หสัผา่นสีห่ลกัในเขตขอ้มลู รหสัผา่น

คณุจะตอ้งตัง้รหสัผา่นแยกกนัสําหรับเอกสารแตล่ะเอกสาร

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

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

เพือ่ป้อนแตล่ะหลกั กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลข จากนัน้กด OK
15. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Print (พิมพ)์] จากนัน้กดOK
16. กด a หรอื b ป้อนจํานวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการ
17. กด OK.

เครือ่งจะพมิพข์อ้มลูนัน้

หลงัจากคณุพมิพข์อ้มลูทีม่กีารรักษาความปลอดภยัแลว้ ขอ้มลูจะถกูลา้งออกจากหน่วยความจําของเครือ่ง

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

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

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้
3. คลกิแท็บ ข ัน้สงู
4. คลกิทีปุ่่ ม การต ัง้คา่ ในชอ่งใสข่อ้มลู การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั
5. เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั
6. พมิพร์หสัผา่นสีห่ลกัในเขตขอ้มลู รหสัผา่น

คณุจะตอ้งตัง้รหสัผา่นแยกกนัสําหรับเอกสารแตล่ะเอกสาร
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7. พมิพ ์ชือ่ผูใ้ช ้และ ชือ่งาน ในเขตขอ้มลูหากจําเป็น
8. คลกิ ตกลง เพือ่ปิดหนา้ตา่ง การต ัง้คา่การพมิพโ์ดยใชร้ะบบการรกัษาความปลอดภยั
9. คลกิ ตกลง
10. เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ
11. ทีแ่ผงควบคมุของเครือ่ง กด [Functions (ฟังกช์นั)]
12. กด [Secure Print (การพิมพโ์ดยใชร้ะบบการรักษาความปลอดภยั)]
13. กด a หรอื b เพือ่แสดงชือ่ผูใ้ชข้องคณุ จากนัน้กดทีช่ ือ่ผูใ้ชข้องคณุ

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงรายการงานทีม่กีารป้องกนัสําหรับชือ่ของคณุ
14. กด a หรอื b เพือ่แสดงงาน จากนัน้กดทีร่ายการงานนัน้
15. ป้อนรหสัผา่นสีห่ลกัของคณุ จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
16. ป้อนจํานวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการ
17. กด [Start (เร่ิม)].

เครือ่งจะพมิพข์อ้มลูนัน้

หลงัจากคณุพมิพข์อ้มลูทีม่กีารรักษาความปลอดภยัแลว้ ขอ้มลูจะถกูลา้งออกจากหน่วยความจําของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

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

เปลีย่นการต ัง้คา่เร ิม่ตน้ของการพมิพ ์(Windows®)
เมือ่คณุเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพข์องแอพพลเิคชัน่ การเปลีย่นแปลงจะมผีลกบัเอกสารทีพ่มิพด์ว้ยแอพพลเิคชัน่นัน้เทา่นัน้ หาก
ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพสํ์าหรับแอพพลเิคชัน่ Windows® ทัง้หมด คณุจะตอ้งกําหนดคณุสมบตัขิองไดรเวอร์
เครือ่งพมิพ์
1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• สําหรับ Windows Server® 2008

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

• สําหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2

คลกิ  (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

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

• สําหรับ Windows® 10 และ Windows Server® 2016

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

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

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

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

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

• เพือ่กําหนดคา่ถาดกระดาษ คลกิแท็บ การต ัง้คา่อปุกรณ์
• เพือ่เปลีย่นพอรต์เครือ่งพมิพ ์คลกิแท็บ พอรต์

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

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

กาํหนดคา่ถาดเสรมิ (Windows®)
เขา้ถงึคณุสมบตัขิองเครือ่งของคณุเพือ่ตรวจหาถาดเสรมิและหมายเลขผลติภณัฑข์องเครือ่งของคณุโดยอตัโนมตัิ

ไดรเวอรข์องเครือ่งพมิพจ์ะตรวจพบถาดเสรมิโดยอตัโนมตัริะหวา่งการตดิตัง้ไดรเวอร ์ถา้คณุเพิม่ถาดเสรมิหลงัจากการตดิตัง้
ไดรเวอร ์ใหดํ้าเนนิการตามขัน้ตอนดงันี:้

1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• สําหรับ Windows Server® 2008

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

• สําหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2

คลกิ  (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

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

• สําหรับ Windows® 10 และ Windows Server® 2016

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

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

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

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

3. คลกิแท็บ การต ัง้คา่อปุกรณ์
4. คลกิปุ่ ม การตรวจหาอตัโนมตั ิ

ถาดเสรมิและหมายเลขผลติภณัฑข์องเครือ่งของคณุจะไดรั้บการตรวจพบโดยอตัโนมตัิ
5. คลกิปุ่ ม นําไปใช้
6. ปิดกลอ่งขอ้ความคณุสมบตัเิครือ่งพมิพ์

ฟังกช์ัน่ การตรวจหาอตัโนมตั ิไมส่ามารถใชไ้ดห้ากเครือ่งพมิพอ์ยูใ่นเงือ่นไขตอ่ไปนี:้
• สวติชไ์ฟของเครือ่งถกูปิดอยู่
• เครือ่งอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มเครอืขา่ยแบบใชร้ว่มกนั
• สายเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพไ์มถ่กูตอ้ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

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

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

เพือ่ตดิตัง้ไดรเวอร ์PS (ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3) ใหเ้ริม่ตน้แผน่ดสิกก์ารตดิตัง้โปรแกรมของบราเดอร ์ในสว่นเลอืก
เครือ่ง ใหเ้ลอืก กาํหนดเอง จากนัน้เลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมาย ไดรเวอร ์PS

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

ลกัษณะการพมิพ์
หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้

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

4. คลกิ ตกลง
5. เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

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

เฝ้าดสูถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows®)
โปรแกรม Status Monitor เป็นเครือ่งมอืซอฟตแ์วรท์ีกํ่าหนดคา่ไดสํ้าหรับตรวจสอบสถานะของเครือ่งหนึง่เครือ่งขึน้ไป ใหค้ณุ
ไดรั้บการแจง้เตอืนขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดในทนัที
• ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

- คลกิสองครัง้ทีไ่อคอน  ในถาดงาน

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

คลกิรายการแบบดงึลง และเลอืกรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืกอยู)่ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย
จากนัน้คลกิ Status Monitor

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

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

เลือ่นเมาสไ์ปยงัมมุลา่งซา้ยของหนา้จอ เร ิม่ และคลกิ  (ถา้คณุใชอ้ปุกรณท์ีเ่ป็นระบบสมัผัส ใหล้ากนิว้ขึน้จากดา้น

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

- (Windows® 10 และ Windows Server® 2016)
คลกิ  Brother > Brother Utilities

คลกิรายการแบบดงึลง และเลอืกรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืกอยู)่ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย
จากนัน้คลกิ Status Monitor

วธิกีารแกไ้ข
คลกิปุ่ ม วธิกีารแกไ้ข เพือ่เขา้ถงึเว็บไซตว์ธิกีารแกไ้ขปัญหา

วสัดกุารพมิพ์
คลกิปุ่ ม วสัดกุารพมิพ ์เพือ่รับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวสัดกุารพมิพข์องแทข้องบราเดอร์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

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

พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)

• พมิพเ์อกสาร (Mac)

• ตวัเลอืกการพมิพ ์(Mac)

• พมิพแ์บบรักษาความปลอดภยั (Mac)

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

• เฝ้าดสูถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac) > พมิพเ์อกสาร (Mac)

พมิพเ์อกสาร (Mac)

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

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)
• ตวัเลอืกการพมิพ ์(Mac) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac) > ตวัเลอืกการพมิพ ์(Mac)

ตวัเลอืกการพมิพ ์(Mac)
การต ัง้คา่หนา้กระดาษ

1. Paper Size (ขนาดกระดาษ)
เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุตอ้งการใช ้คณุสามารถเลอืกขนาดกระดาษมาตรฐาน หรอืสรา้งขนาดกระดาษแบบกําหนดเองได ้

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

3. Scale (ปรบัขนาด)
ใสค่า่ลงในชอ่งนีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่หนา้เอกสารของคณุใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษทีเ่ลอืกไว ้
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Layout (โครงหนา้เอกสาร)

1. Pages Per Sheet (จาํนวนหนา้ตอ่แผน่)
เลอืกจํานวนหนา้ทีจ่ะพมิพบ์นกระดาษหนึง่แผน่

2. Layout Direction (ทศิทางโครงหนา้เอกสาร)
เลอืกลําดบัหนา้เมือ่พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษแผน่เดยีว

3. Border (ขอบ)
เลอืกชนดิขอบทีจ่ะใชเ้มือ่พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษแผน่เดยีว

4. Two-Sided (สองดา้น)
เลอืกวา่จะพมิพบ์นกระดาษสองดา้นหรอืไม่

5. Reverse page orientation (กลบัทศิแนวการจดัวางหนา้)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่หมนุภาพทีพ่มิพ ์180 องศา

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

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

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

3. Page Order (ลาํดบัหนา้)
เลอืกลําดบัหนา้

4. Scale to fit paper size (ปรบัขนาดใหพ้อดกีระดาษ)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่หนา้เอกสารของคณุใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษทีเ่ลอืกไว ้

5. Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง)
เลอืกขนาดกระดาษทีจ่ะพมิพ์

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

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

2. Print Quality (คณุภาพการพมิพ)์
เลอืกความละเอยีดการพมิพท์ีค่ณุตอ้งการ เนือ่งจากคณุภาพการพมิพแ์ละความเร็วการพมิพม์คีวามสมัพันธก์นั ยิง่การพมิพ์
คณุภาพสงูขึน้ก็ยิง่ใชเ้วลาพมิพเ์อกสารนานขึน้

3. Color / Mono (ส/ีขาวดาํ)
เลอืกการตัง้คา่ส/ีขาวดํา เพือ่ใชง้าน

หมายเหตุ
• เซนเซอรส์ขีองเครือ่งมคีวามไวสงูและอาจตรวจพบขอ้ความสดํีาซดีหรอืพืน้หลงัทีส่ไีมข่าวสนทิวา่เป็นสไีด ้หากคณุ

รูว้า่เอกสารของคณุเป็นสขีาวดําและคณุตอ้งการประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ส ีใหเ้ลอืกโหมด ขาวดาํ
• หากผงหมกึ (โทนเนอร)์ สฟ้ีา สชีมพ ูหรอืสเีหลอืงหมดอายกุารใชง้านระหวา่งการพมิพเ์อกสารส ีงานพมิพจ์ะไม่

สามารถเสร็จสมบรูณไ์ด ้ยกเลกิงานพมิพข์องคณุและเลอืกเริม่งานพมิพใ์หมอ่กีครัง้ในโหมด ขาวดาํ หากยงัมผีง
หมกึ (โทนเนอร)์ สดํีาอยู่

4. Paper Source (แหลง่กระดาษ)
เลอืกการตัง้คา่แหลง่ป้อนกระดาษทีต่รงตามเงือ่นไขหรอืจดุประสงคก์ารพมิพข์องคณุ

5. Advanced (ข ัน้สงู)

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

Improve Print Output (ปรบัปรงุผลการพมิพ)์
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ลดการมว้นงอของกระดาษ และปรับปรงุการยดึตดิของผงหมกึ (โทนเนอร)์

Sleep Time (เวลาพกั)
ระบรุะยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดพัก
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Quiet Mode (โหมดเงยีบ)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ลดเสยีงรบกวนในการพมิพ์

Other Print Options (ตวัเลอืกการพมิพอ์ืน่ๆ)

Skip Blank Page (ขา้มหนา้วา่ง)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ใหไ้ดรเวอรข์องเครือ่งพมิพต์รวจจับหนา้วา่งและยกเวน้การพมิพห์นา้นัน้โดยอตัโนมตัิ

Color Settings (การต ัง้คา่ส)ี

1. Color Mode (โหมดส)ี
เลอืกโหมดสใีหเ้หมาะกบัความชอบของคณุ

2. Advanced Color Settings (การต ัง้คา่สขี ัน้สงู)
คลกิสามเหลีย่มแสดงขอ้มลู เพือ่เลอืกคณุสมบตักิารปรับปรงุส ีคณุสมบตันิีจ้ะวเิคราะหภ์าพของคณุเพือ่ปรับปรงุความคมชดั
สมดลุแสงขาว และความหนาแน่นของส ีกระบวนการนีอ้าจใชเ้วลาหลายนาท ีทัง้นีข้ ึน้กบัขนาดภาพและขอ้กําหนดของ
คอมพวิเตอรข์องคณุ
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Secure Print (การพมิพแ์บบรกัษาความปลอดภยั)

1. Secure Print (การพมิพแ์บบรกัษาความปลอดภยั)
คณุสมบตันิีช้ว่ยใหแ้น่ใจไดว้า่เอกสารลบัหรอืเอกสารทีม่คีวามละเอยีดออ่นจะไมถ่กูพมิพจ์นกวา่คณุจะใสร่หสัผา่นทีแ่ผง
ควบคมุของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)
• พมิพเ์อกสาร (Mac) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac) > พมิพแ์บบรักษาความปลอดภยั (Mac)

พมิพแ์บบรกัษาความปลอดภยั (Mac)
ใชก้ารพมิพแ์บบปลอดภยัเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เอกสารลบัหรอืเอกสารทีม่คีวามละเอยีดออ่นจะไมถ่กูพมิพจ์นกวา่คณุจะใสร่หสัผา่นที่
แผงควบคมุของเครือ่ง

• ขอ้มลูทีม่กีารรักษาความปลอดภยัจะถกูลบออกจากเครือ่งเมือ่คณุปิดเครือ่ง

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

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

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

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

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

หลงัจากคณุพมิพข์อ้มลูทีม่กีารรักษาความปลอดภยัแลว้ ขอ้มลูจะถกูลา้งออกจากหน่วยความจําของเครือ่ง

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

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

เลอืก Secure Print (การพมิพแ์บบรกัษาความปลอดภยั) จะปรากฏขึน้
4. เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย Secure Print (การพมิพแ์บบรกัษาความปลอดภยั)
5. พมิพช์ือ่ผูใ้ช ้ชือ่งาน และรหสัผา่นสีห่ลกัของคณุ
6. คลกิ Print (พมิพ)์
7. เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ
8. ทีแ่ผงควบคมุของเครือ่ง กด [Functions (ฟังกช์นั)]
9. กด [Secure Print (การพิมพโ์ดยใชร้ะบบการรักษาความปลอดภยั)]
10. กด a หรอื b เพือ่แสดงชือ่ผูใ้ชข้องคณุ จากนัน้กดทีช่ ือ่ผูใ้ชข้องคณุ

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงรายการงานทีม่กีารป้องกนัสําหรับชือ่ของคณุ
11. กด a หรอื b เพือ่แสดงงาน จากนัน้กดทีร่ายการงานนัน้
12. ป้อนรหสัผา่นสีห่ลกัของคณุ จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
13. ป้อนจํานวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการ
14. กด [Start (เร่ิม)].
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หลงัจากคณุพมิพข์อ้มลูทีม่กีารรักษาความปลอดภยัแลว้ ขอ้มลูจะถกูลา้งออกจากหน่วยความจําของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac) > พมิพเ์อกสารโดยใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3 (การ
จําลองภาษา PostScript® 3™) (Mac)

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

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

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

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

ตวัเลอืก Printer Features (คณุลกัษณะเครือ่งพมิพ)์ จะปรากฏขึน้
8. คลกิเมนูแบบป็อปอพั Print Quality (คณุภาพการพมิพ)์ จากนัน้เลอืกคณุภาพการพมิพ์
9. คลกิทีเ่มนูป็อปอพั Media Type (ชนดิสือ่การพมิพ)์ จากนัน้เลอืกชนดิกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน
10. เลอืกตวัเลอืก Auto (อตัโนมตั)ิ, Color (ส)ี หรอื Mono (ขาวดาํ) สําหรับการตัง้คา่การพมิพC์olor/Mono (ส/ีขาว
ดาํ)

11. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
12. คลกิ Print (พมิพ)์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac) > เฝ้าดสูถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)

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

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

Troubleshooting (วธิกีารแกไ้ข)
คลกิปุ่ ม Troubleshooting (วธิกีารแกไ้ข) เพือ่เขา้ถงึเว็บไซตว์ธิกีารแกไ้ขปัญหา

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

การอพัเดตสถานะของเครือ่งพมิพ์

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

การบรหิารจดัการบนเว็บ (การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเทา่น ัน้)
เขา้ถงึระบบการบรหิารจัดการบนเว็บไดโ้ดยคลกิไอคอนเครือ่งพมิพบ์นหนา้จอ Status Monitor คณุสามารถใชเ้ว็บ
บราวเซอรม์าตรฐานเพือ่จัดการเครือ่งพมิพข์องคณุไดโ้ดยใช ้HTTP (การถา่ยโอนโพรโทคอลขอ้ความหลายมติ)ิ
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)
• ปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> ยกเลกิงานพมิพ์

ยกเลกิงานพมิพ์
>>  HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด Cancel (ยกเลกิ)

เพือ่ยกเลกิงานพมิพห์ลายงาน ใหก้ดคา้งไวท้ี ่Cancel (ยกเลกิ) เป็นเวลาสีว่นิาที

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด .

เพือ่ยกเลกิงานพมิพห์ลายงาน ใหก้ดคา้งไวท้ี ่  เป็นเวลาสีว่นิาที

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพ์
• ปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> การพมิพท์ดสอบ

การพมิพท์ดสอบ
ถา้มปัีญหาคณุภาพการพมิพ ์ใหทํ้าตามคําแนะนําตอ่ไปนีเ้พือ่พมิพท์ดสอบ:
>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] กด OK
b. เลอืก [Print Options (ตวัเลือกการพิมพ)์] กด OK
c. เลอืก [Test Print (การทดลองพิมพ)์] กด OK

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] > [Print
Options (ตวัเลือกการพิมพ)์] > [Test Print (การทดลองพิมพ)์]

2. กด [Yes (ใช่)].

3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพ์
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา

การแกไ้ขปญัหา
ใชส้ว่นนีเ้พือ่แกไ้ขปัญหาทัว่ไปทีค่ณุอาจประสบเมือ่ใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอร ์คณุสามารถแกปั้ญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตนเอง

ขอ้ควรจาํ

เพือ่รับความชว่ยเลอืกทางเทคนคิ คณุตอ้งโทรตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์รา
เดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ
การใชง้านวสัดกุารพมิพท์ีไ่มใ่ชข่อง Brother อาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ประสทิธภิาพของฮารด์แวร ์หรอืความ
เชือ่ถอืไดใ้นการทํางานของเครือ่ง

ถา้คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ ไปที ่Brother Solutions Center ที ่support.brother.com

ขัน้ตอนแรก ใหต้รวจสอบดงันี้

• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง และเปิดเครือ่งอยู ่uu คู่มือการติดตั้งเคร่ืองอย่างง่าย
• วสัดปุ้องกนัทัง้หมดถกูถอดออกแลว้ uu คู่มือการติดตั้งเคร่ืองอย่างง่าย
• กระดาษถกูใสเ่ขา้ในถาดใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้ง
• สายอนิเตอรเ์ฟสถกูเชือ่มตอ่เขา้กบัเครือ่งและคอมพวิเตอรอ์ยา่งแน่นสนทิหรอืการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายถกูตดิตัง้กบั

ทัง้ เครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและการบํารงุรักษา

ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ากรายการตรวจสอบ ใหร้ะบปัุญหา และจากนัน้uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดเมือ่ใชง้านคณุลกัษณะ Brother Web Connect
• กระดาษตดิ
• ปัญหาการพมิพ์
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์
• ปัญหาเครอืขา่ย
• ปัญหาเกีย่วกบั Google Cloud Print
• ปัญหาเกีย่วกบั AirPrint
• ปัญหาอืน่ๆ
• ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง
• การตัง้คา่ฟังกช์นัใหม่ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา

ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบาํรงุรกัษา

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)
ถา้หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ผดิพลาดและอปุกรณ ์Android™ ของคณุรองรับคณุลกัษณะ NFC ใหแ้ตะเครือ่ง
ของคณุเขา้กบัสญัลกัษณ ์NFC บนเครือ่งพมิพข์องบราเดอรข์องคณุเพือ่เขา้สู ่Brother Solutions Center และเรยีกดู
คําถามทีพ่บบอ่ยลา่สดุจากอปุกรณข์องคณุ (อาจมกีารเรยีกเกบ็คา่บรกิารขอ้ความและขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทม์อื
ถอืของคณุ)
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่ NFC ของเครือ่ง Brother และอปุกรณ ์Android™ ของคณุตัง้คา่เปิดอยู่

เชน่เดยีวกบัอปุกรณสํ์านักงานทีท่นัสมยัอืน่ๆ ขอ้ผดิพลาดอาจเกดิขึน้และอาจตอ้งเปลีย่นวสัดกุารพมิพ ์หากเกดิขอ้ผดิพลาด
เครือ่งจะระบขุอ้ผดิพลาดหรอืการบํารงุรักษาตามระยะเวลาทีกํ่าหนด และแสดงขอ้ความทีเ่หมาะสม ขอ้ผดิพลาดทีพ่บบอ่ยและ
ขอ้ความแจง้การบํารงุรักษามดีงัทีแ่สดงในตารางนี้
ทําตามคําแนะนําในคอลมัน ์การดาํเนนิการ เพือ่แกไ้ขขอ้ผดิพลาดและทําใหข้อ้ความหายไป
คณุสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดสว่นใหญแ่ละทําการบํารงุรักษาตามระยะเวลาไดด้ว้ยตวัคณุเอง ถา้คณุตอ้งการคําแนะนําเพิม่เตมิ
ใหเ้ยีย่มชม support.brother.com และคลกิทีห่นา้ คาํถามทีพ่บบอ่ย และการแกป้ญัหาเบือ้งตน้

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

2-sided Disabled (ไม่สามารถ
พิมพ ์2 ดา้น)

ฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่งปิดไมส่นทิ ปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่งลงจนกระทัง่ล็อกเขา้
ทีใ่นตําแหน่งปิด

Access Denied (การเขา้ถึงถูก
ปฏิเสธ)

ฟังกช์ัน่ทีค่ณุตอ้งการใชถ้กูจํากดัโดย
Secure Function Lock 3.0

โทรตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้
คา่การล็อคฟังกช์ัน่ทีป่ลอดภยั

Belt End Soon (สายพานใกลห้มด
อาย)ุ

ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใกลห้มด
อายกุารใชง้าน

สัง่ซือ้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ ชดุใหมก่อ่นที่
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace
Belt (เปล่ียนสายพาน)

Calibrate (ปรับเทียบ) การปรับเทยีบลม้เหลว • กด Go (ไป) เพือ่ทําซํา้การปรับแตง่คา่ของสี

• หากขอ้ผดิพลาดยงัมตีอ่ไป ใหก้ดคา้งที ่
เพือ่ปิดเครือ่ง
รอสองสามวนิาท ีแลว้เปิดเครือ่งพมิพอ์กีครัง้
ดําเนนิการการปรับแตง่คา่ของสอีกีครัง้โดยใช ้
แผงควบคมุหรอืไดรเวอรข์องเครือ่งพมิพ์

• ตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหม่
• ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้

สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติ
ภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

Cartridge Error (ตลบัหมึกผดิ
พลาด)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตดิตัง้ไมถ่กู
ตอ้ง

ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ออก ถอดตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์สําหรับสทีีร่ะบบุนหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD และนําใสก่ลบัเขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) กลบั
เขา้สูเ่ครือ่งพมิพอ์กีครัง้
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธ์
ของบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเด
อรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

Condensation (การควบแน่น) อาจเกดิการควบแน่นภายในเครือ่งหลงั
จากมกีารเปลีย่นแปลงอณุหภมูขิอง
หอ้ง

ใหเ้ปิดเครือ่งทิง้ไว ้รอ 30 นาทโีดยทีฝ่าหนา้อยูใ่น
ตําแหน่งเปิด จากนัน้ปิดเครือ่งและปิดฝาเครือ่ง เปิด
เครือ่งอกีครัง้

Cooling Down (กาํลงัทาํใหเ้ยน็ลง) อณุหภมูภิายในเครือ่งรอ้นเกนิไป
เครือ่งจะหยดุพมิพง์านปัจจบุนัชัว่คราว
และเขา้สูโ่หมดการระบายความรอ้น

รอจนกระทัง่เครือ่งระบายความรอ้นเสร็จสิน้ ดใูห ้
แน่ใจวา่ชอ่งระบายอากาศทัง้หมดของเครือ่งปลอด
สิง่กดีขวาง
เมือ่เครือ่งเย็นลงแลว้ เครือ่งจะดําเนนิการพมิพต์อ่

Cover is Open (ฝาเปิดอยู)่ ฝาครอบดา้นหนา้ปิดไมส่นทิ เปิดและปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเครือ่งใหส้นทิ
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

Cover is Open (ฝาเปิดอยู)่ ฝาครอบตวัทําความรอ้นปิดไมส่นทิ ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นทีอ่ยูด่า้นในฝาครอบดา้น
หลงัของเครือ่งพมิพ์

Drum ! (แม่แบบสร้างภาพ!) ตอ้งทําความสะอาดสายโคโรนาในชดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดสายโคโรนา
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหเ้ปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) เป็นชดุใหม่

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) หรอืตลบั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชิน้สว่นของ
ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ถกูตดิตัง้
อยา่งไมถ่กูตอ้ง

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

Drum End Soon (แม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม) ใกลจ้ะหมดอายกุารใชง้าน)

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใกลห้มด
อายกุารใชง้าน

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

Drum Stop (แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
หยดุทาํงาน)

ถงึเวลาเปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

Jam 2-sided (กระดาษติด 2 ดา้น) กระดาษตดิอยูใ่ตถ้าดใสก่ระดาษหรอื
ชดุทําความรอ้น

ถอดถาดใสก่ระดาษออก หรอืเปิดฝาหลงัเพือ่ดงึ
กระดาษทีต่ดิออก

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

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

Jam Rear (กระดาษติดดา้นหลงั) กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง เปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นและกําจัดกระดาษทีต่ดิ
ทัง้หมด ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้น

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

กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบไุว ้ ดงึถาดใสก่ระดาษทีร่ะบบุนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD และนํากระดาษทีต่ดิออกทัง้หมด

Limit Exceeded (เกินจาํนวนท่ี
จาํกดั)

ถงึขดีจํากดัของการพมิพท์ีกํ่าหนดจาก
คณุลกัษณะ Secure Function Lock
3.0

โทรตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้
คา่การล็อคฟังกช์ัน่ทีป่ลอดภยั

Media Mismatch (ส่ือการพิมพไ์ม่
ตรงกนั)

ชนดิของสือ่ทีร่ะบใุนไดรเวอร์
เครือ่งพมิพแ์ตกตา่งจากชนดิของ
กระดาษทีร่ะบใุนเมนูของเครือ่ง

ใสช่นดิกระดาษทีถ่กูตอ้งในถาดทีร่ะบใุนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD จากนัน้เลอืกชนดิสือ่ทีถ่กูตอ้งใน
การตัง้คา่ชนดิของกระดาษของเครือ่ง

No Belt Unit (ไม่มีชุดสายพาน) ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษไมไ่ดต้ดิ
ตัง้หรอืตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหมอ่กีครัง้

No Drum Unit (ไม่มีชุดแม่แบบสร้าง
ภาพ (ดรัม))

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไมไ่ดรั้บ
การตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง

ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหมอ่กีครัง้

No HUB Support (ไม่สนบัสนุน
HUB)

อปุกรณ ์USB hub เชือ่มตอ่อยูก่บัตวั
เชือ่มตอ่โฮสต ์USB

ถอดอปุกรณ ์USB hub จากตวัเชือ่มตอ่โฮสต ์USB
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No Paper (ไม่มีกระดาษ) เครือ่งพมิพก์ระดาษหมด หรอืไมไ่ดใ้ส่
กระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาดใส่
กระดาษ

• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษ ตรวจสอบวา่แคร่
ปรับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

• หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป

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

เครือ่งไมส่ามารถป้อนกระดาษจากถาด
ใสก่ระดาษทีร่ะบไุด ้

ดงึถาดใสก่ระดาษทีร่ะบบุนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD และนํากระดาษทีต่ดิออกทัง้หมด

No Paper MP (ไม่มีกระดาษในถาด
อเนกประสงค)์

ถาดอเนกประสงคก์ระดาษหมด หรอื
ไมไ่ดใ้สก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาด
อเนกประสงค์

ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษในถาดอเนกประสงค ์ตรวจสอบวา่

แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง
• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่

ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

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

เครือ่งไมส่ามารถป้อนกระดาษจากถาด
ใสก่ระดาษทีร่ะบไุด ้

ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบใุนหนา้

จอแสดงผลแบบ LCD ตรวจสอบวา่แครป่รับ
กระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

• หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป

No Toner (ไม่มีตลบัผงหมึก
(โทนเนอร์))

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สําหรับสทีี่
ระบบุนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ไม่
ไดต้ดิตัง้หรอืตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สําหรับส ีทีร่ะบบุน
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ออกจากชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) และตดิตัง้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กลบั
เขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) หากปัญหายงั
คงอยู ่เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

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

ถาดใสก่ระดาษไมไ่ดต้ดิตัง้หรอืตดิตัง้
ไมถ่กูตอ้ง

ตดิตัง้ถาดใสก่ระดาษเขา้ไปใหมด่งัทีร่ะบไุวบ้นหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

No Waste Toner (ไม่มีกล่องผงหมึก
ใชแ้ลว้)

กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ไม่
ไดต้ดิตัง้หรอืตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ตดิตัง้กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ใหมอ่กีครัง้

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

Print Data Full (ขอ้มูลการพิมพ์
เตม็)

หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม กด Cancel (ยกเลกิ) และลบขอ้มลูการพมิพโ์ดย
ใชก้ารรักษาความปลอดภยัทีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้นี้

Print Unable (การพิมพไ์ม่สามารถ)
##

เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทางกลไกของตวั
เครือ่ง

• กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง รอเพยีงไมก่ีน่าที
และจากนัน้เปิดเครือ่งอกีครัง้

• ถา้ปัญหายงัคงอยู ่ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธ์
ของบราเดอร์
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Registration (การลงทะเบียนสี) การลงทะเบยีนลม้เหลว • กด Go (ไป) เพือ่ทําซํา้การลงทะเบยีนสี

• หากขอ้ผดิพลาดยงัมตีอ่ไป ใหก้ดคา้งที ่
เพือ่ปิดเครือ่ง
รอสองสามวนิาท ีแลว้เปิดเครือ่งพมิพอ์กีครัง้
ทําการลงทะเบยีนสอีตัโนมตัโิดยใชแ้ผงควบคมุ

• ตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหม่
• ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้

สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติ
ภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

Replace Belt (เปล่ียนสายพาน) ถงึเวลาเปลีย่นชดุสายพานลําเลยีง
กระดาษ

เปลีย่นชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ ใหม่

Replace Drum (เปล่ียนแม่แบบสร้าง
ภาพ (ดรัม))

ถงึเวลาเปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม)

ตวันับชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไม่
ถกูตัง้คา่ใหมเ่มือ่ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ใหม่

ตัง้คา่ตวันับจํานวนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่
ดคํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ชดุใหม่

Replace Toner (เปล่ียนตลบัผง
หมึก)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใกลห้มดอายุ
การใชง้าน เครือ่งพมิพจ์ะหยดุการ
พมิพท์ัง้หมด

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สําหรับสทีีร่ะบบุน
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Replace WT Box (เปล่ียนกล่อง
WT)

ถงึเวลาเปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึ
โทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้

เปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ใหม่

Self-Diagnostic (ตรวจวนิิจฉยัตวั
เอง)

อณุหภมูขิองชดุฟิวสเ์ซอรไ์มเ่พิม่ขึน้ถงึ
อณุหภมูทิีร่ะบภุายในเวลาทีร่ะบุ

กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง รอสกัครู ่และจากนัน้เปิด
เครือ่งอกีครัง้ เปิดเครือ่งทิง้ไวเ้ป็นเวลา 15 นาที

ชดุฟิวสเ์ซอรร์อ้นเกนิไป

Short paper (กระดาษสั้น) ความยาวของกระดาษในถาดสัน้เกนิ
กวา่ทีเ่ครือ่งจะสง่ไปยงัถาดรองรับ
เอกสารออกแบบควํา่หนา้

เปิดฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)
เพือ่ใหห้นา้ทีพ่มิพอ์อกทางถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา้ นําหนา้ทีพ่มิพอ์อกมา และจาก
นัน้กด Go (ไป)

Size Error (ขนาดผดิพลาด) ขนาดกระดาษทีร่ะบใุนไดรเวอร์
เครือ่งพมิพใ์ชไ้มไ่ดก้บัถาดทีกํ่าหนด

เลอืกขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัถาดทีกํ่าหนด

Size Error DX (ขนาดผดิพลาด
DX)

ขนาดกระดาษทีร่ะบใุนการตัง้คา่ขนาด
กระดาษของเครือ่งไมส่ามารถใชไ้ดก้บั
การพมิพ ์2 ดา้นโดยอตัโนมตัิ

กด Cancel (ยกเลกิ) (หากจําเป็น)
บรรจกุระดาษขนาดทีถ่กูตอ้งในถาดและตัง้คา่ถาดใส่
กระดาษตามขนาดกระดาษนัน้
เลอืกขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัการพมิพ ์2
ดา้น
ขนาดกระดาษทีใ่ชไ้ดสํ้าหรับการพมิพ ์2 ดา้น
อตัโนมตัคิอื A4

กระดาษในถาดไมใ่ชข่นาดทีถ่กูตอ้ง
และไมส่ามารถใชไ้ดก้บัการพมิพ ์2
ดา้นโดยอตัโนมตัิ

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

Toner Error (โทนเนอร์ผดิพลาด) ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตัง้แตห่นึง่
ตลบัขึน้ไปไมไ่ดต้ดิตัง้หรอืตดิตัง้ไมถ่กู
ตอ้ง

ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ออก ถอดตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์ ออกทัง้หมด จากนัน้ใสก่ลบัเขา้ไป
ในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

Toner Low: (ผงหมึกเหลือนอ้ย) X
(X ระบถุงึตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
หรอืชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) สทีี่
ใกลห้มดอายกุารใชง้าน BK=สดํีา,
C=สฟ้ีา, M=สชีมพ,ู Y=สเีหลอืง)

หากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดง
ขอ้ความนี ้คณุยงัสามารถสัง่พมิพไ์ด ้
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใกลห้มดอายุ
การใชง้าน

สัง่ซือ้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ชดุใหมก่อ่นทีห่นา้
จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace Toner
(เปล่ียนตลบัผงหมึก)

Too Many Trays (มีถาดมากเกิน
ไป)

จํานวนถาดเสรมิทีต่ดิตัง้มากเกนิ
จํานวนสงูสดุ

ลดจํานวนถาดเสรมิลง
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Tray 2 Error (ถาดท่ี 2 เกิดขอ้ผดิ
พลาด)
Tray 3 Error (ถาดท่ี 3 เกิดขอ้ผดิ
พลาด)
Tray 4 Error (ถาดท่ี 4 เกิดขอ้ผดิ
พลาด)

ถาดใสก่ระดาษลา่งทีเ่ป็นถาดเสรมิไม่
ไดต้ดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง

ตดิตัง้ถาดใสก่ระดาษลา่งใหมอ่กีครัง้

Unusable Device (อุปกรณ์ท่ีไม่
สามารถใชง้านได)้

มกีารเชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB ทีเ่ขา้กนั
ไมไ่ดเ้ขา้กบัตวัเชือ่มตอ่โฮสต ์USB

ถอดอปุกรณอ์อกจากตวัเชือ่มตอ่โฮสต ์USB

Unusable Device (อุปกรณ์ท่ีไม่
สามารถใชง้านได)้
Remove the Device. Turn
the power off and back
on again. (ลบอุปกรณ์ ปิดเคร่ืองแลว้
เปิดอีกคร้ัง)

เชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB หรอือปุกรณ์
USB ทีใ่ชพ้ลงังานสงูเขา้กบั
อนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

• ถอดอปุกรณอ์อกจากอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

• กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง และจากนัน้เปิด
เครือ่งอกีครัง้

WT Box End Soon (กล่อง WT
ใกลห้มดอาย)ุ

กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้
เกอืบเต็มแลว้

สัง่ซือ้กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ชดุใหมก่อ่น
ทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace
WT Box (เปล่ียนกล่อง WT)

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
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2-sided Disabled (ไม่สามารถ
พิมพ ์2 ดา้น)

ฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่งปิดไมส่นทิ ปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่งลงจนกระทัง่ล็อกเขา้
ทีใ่นตําแหน่งปิด

Access Denied (เขา้ใชง้านไม่ได)้ ฟังกช์ัน่ทีค่ณุตอ้งการใชถ้กูจํากดัโดย
Secure Function Lock 3.0

โทรตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้
คา่การล็อคฟังกช์ัน่ทีป่ลอดภยั

Calibration (การปรับแต่งค่าของสี) การปรับเทยีบลม้เหลว • กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่งรอสองสามวนิาที
จากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอ์กีครัง้ ทําการการปรับ
แตง่คา่ของสอีกีครัง้โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ
LCD

• ตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหม่
• ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้

สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติ
ภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

Cartridge Error (ตลบัผงหมึกผดิ
พลาด)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตดิตัง้ไมถ่กู
ตอ้ง

ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ออก ถอดตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์สําหรับสทีีร่ะบบุนหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD และนําใสก่ลบัเขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) กลบั
เขา้สูเ่ครือ่งพมิพอ์กีครัง้
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธ์
ของบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเด
อรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

Condensation (การควบแน่น) อาจเกดิการควบแน่นภายในเครือ่งหลงั
จากมกีารเปลีย่นแปลงอณุหภมูขิอง
หอ้ง

ใหเ้ปิดเครือ่งทิง้ไว ้รอ 30 นาทโีดยทีฝ่าหนา้อยูใ่น
ตําแหน่งเปิด จากนัน้ปิดเครือ่งและปิดฝาเครือ่ง เปิด
เครือ่งอกีครัง้

Cooling Down (การระบายความร้อน) อณุหภมูภิายในเครือ่งรอ้นเกนิไป
เครือ่งจะหยดุพมิพง์านปัจจบุนัชัว่คราว
และเขา้สูโ่หมดการระบายความรอ้น

รอจนกระทัง่เครือ่งระบายความรอ้นเสร็จสิน้ ดใูห ้
แน่ใจวา่ชอ่งระบายอากาศทัง้หมดของเครือ่งปลอด
สิง่กดีขวาง
เมือ่เครือ่งเย็นลงแลว้ เครือ่งจะดําเนนิการพมิพต์อ่

Cover is Open (ฝาเปิดอยู)่ ฝาครอบดา้นหนา้ปิดไมส่นทิ เปิดและปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเครือ่งใหส้นทิ

Cover is Open (ฝาเปิดอยู)่ ฝาครอบตวัทําความรอ้นปิดไมส่นทิ ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นทีอ่ยูด่า้นในฝาครอบดา้น
หลงัของเครือ่งพมิพ์
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Drum ! (แม่แบบสร้างภาพ!) ตอ้งทําความสะอาดสายโคโรนาในชดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดสายโคโรนา
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหเ้ปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) เป็นชดุใหม่

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) หรอืตลบั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชิน้สว่นของ
ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ถกูตดิตัง้
อยา่งไมถ่กูตอ้ง

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

Drum Stop (แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
หยดุทาํงาน)

ถงึเวลาเปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

Jam 2-sided (กระดาษติด 2
ดา้น )

กระดาษตดิอยูใ่ตถ้าดใสก่ระดาษหรอื
ชดุทําความรอ้น

ถอดถาดใสก่ระดาษออก หรอืเปิดฝาหลงัเพือ่ดงึ
กระดาษทีต่ดิออก

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

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

Jam Rear (กระดาษติดดา้นหลงั) กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง เปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นและกําจัดกระดาษทีต่ดิ
ทัง้หมด ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้น ถา้ยงัคงมี
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด กด Start (เร่ิมตน้)

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

กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบไุว ้ ดงึถาดใสก่ระดาษออกและนํากระดาษทีต่ดิออก
ทัง้หมด ดงัทีแ่สดงในภาพเคลือ่นไหวบนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD

Limit Exceeded (เกินขีดจาํกดั) ถงึขดีจํากดัของการพมิพท์ีกํ่าหนดจาก
คณุลกัษณะ Secure Function Lock
3.0

โทรตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้
คา่การล็อคฟังกช์ัน่ทีป่ลอดภยั

Media Type Mismatch (ชนิด
ส่ือการพิมพไ์ม่ตรงกนั)

ชนดิของสือ่ทีร่ะบใุนไดรเวอร์
เครือ่งพมิพแ์ตกตา่งจากชนดิของ
กระดาษทีร่ะบใุนเมนูของเครือ่ง

ใสช่นดิกระดาษทีถ่กูตอ้งในถาดทีร่ะบใุนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD จากนัน้เลอืกชนดิสือ่ทีถ่กูตอ้งใน
การตัง้คา่ชนดิของกระดาษของเครือ่ง

No Belt Unit (ไม่มีชุดสายพาน) ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษไมไ่ดต้ดิ
ตัง้หรอืตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหมอ่กีครัง้

No Drum Unit (ไม่มีชุดแม่แบบสร้าง
ภาพ (ดรัม))

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไมไ่ดรั้บ
การตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง

ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหมอ่กีครัง้

No HUB Support (ไม่สนบัสนุน
HUB)

อปุกรณ ์USB hub เชือ่มตอ่อยูก่บัตวั
เชือ่มตอ่โฮสต ์USB

ถอดอปุกรณ ์USB hub จากตวัเชือ่มตอ่โฮสต ์USB
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No Paper (ไม่มีกระดาษ) เครือ่งพมิพก์ระดาษหมด หรอืไมไ่ดใ้ส่
กระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาดใส่
กระดาษ

• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษ ตรวจสอบวา่แคร่
ปรับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

• หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป

No Paper Fed Tray1 (ไม่มีการ
ป้อนกระดาษในถาดบรรจุกระดาษท่ี 1)
No Paper Fed Tray2 (ไม่มีการ
ป้อนกระดาษในถาดบรรจุกระดาษท่ี 2)
No Paper Fed Tray3 (ไม่มีการ
ป้อนกระดาษในถาดบรรจุกระดาษท่ี 3)
No Paper Fed Tray4 (ไม่มีการ
ป้อนกระดาษในถาดบรรจุกระดาษท่ี 4)

เครือ่งไมส่ามารถป้อนกระดาษจากถาด
ใสก่ระดาษทีร่ะบไุด ้

ดงึถาดใสก่ระดาษทีร่ะบบุนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD และนํากระดาษทีต่ดิออกทัง้หมด

No Paper MP (ไม่มีกระดาษในถาด
อเนกประสงค)์

ถาดอเนกประสงคก์ระดาษหมด หรอื
ไมไ่ดใ้สก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาด
อเนกประสงค์

ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษในถาดอเนกประสงค ์ตรวจสอบวา่

แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง
• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่

ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

No Paper Tray1 (ไม่มีถาดบรรจุ
กระดาษท่ี 1)
No Paper Tray2 (ไม่มีถาดบรรจุ
กระดาษท่ี 2)
No Paper Tray3 (ไม่มีถาดบรรจุ
กระดาษท่ี 3)
No Paper Tray4 (ไม่มีถาดบรรจุ
กระดาษท่ี 4)

เครือ่งไมส่ามารถป้อนกระดาษจากถาด
ใสก่ระดาษทีร่ะบไุด ้

ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบใุนหนา้

จอแสดงผลแบบ LCD ตรวจสอบวา่แครป่รับ
กระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

• หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป

No Toner (ไม่มีตลบัผงหมึก
(โทนเนอร์))

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สําหรับสทีี่
ระบบุนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ไม่
ไดต้ดิตัง้หรอืตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สําหรับส ีทีร่ะบบุน
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ออกจากชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) และตดิตัง้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กลบั
เขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) หากปัญหายงั
คงอยู ่เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

No Tray1 (ไม่มีถาดท่ี 1)
No Tray2 (ไม่มีถาดท่ี 2)
No Tray3 (ไม่มีถาดท่ี 3)
No Tray4 (ไม่มีถาดท่ี 4)

ถาดใสก่ระดาษไมไ่ดต้ดิตัง้หรอืตดิตัง้
ไมถ่กูตอ้ง

ตดิตัง้ถาดใสก่ระดาษเขา้ไปใหมด่งัทีร่ะบไุวบ้นหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

No Waste Toner (ไม่มีกล่องผงหมึก
ใชแ้ลว้)

กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ไม่
ไดต้ดิตัง้หรอืตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ตดิตัง้กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ใหมอ่กีครัง้

Out of Memory (หน่วยความจาํเตม็) หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม กด  และลดความละเอยีดการพมิพ์

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

กระดาษในถาดใสก่ระดาษใกลจ้ะหมด เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบใุนหนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD

Print Data Full (ขอ้มูลการพิมพ์
เตม็)

หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม กด  และลบขอ้มลูการพมิพโ์ดยใชก้ารรักษา
ความปลอดภยัทีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้นี้
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Print Unable (ไม่สามารถพิมพ)์
##

เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทางกลไกของตวั
เครือ่ง

• กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง รอเพยีงไมก่ีน่าที
และจากนัน้เปิดเครือ่งอกีครัง้

• ถา้ปัญหายงัคงอยู ่ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธ์
ของบราเดอร์

Registration (การลงทะเบียนสี) การลงทะเบยีนลม้เหลว • กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่งรอสองสามวนิาที
จากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอ์กีครัง้ ทําการลงทะเบยีน
สอีกีครัง้โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD

• ตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหม่
• ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้

สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติ
ภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

Replace Toner (เปล่ียนตลบัผง
หมึก)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใกลห้มดอายุ
การใชง้าน เครือ่งพมิพจ์ะหยดุการ
พมิพท์ัง้หมด

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สําหรับสทีีร่ะบบุน
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Replace WT Box (เปล่ียนกล่อง
WT)

ถงึเวลาเปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึ
โทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้

เปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ใหม่

Screen Init. Fail (เร่ิมตน้หนา้
จอ ลม้เหลว)

จอสมัผัสถกูกดกอ่นขัน้ตอนการเริม่ตน้
เมือ่เปิดเครือ่งจะดําเนนิการเสร็จสิน้

ตรวจสอบวา่ไมม่สี ิง่ใดทีส่มัผัสกบัจอสมัผัส

อาจมเีศษวสัดตุดิอยูร่ะหวา่งสว่นลา่ง
กบักรอบของจอสมัผัส

สอดแผน่กระดาษแข็งระหวา่งสว่นลา่งและกรอบของ
จอสมัผัส และเลือ่นไปมาเพือ่ดนัเศษวสัดอุอก

Self-Diagnostic (ตรวจวนิิจฉยัตวั
เอง)

อณุหภมูขิองชดุฟิวสเ์ซอรไ์มเ่พิม่ขึน้ถงึ
อณุหภมูทิีร่ะบภุายในเวลาทีร่ะบุ

กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง รอสกัครู ่และจากนัน้เปิด
เครือ่งอกีครัง้ เปิดเครือ่งทิง้ไวเ้ป็นเวลา 15 นาที

ชดุฟิวสเ์ซอรร์อ้นเกนิไป

Short paper (กระดาษสั้น) ความยาวของกระดาษในถาดสัน้เกนิ
กวา่ทีเ่ครือ่งจะสง่ไปยงัถาดรองรับ
เอกสารออกแบบควํา่หนา้

เปิดฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)
เพือ่ใหห้นา้ทีพ่มิพอ์อกทางถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา้ นําหนา้ทีพ่มิพอ์อกมา และจาก
นัน้กด Retry (ทาํซํ้ า)

Size Error (ขนาดผดิพลาด) ขนาดกระดาษทีร่ะบใุนไดรเวอร์
เครือ่งพมิพใ์ชไ้มไ่ดก้บัถาดทีกํ่าหนด

เลอืกขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัถาดทีกํ่าหนด

Size Error 2-sided (ขนาดผดิ
พลาดสาํหรับ 2 ดา้น)

ขนาดกระดาษทีร่ะบใุนการตัง้คา่ขนาด
กระดาษของเครือ่งไมส่ามารถใชไ้ดก้บั
การพมิพ ์2 ดา้นโดยอตัโนมตัิ

กด  (หากจําเป็น)

บรรจกุระดาษขนาดทีถ่กูตอ้งในถาดและตัง้คา่ถาดใส่
กระดาษตามขนาดกระดาษนัน้
เลอืกขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัการพมิพ ์2
ดา้น
ขนาดกระดาษทีใ่ชไ้ดสํ้าหรับการพมิพ ์2 ดา้น
อตัโนมตัคิอื A4

กระดาษในถาดไมใ่ชข่นาดทีถ่กูตอ้ง
และไมส่ามารถใชไ้ดก้บัการพมิพ ์2
ดา้นโดยอตัโนมตัิ

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

Supplies (วสัดุการพิมพ)์
Belt End Soon (สายพานใกลห้มด
อาย)ุ

ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใกลห้มด
อายกุารใชง้าน

สัง่ซือ้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ ชดุใหมก่อ่นที่
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace
Belt (เปล่ียนสายพาน)

Supplies (วสัดุการพิมพ)์
Drum End Soon (แม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม) ใกลจ้ะหมดอายกุารใชง้าน)

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใกลห้มด
อายกุารใชง้าน

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

Supplies (วสัดุการพิมพ)์
Replace Belt (เปล่ียนสายพาน)

ถงึเวลาเปลีย่นชดุสายพานลําเลยีง
กระดาษ

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

ถงึเวลาเปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม)

ตวันับชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไม่
ถกูตัง้คา่ใหมเ่มือ่ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ใหม่

ตัง้คา่ตวันับจํานวนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่
ดคํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ชดุใหม่

Supplies (วสัดุการพิมพ)์
Toner Low: (ผงหมึก (โทนเนอร์)
ใกลห้มด) X
(X ระบถุงึตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
หรอืชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) สทีี่
ใกลห้มดอายกุารใชง้าน BK=สดํีา,
C=สฟ้ีา, M=สชีมพ,ู Y=สเีหลอืง)

หากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดง
ขอ้ความนี ้คณุยงัสามารถสัง่พมิพไ์ด ้
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใกลห้มดอายุ
การใชง้าน

สัง่ซือ้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ชดุใหมก่อ่นทีห่นา้
จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace Toner
(เปล่ียนตลบัผงหมึก)

Supplies (วสัดุการพิมพ)์
WT Box End Soon (กล่อง WT
ใกลห้มดอาย)ุ

กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้
เกอืบเต็มแลว้

สัง่ซือ้กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ชดุใหมก่อ่น
ทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace
WT Box (เปล่ียนกล่อง WT)

Toner Error (โทนเนอร์ผดิพลาด) ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตัง้แตห่นึง่
ตลบัขึน้ไปไมไ่ดต้ดิตัง้หรอืตดิตัง้ไมถ่กู
ตอ้ง

ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ออก ถอดตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์ ออกทัง้หมด จากนัน้ใสก่ลบัเขา้ไป
ในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

Too Many Trays (มีถาดมากเกิน
ไป)

จํานวนถาดเสรมิทีต่ดิตัง้มากเกนิ
จํานวนสงูสดุ

ลดจํานวนถาดเสรมิลง

Tray 2 Error (ถาดท่ี 2 เกิดขอ้ผดิ
พลาด)
Tray 3 Error (ถาดท่ี 3 เกิดขอ้ผดิ
พลาด)
Tray 4 Error (ถาดท่ี 4 เกิดขอ้ผดิ
พลาด)

ถาดใสก่ระดาษลา่งทีเ่ป็นถาดเสรมิไม่
ไดต้ดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง

ตดิตัง้ถาดใสก่ระดาษลา่งใหมอ่กีครัง้

Unusable Device (อุปกรณ์ท่ีไม่
สามารถใชง้านได)้

มกีารเชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB ทีเ่ขา้กนั
ไมไ่ดเ้ขา้กบัตวัเชือ่มตอ่โฮสต ์USB

ถอดอปุกรณอ์อกจากตวัเชือ่มตอ่โฮสต ์USB

Unusable Device (อุปกรณ์ท่ีไม่
สามารถใชง้านได)้
Remove the Device. Turn
the power off and back
on again. (ลบอุปกรณ์ ปิดเคร่ืองแลว้
เปิดอีกคร้ัง)

เชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB หรอือปุกรณ์
USB ทีใ่ชพ้ลงังานสงูเขา้กบั
อนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

• ถอดอปุกรณอ์อกจากอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

• กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง และจากนัน้เปิด
เครือ่งอกีครัง้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา
• เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP)
• เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• ทําความสะอาดสายโคโรนา 
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาดเมือ่ใชง้านคณุลกัษณะ Brother Web Connect
เครือ่ง Brother ของคณุจะแสดงขอ้ความแสดงความผดิพลาดหากเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ ขอ้ความแสดงความผดิพลาดทีพ่บได ้
บอ่ยจะแสดงไวใ้นตาราง
คณุสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตนเอง หากคณุยงัตอ้งการความชว่ยเหลอืหลงัจากทีอ่า่นตารางนีแ้ลว้ Brother
Solutions Center มคํีาแนะนําในการแกปั้ญหาลา่สดุให ้
ไปที ่Brother Solutions Center ที ่support.brother.com

ขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่
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Connection Error 02 (ขอ้ผดิพลาดใน
การเช่ือมต่อ 02)
Network connection failed.
Verify that the network
connection is good. (การเช่ือมต่อ
เครือข่ายลม้เหลว ตรวจสอบยนืยนัวา่การเช่ือมต่อเครือข่ายเป็น
ปกติ)

เครือ่งไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย • ตรวจสอบวา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยอยู่
ในสภาพดี

• หากปุ่ ม Web (เวบ็) ถกูกดทนัทหีลงั
จากเปิดเครือ่ง การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
อาจยงัไมเ่สร็จสมบรูณ ์รอสกัพักและ
ลองอกีครัง้

Connection Error 03 (ขอ้ผดิพลาดใน
การเช่ือมต่อ 03)
Connection failed to server.
Check network settings. (การ
เช่ือมต่อเซิร์ฟเวอร์ลม้เหลว ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย)

• การตัง้คา่เครอืขา่ยหรอืเซริฟ์เวอรไ์มถ่กู
ตอ้ง

• มปัีญหาเกีย่วกบัเครอืขา่ยหรอื
เซริฟ์เวอร์

• ยนืยนัวา่การตัง้คา่เครอืขา่ยถกูตอ้ง
หรอืรอสกัพักและลองอกีครัง้ในภาย
หลงั

• หากปุ่ ม Web (เวบ็) ถกูกดทนัทหีลงั
จากเปิดเครือ่ง การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
อาจยงัไมเ่สร็จสมบรูณ ์รอสกัพักและ
ลองอกีครัง้

Connection Error 07 (ขอ้ผดิพลาดใน
การเช่ือมต่อ 07)
Connection failed to server.
Wrong Date&Time. (การเช่ือมต่อเซิร์ฟเวอร์
ลม้เหลว วนัท่ีและเวลาผดิพลาด)

การตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาไมถ่กูตอ้ง ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาใหถ้กูตอ้ง โปรดทราบ
วา่หากมกีารถอดปลั๊กไฟของเครือ่ง การตัง้
คา่วนัทีแ่ละเวลาอาจถกูตัง้คา่ใหมเ่ป็นการ
ตัง้คา่จากโรงงาน

ขอ้ผดิพลาดในการพสิจูนต์วัจรงิ
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Authentication Error 01 (ขอ้ผดิ
พลาดในการพิสูจนต์วัจริง 01)
Incorrect PIN code. Enter
PIN correctly. (รหสั PIN ไม่ถูกตอ้ง
ใหป้้อนรหสั PIN อยา่งถูกตอ้ง)

PIN ทีค่ณุป้อนเพือ่เขา้ถงึบญัชไีมถ่กูตอ้ง
PIN คอืหมายเลขสีห่ลกัทีต่อ้งป้อนเขา้ไป
เมือ่ลงทะเบยีนบญัชกีบัตวัเครือ่ง

ป้อน PIN ทีถ่กูตอ้ง

Authentication Error 02 (ขอ้ผดิ
พลาดในการพิสูจนต์วัจริง 02)
Incorrect or expired ID, or
this temporary ID is already
used. Enter correctly or
reissue temporary ID.
Temporary ID is valid for 24
hours after it is issued.
(รหสั ID ไม่ถูกตอ้งหรือหมดอาย ุรหสั ID ชัว่คราว
ถูกใชไ้ปแลว้ ใหป้้อนรหสั ID ชัว่คราวท่ีถูกตอ้งหรือขอ
ใหม่ รหสั ID ชัว่คราวจะใชง้านไดเ้ป็นเวลา 24
ชัว่โมงหลงัจากการขอ)

หมายเลขประจําตวัชัว่คราวทีป้่อนไมถ่กู
ตอ้ง

ป้อนหมายเลขประจําตวัชัว่คราวทีถ่กูตอ้ง

หมายเลขประจําตวัชัว่คราวทีป้่อนหมดอายุ
หมายเลขประจําตวัชัว่คราวมอีาย ุ24
ชัว่โมง

สมคัรเพือ่เขา้ถงึ Brother Web Connect
อกีครัง้ และรับหมายเลขประจําตวัชัว่คราว
ใหม ่จากนัน้ใชห้มายเลขประจําตวัใหมใ่น
การลงทะเบยีนบญัชกีบัตวัเครือ่ง

Authentication Error 03 (ขอ้ผดิ
พลาดในการพิสูจนต์วัจริง 03)
Display name has already
been registered. Enter

ชือ่ทีค่ณุป้อนเพือ่เป็นชือ่ทีใ่ชแ้สดงมกีาร
ลงทะเบยีนกบัผูใ้ชบ้รกิารรายอืน่แลว้

ป้อนชือ่ทีใ่ชแ้สดงชือ่อืน่
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another display name. (ช่ือท่ีแสดง
ถูกลงทะเบียนแลว้ ใหป้้อนช่ือท่ีแสดงช่ืออ่ืน)

ขอ้ผดิพลาดของเซริฟ์เวอร ์
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Server Error 01 (ขอ้ผดิพลาดของ
เซิร์ฟเวอร์ 01)
Authentication failed. Do
the following: 1. Go to
http://bwc.brother.com to
get a new temporary ID. 2.
Press OK and enter your new
temporary ID in the next
screen. (การพิสูจนต์วัจริงลม้เหลว ใหท้าํดงัน้ี:
1. ไปท่ี http://bwc.brother.com
เพื่อขอ ID ชัว่คราว 2. กด OK และป้อน ID
ชัว่คราวในหนา้ถดัไป)

ขอ้มลูการพสิจูนต์วัจรงิของเครือ่ง (จําเป็น
ตอ้งใชเ้พือ่เขา้ถงึบรกิาร) หมดอายแุลว้
หรอืไมถ่กูตอ้ง

สมคัรเพือ่เขา้ถงึ Brother Web Connect
อกีครัง้เพือ่รับหมายเลขประจําตวัชัว่คราว
ใหม ่จากนัน้ใชห้มายเลขประจําตวัใหมใ่น
การลงทะเบยีนบญัชกีบัตวัเครือ่ง

Server Error 03 (ขอ้ผดิพลาดของ
เซิร์ฟเวอร์ 03)
Failed to upload.
Unsupported file or corrupt
data. Confirm data of file.
(การอปัโหลดลม้เหลว ไม่รองรับไฟลห์รือขอ้มูลเสียหาย
โปรดยนืยนัขอ้มูลของไฟล)์

ไฟลท์ีค่ณุกําลงัพยายามอพัโหลดอาจมี
ปัญหาขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี:้
• ไฟลเ์กนิขอ้จํากดัของบรกิารในเรือ่ง

จํานวนพกิเซล ขนาดไฟล ์ฯลฯ
• ชนดิไฟลไ์มร่องรับ
• ไฟลเ์กดิความเสยีหาย

ไฟลไ์มส่ามารถใชไ้ด:้
• ตรวจสอบขอ้จํากดัเรือ่งขนาดหรอืรปู

แบบของบรกิาร
• บนัทกึไฟลเ์ป็นชนดิอืน่
• หากเป็นไปได ้ใหใ้ชไ้ฟลใ์หมท่ีไ่มเ่สยี

หาย

Server Error 13 (ขอ้ผดิพลาดของ
เซิร์ฟเวอร์ 13)
Service temporarily
unavailable. Try again
later. (บริการไม่พร้อมใชง้านชัว่คราว โปรดลอง
อีกคร้ังในภายหลงั)

มปัีญหาเกีย่วกบับรกิารและไมส่ามารถใช ้
งานไดใ้นตอนนี้

รอสกัพักและลองอกีครัง้ หากคณุไดรั้บ
ขอ้ความอกีครัง้ ใหเ้ขา้ถงึบรกิารจาก
คอมพวิเตอรเ์พือ่ยนืยนัวา่บรกิารไมส่ามารถ
ใชง้านไดจ้รงิหรอืไม่

ขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัทางลดั

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

ShortCut Error 02 (ขอ้ผดิพลาดของทาง
ลดั 02)
Account is invalid. Please
register account and
shortcut again after
deleting this shortcut. (บญัชี
ไม่ถูกตอ้ง โปรดลงทะเบียนบญัชีและทางลดัอีกคร้ังหลงัจาก
การลบทางลดั)

ทางลดัไมส่ามารถใชไ้ดเ้นือ่งจากบญัชถีกู
ลบหลงัจากทีล่งทะเบยีนทางลดั

ลบทางลดั จากนัน้ลงทะเบยีนบญัชแีละ
ทางลดัอกีครัง้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ

กระดาษตดิ
นํากระดาษทีเ่หลอือยูอ่อกจากถาดใสก่ระดาษทกุครัง้และยดืกระดาษทีว่างซอ้นกนัใหต้รงเมือ่ใสก่ระดาษใหม ่วธินีีจ้ะชว่ย
ป้องกนัไมใ่หก้ระดาษถกูป้อนเขา้ในเครือ่งพมิพพ์รอ้มกนัหลายแผน่และป้องกนักระดาษตดิ

• กระดาษตดิในถาดอเนกประสงค์

• กระดาษตดิในถาดป้อนกระดาษ

• กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง

• กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์

• กระดาษตดิภายใตถ้าดป้อนกระดาษ
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิในถาดอเนกประสงค์

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

3. คลีปึ่กกระดาษ จากนัน้นําใสก่ลบัเขา้ไปยงัถาดอเนกประสงค์
4. ใสก่ระดาษกลบัเขา้ไปในถาดอเนกประสงค ์และตรวจสอบวา่กระดาษไมเ่กนิความสงูของตวับอกตําแหน่งกระดาษสงูสดุ (1)

ทีท่ัง้สองดา้นของถาด ใสข่อบนําของกระดาษ (ดา้นบนของกระดาษ) ระหวา่งลกูศร  และ b (2)

1

2

5. ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิในถาดป้อนกระดาษ

กระดาษตดิในถาดป้อนกระดาษ
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงวา่มกีระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้
1. ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

2. ดงึกระดาษทีต่ดิออกชา้ๆ

การดงึกระดาษทีต่ดิลงดา้นลา่งดว้ยมอืสองขา้งจะชว่ยใหค้ณุหยบิกระดาษออกไดง้า่ยขึน้

3. คลีปึ่กกระดาษเพือ่ป้องกนักระดาษตดิเมือ่ใชง้านตอ่ไป และเลือ่นแครป่รับกระดาษใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษ

4. ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (b b b)

5. เสยีบถาดใสก่ระดาษกลบัเขา้ในเครือ่งพมิพใ์หแ้น่น
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง

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

3. ดงึคนัโยกสเีขยีวทางดา้นซา้ยและขวาเขา้หาตวัคณุ เพือ่ปลอ่ยฝาครอบตวัทําความรอ้น

  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

ถา้คนัโยกสเีทาสําหรับพมิพซ์องจดหมายถกูดงึลงในอยูตํ่าแหน่งซองจดหมาย ดนัคนัโยกเหลา่นีก้ลบัสูตํ่าแหน่งเดมิกอ่น
จะดงึคนัโยกสเีขยีวลง

4. ใชม้อืทัง้สองขา้งเพือ่ดงึกระดาษทีต่ดิออกจากชดุทําความรอ้นเบาๆ
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5. ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้น

หากคณุพมิพซ์องจดหมายใหด้งึคนัโยกสเีทาสําหรับพมิพซ์องจดหมายลงมาทีตํ่าแหน่งซองจดหมายอกีครัง้กอ่นปิดฝา
หลงั

6. ปิดฝาครอบดา้นหลงัจนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์

กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงวา่มกีระดาษตดิในเครือ่ง ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้
1. กดทีปุ่่ มปลดฝาครอบดา้นหนา้ และดงึฝาครอบดา้นหนา้ใหเ้ปิดออก

2. จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)ออกจากเครือ่งจนสดุ

3. หมนุคนัล็อกสเีขยีว (1) ทวนเข็มนาฬกิาจนกระทัง่ล็อกเขา้ตําแหน่งปลอ่ย จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ยกดา้นหนา้ของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ขึน้ และนําออกจากเครือ่ง

2

1

ขอ้ควรจาํ

จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เมือ่คณุถอืไว ้อยา่จับทีด่า้นขา้งชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

4. ดงึกระดาษทีต่ดิออกชา้ๆ
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ขอ้ควรจาํ

เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสชิน้สว่นทีแ่รเงาดงัแสดงในภาพประกอบ

5. ใหค้นัล็อกสเีขยีว (1) อยูใ่นตําแหน่งปลดล็อกดงัภาพประกอบ

2

1

6. เลือ่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งอยา่งนุ่มนวลจนสดุทีค่นัล็อกสเีขยีว

2

7. หมนุคนัล็อกสเีขยีวตามเข็มนาฬกิาไปยงัตําแหน่งล็อก

2
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8. ใชท้ีจั่บสเีขยีว ผลกัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งจนกระทัง่ล็อกเขา้ที่

9. ปิดฝาครอบดา้นหนา้เครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิภายใตถ้าดป้อนกระดาษ

กระดาษตดิภายใตถ้าดป้อนกระดาษ
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงวา่มกีระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้
1. เปิดเครือ่งพมิพท์ิง้ไว ้10 นาทเีพือ่ใหพั้ดลมภายในเป่าชิน้สว่นทีร่อ้นมากในเครือ่งใหเ้ย็นลง
2. ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษทีต่ดิไมค่า้งอยูภ่ายในเครือ่งพมิพ์

4. ถา้กระดาษไมไ่ดต้ดิในเครือ่ง ใหนํ้ากระดาษออกจากถาดใสก่ระดาษ พลกิดา้น และตรวจดกูน้ถาดใสก่ระดาษ

5. หากกระดาษไมต่ดิอยูใ่นถาดใสก่ระดาษ ใหเ้ปิดฝาครอบดา้นหลงั

  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

6. ใชม้อืทัง้สองขา้งเพือ่ดงึกระดาษทีต่ดิออกจากดา้นหลงัเครือ่งเบาๆ
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7. ปิดฝาครอบดา้นหลงัจนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด
8. เสยีบถาดใสก่ระดาษกลบัเขา้ในเครือ่งพมิพใ์หแ้น่น

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาการพมิพ์

ปญัหาการพมิพ์

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมม่เีอกสารทีพ่มิพอ์อกมา ตรวจสอบวา่เครือ่งไมไ่ดอ้ยูใ่นโหมดปิดการทํางาน

หากเครือ่งอยูใ่นโหมดปิดเครือ่ง ใหก้ดที ่  ในแผงควบคมุ
จากนัน้สง่ขอ้มลูการพมิพใ์หมอ่กีครัง้

ตรวจสอบวา่ไดต้ดิตัง้และเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้ง

ตรวจด ูstatus monitorหรอืแผงควบคมุของเครือ่งวา่มกีารแสดง
สถานะขอ้ผดิพลาดใดๆ หรอืไม่

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

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

• Windows Server® 2008

คลกิ  (Start) (เร ิม่) >Control Panel (แผง
ควบคมุ) > Hardware and Sound (ฮารด์แวรแ์ละ
เสยีง) > Printers (เครือ่งพมิพ)์ คลกิขวา Brother
XXX-XXXX ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Use Printer Online
(ใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบออนไลน)์ ไมอ่ยูใ่นรายการ หากถกู
เลอืกในรายการ ใหค้ลกิตวัเลอืกนีเ้พือ่ตัง้คา่ใหไ้ดรเ์วอร์
ออนไลน์

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

• Windows® 10 และ Windows Server® 2016

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละ
เสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์คลกิขวา Brother
XXX-XXXX คลกิ ดงูานทีก่าํลงัพมิพอ์ยู ่ถา้ตวัเลอืก
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
ของคณุ คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของเครือ่งพมิพแ์ละ
ตรวจดวูา่ไมไ่ดเ้ลอืกใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบออฟไลน์

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

• แม็คอนิทอช
คลกิเมนูแบบป็อปอพั System Preferences (การ
กาํหนดลกัษณะระบบ) จากนัน้เลอืกตวัเลอืก Printers &
Scanners (เครือ่งพมิพแ์ละเครือ่งสแกน) เมือ่เครือ่งออฟ
ไลน ์ใหล้บโดยใชปุ้่ ม  จากนัน้เพิม่โดยใชปุ้่ ม 

91



ปญัหา คาํแนะนํา
เครือ่งพมิพไ์มพ่มิพห์รอืหยดุพมิพ์ ยกเลกิงานพมิพแ์ละลา้งงานพมิพจ์ากหน่วยความจําของเครือ่ง

เอกสารทีพ่มิพอ์อกมาอาจไมส่มบรูณ ์สง่ขอ้มลูพมิพอ์กีครัง้
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:ยกเลิกงานพิมพ์

หวักระดาษหรอืทา้ยกระดาษจะปรากฏเมือ่เอกสารแสดงบนหนา้
จอแตจ่ะไมป่รากฏเมือ่พมิพอ์อกมา

มบีรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ดท้ีด่า้นบนและดา้นลา่งของหนา้ ปรับ
ขอบกระดาษดา้นบนและดา้นลา่งในเอกสารของคณุเพือ่ใหพ้มิพ์
ได ้

เครือ่งพมิพพ์มิพไ์มถ่กูตอ้งหรอืพมิพเ์ป็นตวัหนังสอืขยะ ยกเลกิงานพมิพแ์ละลา้งงานพมิพจ์ากหน่วยความจําของเครือ่ง
เอกสารทีพ่มิพอ์อกมาอาจไมส่มบรูณ ์สง่ขอ้มลูพมิพอ์กีครัง้
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:ยกเลิกงานพิมพ์
ตรวจสอบการตัง้คา่ในแอพพลเิคชนัของคณุเพือ่ตรวจสอบวา่ได ้
ตัง้คา่ใหทํ้างานกบัเครือ่งของคณุแลว้

ยนืยนัวา่คณุไดเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพบ์ราเดอรใ์นหนา้ตา่งการ
พมิพข์องแอพพลเิคชนัของคณุแลว้

เครือ่งพมิพพ์มิพส์องหนา้แรกถกูตอ้ง จากนัน้บางหนา้มขีอ้ความ
หายไป

ตรวจสอบการตัง้คา่ในแอพพลเิคชนัของคณุเพือ่ตรวจสอบวา่ได ้
ตัง้คา่ใหทํ้างานกบัเครือ่งของคณุแลว้

เครือ่งของคณุไมไ่ดรั้บขอ้มลูทัง้หมดทีส่ง่จากเครือ่งคอมพวิเตอร์
ตรวจสอบวา่คณุไดเ้ชือ่มตอ่สายอนิเตอรเ์ฟสอยา่งถกูตอ้ง

เครือ่งพมิพจ์ะไมพ่มิพก์ระดาษสองดา้นแมว้า่จะมกีารตัง้คา่
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพใ์หพ้มิพ ์2 ดา้น และเครือ่งรองรับการพมิพ ์2
ดา้นกต็าม

ตรวจสอบการตัง้คา่ขนาดกระดาษในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์คณุจะ
ตอ้งเลอืกกระดาษ A4 ชนดิ 60 ถงึ 105 แกรม

ความเร็วในการพมิพช์า้มาก ลองเปลีย่นการตัง้คา่ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์การพมิพค์วามละเอยีด
สงูสดุตอ้งใชเ้วลานานขึน้ในการประมวลผล การสง่ขอ้มลูและการ
พมิพ์

ถา้คณุเปิดการใชง้านโหมดเงยีบ ใหปิ้ดการใชง้านโหมดเงยีบที่
ไดรเวอรข์องเครือ่งพมิพห์รอืการตัง้คา่ผา่นเมนูของเครือ่ง

เครือ่งพมิพไ์มด่งึกระดาษ หากมกีระดาษในถาดใสก่ระดาษ ตรวจสอบวา่กระดาษยดืตรง
หากกระดาษมว้นอยู ่ยดืกระดาษออกใหต้รง บางครัง้ควรหยบิ
กระดาษออก พลกิกระดาษกลบัอกีดา้น และวางกระดาษกลบัเขา้
ในถาดใสก่ระดาษ

ลดจํานวนกระดาษในถาดใสก่ระดาษแลว้ลองอกีครัง้

ตรวจสอบวา่ถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค ์(MP Tray) ไม่
ถกูเลอืกสําหรับแหลง่กระดาษ ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ

เครือ่งไมด่งึกระดาษจากถาดอเนกประสงค์ คลีก่ระดาษใหด้ ีจากนัน้วางกลบัเขา้ไปยงัถาดอเนกประสงคใ์ห ้
แน่นหนา

ตรวจสอบวา่ ถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค ์(MP Tray) ถกู
เลอืกเป็น แหลง่กระดาษ ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

เครือ่งพมิพไ์มด่งึซองจดหมาย ใสซ่องจดหมายในถาดอเนกประสงค ์ตัง้คา่แอพพลเิคชนัของคณุ
ใหพ้มิพข์นาดซองจดหมายทีค่ณุใช ้โดยทัว่ไปจะทําในเมนูการ
ตัง้คา่หนา้กระดาษหรอืการตัง้คา่เอกสารในแอพพลเิคชนัของคณุ

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

ปรบัปรงุคณุภาพการพมิพ์
หากคณุประสบปัญหาคณุภาพการพมิพ ์พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบกอ่น หากการพมิพอ์อกมาด ีปัญหาอาจไมไ่ดเ้กดิ
จากเครือ่งพมิพ ์ตรวจสอบการเชือ่มตอ่สายอนิเตอรเ์ฟส และลองพมิพเ์อกสารอืน่ หากการพมิพห์รอืหนา้กระดาษสําหรับการ
ทดสอบการพมิพจ์ากเครือ่งพมิพม์ปัีญหาดา้นคณุภาพ ใหด้ตูวัอยา่งการพมิพท์ีม่คีณุภาพตํา่ แลว้ปฏบิตัติามคําแนะนําในตาราง

ขอ้ควรจาํ

การใชง้านวสัดกุารพมิพท์ีไ่มใ่ชข่องแทอ้าจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ประสทิธภิาพของฮารด์แวร ์และความน่าเชือ่
ถอืในการทํางานของเครือ่งได ้

1. เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ แนะนําใหใ้ชส้ือ่การพมิพท์ีแ่นะนํา ตรวจสอบวา่คณุใชก้ระดาษทีม่คีณุภาพตามขอ้
กําหนดของเรา

2. ตรวจสอบวา่ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง

ตวัอยา่งคณุภาพการพมิพไ์มไ่ดม้าตรฐาน คาํแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz. ABCDEFGH

abcdefghijk

ABCD
abcde
01234

ภาพหนา้กระดาษทีพ่มิพถ์กูบบี มแีถบตามแนวนอน หรอืตวัอกัษร
ทีข่อบดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอืขวาถกูตดัออก

ปรับขอบหนา้กระดาษในแอพพลเิคชัน่ของเอกสารของคณุและ
สัง่พมิพใ์หม่

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ส ีจางหรอืเลอืนทัง้หนา้กระดาษ

• ใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่งเพือ่ทําการปรับแตง่
คา่ของสuีu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เอาท์พตุของการปรับแต่งค่าของสี

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โหมดประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ถกู
ปิดอยูใ่นหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หรอืไดรเวอรข์อง
เครือ่งพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:ลดการใช้งานผงหมึก (โทนเนอร์)
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพใ์นไดรเวอร์

ของเครือ่งพมิพต์รงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน
• เขยา่ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทัง้สีต่ลบัอยา่งนุ่มนวล
• เชด็หนา้ตา่งสแกนเนอรเ์ลเซอรด์ว้ยผา้ทีไ่มม่ขีน แหง้และ

ออ่นนุ่ม

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

มเีสน้หรอืแถบสขีาวปรากฏเป็นแนวตัง้ตรงในหนา้กระดาษ

• เชด็หนา้ตา่งสแกนเนอรเ์ลเซอรด์ว้ยผา้ทีไ่มม่ขีน แหง้และ
ออ่นนุ่ม

• ตรวจสอบวา่ไมม่วีตัถแุปลกปลอม เชน่ กระดาษฉีกขาด
กระดาษกาวหรอืฝุ่ นอยูด่า้นในเครือ่งพมิพแ์ละโดยรอบชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) และตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
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ตวัอยา่งคณุภาพการพมิพไ์มไ่ดม้าตรฐาน คาํแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

มเีสน้หรอืแถบสปีรากฏเป็นแนวตัง้ตรงในหนา้กระดาษ

• ทําความสะอาดสายโคโรนาทัง้สีส่าย (สําหรับแตล่ะส)ี
ภายในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) โดยการเลือ่นจดุตัง้ระยะสี
เขยีว

ตรวจสอบจดุตัง้ระยะสเีขยีวของสายโคโรนาวา่กลบัไปสู่
ตําแหน่งเริม่ตน้ (1)

1

• เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีต่รงกบัสขีองเสน้หรอืแถบ
ดงักลา่ว
เพือ่ระบสุขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหไ้ปที ่Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com และดหูนา้
คาํถามทีพ่บบอ่ย และการแกป้ญัหาเบือ้งตน้ สําหรับรุน่
ผลติภณัฑบ์ราเดอรข์องคณุ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

มเีสน้สแีนวนอนปรากฏบนหนา้กระดาษ

• ระบสุทีีเ่กดิปัญหา และเปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สทีี่
ตรงกบัเสน้ดงักลา่ว
เพือ่ระบสุขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหไ้ปที ่Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่ดหูนา้
คาํถามทีพ่บบอ่ย และการแกป้ญัหาเบือ้งตน้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

จดุสขีาว

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพใ์นไดรเวอร์
ของเครือ่งพมิพต์รงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

• ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มของเครือ่งพมิพ ์เชน่ สภาพแวดลอ้ม
ทีม่คีวามชืน้สงูอาจทําใหก้ารพมิพม์ชีอ่งโหว่

• หากปัญหาไมไ่ดรั้บการแกไ้ขหลงัจากพมิพห์นา้เอกสารแลว้
จํานวนหนึง่ อาจมวีตัถแุปลกปลอม เชน่ กาวจากฉลากตดิอยู่
ทีพ่ืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทําความสะอาดชดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:ทาํความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

หนา้วา่ง หรอืมสีบีางสหีายไป

• ระบสุทีีทํ่าใหเ้กดิปัญหา และตดิตัง้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ชดุใหม่
เพือ่ระบสุขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหไ้ปที ่Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่ดหูนา้
คาํถามทีพ่บบอ่ย และการแกป้ญัหาเบือ้งตน้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

มจีดุส ีทีห่า่งกนั 94 มม.

• หากปัญหาไมไ่ดรั้บการแกไ้ขหลงัจากพมิพห์นา้เอกสารแลว้
จํานวนหนึง่ อาจมวีตัถแุปลกปลอม เชน่ กาวจากฉลากตดิอยู่
ทีพ่ืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทําความสะอาดชดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:ทาํความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

มจีดุส ีทีห่า่งกนั 29 มม.

• ระบสุทีีทํ่าใหเ้กดิปัญหา และตดิตัง้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ชดุใหม่
เพือ่ระบสุขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหไ้ปที ่Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่ดหูนา้
คาํถามทีพ่บบอ่ย และการแกป้ญัหาเบือ้งตน้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ผงหมกึกระจายหรอืมรีอยผงหมกึเป้ือน

• ตรวจสอบการทํางานของเครือ่งพมิพ ์สภาพแวดลอ้ม เชน่
ความชืน้และอณุหภมูสิงู อาจทําใหเ้กดิปัญหาคณุภาพการ
พมิพน์ี้

• ระบสุทีีทํ่าใหเ้กดิปัญหา และใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ชดุ
ใหม่
เพือ่ระบสุขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหไ้ปที ่Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่ดหูนา้
คาํถามทีพ่บบอ่ย และการแกป้ญัหาเบือ้งตน้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหมu่u ข้อมลูท่ี

เกี่ยวข้อง:เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
สขีองงานพมิพไ์มต่รงกบัทีค่ณุคาดหมาย • เพือ่ปรับปรงุความหนาแน่นของส ีใหทํ้าการปรับแตง่คา่ของสี

โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD
• เพือ่ปรับแตง่ตําแหน่งการพมิพข์องสเีพือ่ใหข้อบรปูภาพคม

ชดัมากขึน้ ใหทํ้าการลงทะเบยีนสโีดยใชห้นา้จอแสดงผล
แบบ LCD

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โหมดประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ถกู
ปิดอยูใ่นหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หรอืไดรเวอรข์อง
เครือ่งพมิพ์

• หากคณุภาพการพมิพข์องสว่นสดํีาไมเ่ป็นไปตามคาด ให ้
เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย เพิม่ประสทิธภิาพในการพมิพส์ี
ดาํ ของไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

• ลา้งกลอ่งกาเครือ่งหมาย เพิม่ประสทิธภิาพสเีทา ใน
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

• ระบสุทีีทํ่าใหเ้กดิปัญหา และใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ชดุ
ใหม่
เพือ่ระบสุขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหไ้ปที ่Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่ดหูนา้
คาํถามทีพ่บบอ่ย และการแกป้ญัหาเบือ้งตน้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

การลงทะเบยีนสคีลาดเคลือ่น

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งพมิพว์างบนพืน้ผวิมัน่คง
• ทําการลงทะเบยีนสอีกีครัง้โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
• ตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ความหนาแน่นของส ีไมส่มํา่เสมอตลอดหนา้

• ทําการปรับแตง่คา่ของสโีดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD
• ลา้งกลอ่งกาเครือ่งหมาย เพิม่ประสทิธภิาพสเีทา ใน

ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
• ระบสุทีีทํ่าใหเ้กดิปัญหา และใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ชดุ

ใหม่
เพือ่ระบสุขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหไ้ปที ่Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่ดหูนา้
คาํถามทีพ่บบอ่ย และการแกป้ญัหาเบือ้งตน้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

A

B

C

D

E

W X Y Z

ลายเสน้ในรปูภาพหายไป

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โหมดประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ถกู
ปิดอยูใ่นหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หรอืไดรเวอรข์อง
เครือ่งพมิพ์

• เปลีย่นความละเอยีดในการพมิพ์
• หากคณุใชง้านไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพสํ์าหรับ Windows เลอืก
ปรบัปรงุรปูแบบในการพมิพ ์ในสว่นการตัง้คา่การพมิพ์
ของแท็บ พืน้ฐาน

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

พมิพย์บั

• ตรวจสอบชนดิและคณุภาพกระดาษ
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาครอบดา้นหลงัปิดสนทิ
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนัโยกสเีทาทัง้สองทีอ่ยูด่า้นในฝาปิด

ดา้นหลงัอยูใ่นตําแหน่งชีข้ ึน้
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพใ์นไดรเวอร์

ของเครือ่งพมิพต์รงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ภาพซอ้น

• ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มของเครือ่งพมิพ ์เชน่ ความชืน้และ
อณุหภมูตํิา่ อาจทําใหเ้กดิปัญหาคณุภาพการพมิพน์ี้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพใ์นไดรเวอร์
ของเครือ่งพมิพต์รงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนัโยกสเีทาทัง้สองทีอ่ยูด่า้นในฝาปิด
ดา้นหลงัอยูใ่นตําแหน่งชีข้ ึน้

• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ผงหมกึ (โทนเนอร)์ หลดุออกโดยงา่ย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนัโยกสเีทาทัง้สองทีอ่ยูด่า้นในฝาปิด
ดา้นหลงัอยูใ่นตําแหน่งชีข้ ึน้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพใ์นไดรเวอร์
ของเครือ่งพมิพต์รงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

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

ภาพมว้นหรอืเป็นคลืน่

• เลอืกโหมด ลดการมว้นของกระดาษ ในไดรเวอร์
เครือ่งพมิพ์
หากปัญหาไมไ่ดรั้บการแกไ้ข ใหเ้ลอืก กระดาษธรรมดา ใน
การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพ์

• หากคณุพมิพซ์องจดหมาย ใหเ้ลอืก ซองชนดิบาง ในการ
ตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพข์อง

• หากคณุไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่งเป็นประจํา กระดาษอาจอยูใ่นถาดใส่
กระดาษเป็นเวลานานเกนิไป ใหพ้ลกิกลบัปึกกระดาษในถาด
ใสก่ระดาษ นอกจากนี ้คลีก่ารเรยีงกระดาษทีซ่อ้นกนัออก
และหมนุกระดาษ 180˚ ในถาดใสก่ระดาษ

• เก็บรักษากระดาษในทีท่ีจ่ะไมพ่บกบัความชืน้สงูและอณุหภมูิ
สงู

• เปิดฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) เพือ่ให ้
กระดาษทีพ่มิพอ์อกทางถาดรองรับเอกสารออกแบบหงาย
หนา้

รอยยบับนซองจดหมาย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนัโยกซองจดหมายภายในฝาครอบ
ดา้นหลงัถกูดงึลงไปยงัตําแหน่งซองจดหมาย เมือ่คณุพมิพ์
ซองจดหมาย

หมายเหตุ
เมือ่คณุพมิพเ์สร็จแลว้ ใหเ้ปิดฝาหลงัและตัง้คา่ใหมใ่ห ้
คนัโยกสเีทาทัง้สองกลบัสูตํ่าแหน่งเดมิ (1) โดยยก
ขึน้จนสดุ

1

• หากเกดิรอยพับขณะทีค่นัโยกซองจดหมายอยูใ่นตําแหน่ง
ซองจดหมาย ใหพ้มิพโ์ดยทีฝ่าหลงัเปิดอยูแ่ละป้อนซอง
จดหมายครัง้ละหนึง่ซองจากถาดอเนกประสงค์
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา
• การพมิพท์ดสอบ
• เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• เอาทพ์ตุของการปรับแตง่คา่ของสี
• ลดการใชง้านผงหมกึ (โทนเนอร)์ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย

ปญัหาเครอืขา่ย

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาด

• ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows®)

• ฉันจะคน้หาการตัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother ไดจ้ากทีไ่หน?

• ฉันไมส่ามารถกําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จสมบรูณไ์ด ้

• เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้

• ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย > ขอ้ความแสดงความผดิพลาด

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด
เครือ่ง Brother ของคณุจะแสดงขอ้ความแสดงความผดิพลาดหากเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ ขอ้ความแสดงความผดิพลาดทีพ่บได ้
บอ่ยจะแสดงไวใ้นตาราง

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

A device is already
connected. (เช่ือมต่ออุปกรณ์
แลว้)

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

หลงัจากการเชือ่มตอ่ระหวา่งเครือ่ง Brother กบัอปุกรณ์
เคลือ่นทีอ่ืน่ถกูปิดลง ลองกําหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่แบบ
Wi-Fi Direct ใหมอ่กีครัง้ คณุสามารถยนืยนัสถานะการเชือ่มตอ่
โดยการพมิพร์ายงานการตัง้คา่เครอืขา่ย

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

การตัง้คา่การอนุญาตใหบ้นัทกึ
การพมิพท์ีจั่ดเก็บไวไ้ปยงัเครอื
ขา่ยนัน้ไมถ่กูตอ้ง

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

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กําหนดการตัง้คา่เวลาของเซริฟ์เวอร์
SNTP ถกูตอ้งแลว้ เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทีใ่ชสํ้าหรับการพสิจูน์
ตวัจรงิโดย Kerberos หรอื NTLMv2

Connection Error (เกิดขอ้
ผดิพลาดในการเช่ือมต่อ)

เครือ่งอืน่พยายามเชือ่มตอ่เขา้
กบัเครอืขา่ย Wi-Fi Direct
พรอ้มกนั

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

Connection Fail (เช่ือมต่อ
ลม้เหลว)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรแ์ละอปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุไมส่ามารถ
สือ่สารกนัไดร้ะหวา่งการกําหนด
คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct

• ยา้ยอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่หอ้ยูใ่กลเ้ครือ่ง Brother ของคณุมาก
ขึน้

• ยา้ยเครือ่ง Brother และอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไปยงั
บรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง

• หากคณุใช ้PIN method ของ WPS ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
คณุใส ่PIN ถกูตอ้ง

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

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มส่ามารถ
เขา้ถงึโฟลเดอรป์ลายทาง
สําหรับคณุสมบตักิารจัดเกบ็
บนัทกึการพมิพไ์ปยงัเครอืขา่ย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชือ่ไดเร็คทอรีท่ีจั่ดเก็บขอ้มลูถกูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเร็กทอรทีีจั่ดเก็บขอ้มลูสามารถ

แกไ้ขได ้
• ตรวจสอบวา่ไฟลไ์มถ่กูล็อค

Log Access Error (เขา้ใช้
ลอ็กผดิพลาด)

ในระบบการบรหิารจัดการบนเว็บ
คณุไดเ้ลอืกตวัเลอืก Cancel
Print (ยกเลกิการพมิพ)์ ใน
Error Detection Setting
(การต ัง้คา่การตรวจขอ้ผดิ
พลาด) ของ Store Print
Log to Network (จดัเก็บ
บนัทกึการพมิพไ์ปยงัเครอื
ขา่ย)

รอประมาณ 30 วนิาท ีจนกระทัง่ขอ้ความนีห้ายไปจากหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

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

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งและอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุอยู่
ในโหมด Wi-Fi Direct

• ยา้ยอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่หอ้ยูใ่กลเ้ครือ่ง Brother ของคณุมาก
ขึน้

• ยา้ยเครือ่ง Brother และอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไปยงั
บรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง

• หากคณุกําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ดว้ยตนเอง ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่คณุป้อนรหสัผา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• หากอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุสามารถกําหนดวธิกีารรับเลขที่
อยูไ่อพไีด ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เลขทีอ่ยูไ่อพขีองอปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุถกูกําหนดคา่ผา่น DHCP
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

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

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มส่ามารถ
เชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรสํ์าหรับ
คณุสมบตักิารจัดเกบ็บนัทกึการ
พมิพไ์ปยงัเครอืขา่ย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรถ์กูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เซริฟ์เวอรข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย

Wrong Date&Time,
contact your
administrator. (เวลาและ
วนัท่ีผดิพลาด ติดต่อผูดู้แลระบบของคุณ)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มไ่ดรั้บ
ขอ้มลูเวลาจากเซริฟ์เวอรเ์วลา
SNTP

• ตรวจสอบวา่การตัง้คา่สําหรับการเขา้ถงึเซริฟ์เวอรเ์วลา
SNTP ไดรั้บการกําหนดคา่อยา่งถกูตอ้งในโปรแกรมการ
จัดการผา่นเว็บ

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

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

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

หลงัจากการเชือ่มตอ่ระหวา่งเครือ่ง Brother กบัอปุกรณ์
เคลือ่นทีอ่ืน่ถกูปิดลง ลองกําหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่แบบ
Wi-Fi Direct ใหมอ่กีครัง้ คณุสามารถยนืยนัสถานะการเชือ่มตอ่
โดยการพมิพร์ายงานการตัง้คา่เครอืขา่ย

Authentication error,
contact your
administrator. (เกิดขอ้ผดิ
พลาดในการพิสูจนต์วัจริง โปรดติดต่อผูดู้แล
ระบบของคุณ)

การตัง้คา่การอนุญาตใหบ้นัทกึ
การพมิพท์ีจั่ดเก็บไวไ้ปยงัเครอื
ขา่ยนัน้ไมถ่กูตอ้ง

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

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กําหนดการตัง้คา่เวลาของเซริฟ์เวอร์
SNTP ถกูตอ้งแลว้ เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทีใ่ชสํ้าหรับการพสิจูน์
ตวัจรงิโดย Kerberos หรอื NTLMv2

Check User ID and
Password. (ตรวจสอบรหสัผูใ้ชแ้ละ
รหสัผา่น)

ขอ้ผดิพลาดการรับรองความ
ถกูตอ้ง Kerberos

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุป้อนชือ่ผูใ้ช ้และรหสัผา่นสําหรับ
เซริฟ์เวอร ์Kerberos อยา่งถกูตอ้ง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่ว
กบัการตัง้คา่เซริฟ์เวอร ์Kerberos ใหต้ดิตอ่ผูด้แูลเครอืขา่ยของ
คณุ

การกําหนดคา่เซริฟ์เวอร ์DNS
ไมถ่กูตอ้ง

ตดิตอ่ผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุสําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่
เซริฟ์เวอร ์DNS

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์ม่
สามารถเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอร์
Kerberos

ตดิตอ่ผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุสําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่
เซริฟ์เวอร ์Kerberos

Connection Error (เกิดขอ้
ผดิพลาดในการเช่ือมต่อ)

เครือ่งอืน่พยายามเชือ่มตอ่เขา้
กบัเครอืขา่ย Wi-Fi Direct
พรอ้มกนั

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

Connection Failed (เช่ือม
ต่อลม้เหลว)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรแ์ละ
อปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไม่
สามารถสือ่สารกนัไดร้ะหวา่ง
การกําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi
Direct

• ยา้ยอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่หอ้ยูใ่กลเ้ครือ่ง Brother ของคณุมาก
ขึน้

• ยา้ยเครือ่ง Brother และอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไปยงั
บรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง

• หากคณุใช ้PIN method ของ WPS ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
คณุใส ่PIN ถกูตอ้ง

File access error,
contact your
administrator. (เกิดขอ้ผดิ
พลาดในการเขา้ถึงไฟล ์โปรดติดต่อผูดู้แลระบบ
ของคุณ)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์ม่
สามารถเขา้ถงึโฟลเดอรป์ลาย
ทางสําหรับคณุสมบตักิารจัด
เกบ็บนัทกึการพมิพไ์ปยงัเครอื
ขา่ย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชือ่ไดเร็คทอรีท่ีจั่ดเก็บขอ้มลูถกูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเร็กทอรทีีจั่ดเก็บขอ้มลูสามารถ

แกไ้ขได ้
• ตรวจสอบวา่ไฟลไ์มถ่กูล็อค

Log Access Error (เขา้ใช้
ลอ็กผดิพลาด)

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

รอประมาณ 60 วนิาท ีจนกระทัง่ขอ้ความนีห้ายไปจากหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

No Device (ไม่มีเคร่ือง) เมือ่กําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi
Direct เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์ม่
สามารถคน้พบอปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งและอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุอยู่
ในโหมด Wi-Fi Direct

• ยา้ยอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่หอ้ยูใ่กลเ้ครือ่ง Brother ของคณุมาก
ขึน้

• ยา้ยเครือ่ง Brother และอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไปยงั
บรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง

• หากคณุกําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ดว้ยตนเอง ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่คณุป้อนรหสัผา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• หากอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุสามารถกําหนดวธิกีารรับเลขที่
อยูไ่อพไีด ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เลขทีอ่ยูไ่อพขีองอปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุถกูกําหนดคา่ผา่น DHCP

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

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์ม่
สามารถเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอร์
สําหรับคณุสมบตักิารจัดเกบ็
บนัทกึการพมิพไ์ปยงัเครอืขา่ย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรถ์กูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เซริฟ์เวอรข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย

Server Timeout (หมดเวลา
เซิร์ฟเวอร์)

เครือ่ง Brother ไมส่ามารถ
เชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอร ์LDAP
ได ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรถ์กูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เซริฟ์เวอรข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย

เครือ่ง Brother ไมส่ามารถ
เชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอร ์Active
Directory® ได ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรถ์กูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เซริฟ์เวอรข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย

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

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มไ่ดรั้บ
ขอ้มลูเวลาจากเซริฟ์เวอรเ์วลา
SNTP

• ตรวจสอบวา่การตัง้คา่สําหรับการเขา้ถงึเซริฟ์เวอรเ์วลา
SNTP ไดรั้บการกําหนดคา่อยา่งถกูตอ้งในโปรแกรมการ
จัดการผา่นเว็บ

Internal Error. (เกิดขอ้ผดิ
พลาดภายใน)

โพรโทคอล LDAP ของเครือ่ง
ของบราเดอรปิ์ดการใชง้านอยู่

ยนืยนัวธิกีารพสิจูนต์วัจรงิของคณุ จากนัน้เปิดการใชง้านการตัง้
คา่โพรโทคอลทีจํ่าเป็นในการจัดการผา่นเว็บ

โพรโทคอล CIFS ของเครือ่ง
ของบราเดอรปิ์ดการใชง้านอยู่

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

ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows®)
ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเพือ่แกไ้ขการตัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother จะมกีารตัง้คา่เลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบั
เน็ตมาสกท์ีถ่กูตอ้ง

• Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10
คณุจะตอ้งเขา้สูร่ะบบดว้ยสทิธิผ์ูด้แูลระบบ

• ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเครือ่งพมิพบ์ราเดอร ์และเชือ่มตอ่เครือ่งเขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกบัคอมพวิเตอรข์องคณุ

1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Windows Server®
2008

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

คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบ
นําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิเครือ่งมอืการซอ่มแซม\nการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

Windows® 7 คลกิ  (เร ิม่) > โปรแกรมท ัง้หมด > Brother > Brother Utilities

คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบ
นําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิเครือ่งมอืการซอ่มแซม\nการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

Windows® 8/
Windows® 10

เปิดใช ้  (Brother Utilities) จากนัน้คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หาก
ไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิเครือ่งมอืการซอ่มแซม
\nการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

Windows Server®
2012 / 2012 R2 /
2016

เปิดใช ้  (Brother Utilities) จากนัน้คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หาก
ไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิเครือ่งมอืการซอ่มแซม
\nการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

• ถา้หนา้จอ การควบคมุบญัชผีูใ้ช ้ปรากฏขึน้ ใหค้ลกิ ใช่

2. ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอ
3. ตรวจสอบการวเิคราะหโ์ดยพมิพร์ายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

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

ถา้ยงัไมไ่ดกํ้าหนดเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก ์ทีถ่กูตอ้งภายหลงัจากทีใ่ชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ให ้
สอบถามขอ้มลูนีจ้ากผูด้แูลเครอืขา่ย

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

ฉนัจะคน้หาการต ัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother ไดจ้ากทีไ่หน?

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย > ฉันไมส่ามารถกําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จ
สมบรูณไ์ด ้

ฉนัไมส่ามารถกาํหนดคา่การต ัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จสมบรูณไ์ด้

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ปิดเราเตอรไ์รส้ายของคณุและเปิดขึน้มาใหม ่จากนัน้ลองกําหนดคา่เครอืขา่ยไรส้ายอกีครัง้ ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้
ใหทํ้าตามคําแนะนําตอ่ไปนี้
ตรวจสอบปัญหาโดยใช ้รายงาน WLAN

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

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

• เลอืกและยนืยนัวา่คณุใชก้ารตัง้คา่การรักษาความปลอดภยัทีถ่กูตอ้ง
- ดคํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้ถงึ/เราเตอร ์LAN ไรส้ายของคณุเพือ่

รับขอ้มลูเกีย่วกบัการคน้หาการตัง้คา่การรักษาความปลอดภยั
- ชือ่ผูผ้ลติและหมายเลขรุน่ของจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรอ์าจถกูใชต้ัง้คา่

การรักษาความปลอดภยัเริม่ตน้
- ปรกึษาผูผ้ลติจดุการเขา้ถงึ/เราเตอร ์ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต หรอืผู ้

ดแูลระบบเครอืขา่ยของคณุ

ไรส้าย

MAC แอดเดรสของเครือ่งพมิพ์
บราเดอรข์องคณุไมไ่ดรั้บการ
อนุญาต

ยนืยนัวา่ฟิลเตอรอ์นุญาตให ้MAC แอดเดรสของเครือ่ง Brother ของคณุใช ้
งานได ้คณุสามารถคน้หา MAC แอดเดรสในแผงควบคมุของเครือ่ง Brother
ของคณุ

ไรส้าย

จดุการเขา้ถงึ/เราเตอรข์องคณุ
อยูใ่นโหมดพรางตวั (ไมแ่พร่
กระจาย SSID)

• ใสช่ือ่ SSID หรอืคยีเ์ครอืขา่ยดว้ยตนเอง
• ตรวจสอบชือ่ SSID หรอืคยีเ์ครอืขา่ยในคําแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้

ถงึ/เราเตอร ์LAN ไรส้ายของคณุ และกําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหม่

ไรส้าย

การตัง้คา่การรักษาความ
ปลอดภยัของคณุ (SSID/รหสั
ผา่น) ไมถ่กูตอ้ง

• ยนืยนั SSID และรหสัผา่น
- เมือ่คณุกําหนดคา่เครอืขา่ยดว้ยตนเอง SSID และรหสัผา่นจะแสดงที่

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ ถา้อปุกรณม์อืถอืของคณุรองรับการ
กําหนดคา่ดว้ยตนเอง SSID และรหสัผา่นจะถกูแสดงบนหนา้จอ
อปุกรณม์อืถอืของคณุ

Wi-Fi Direct

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

Wi-Fi Direct

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุถกู
จัดวางไกลจากอปุกรณม์อืถอื
มากเกนิไป

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

Wi-Fi Direct

มสีิง่กดีขวาง (เชน่ผนังกําแพง
หรอืเฟอรน์เิจอร)์ ระหวา่งเครือ่ง
ของคณุกบัอปุกรณม์อืถอื

ยา้ยเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุไปยงับรเิวณทีไ่มม่สี ิง่กดีขวาง Wi-Fi Direct

มคีอมพวิเตอรไ์รส้าย อปุกรณท์ี่
รองรับบลทูธู เตาไมโครเวฟ
หรอืโทรศพัทไ์รส้ายดจิติอลอยู่
ใกลก้บัเครือ่งพมิพบ์ราเดอร ์หรอื
อปุกรณม์อืถอื

ยา้ยอปุกรณอ์อกหา่งจากเครือ่งพมิพบ์ราเดอรห์รอือปุกรณม์อืถอื Wi-Fi Direct

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

• ปิดเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุและเปิดขึน้มาใหม ่จากนัน้ลองกําหนดคา่
Wi-Fi Direct อกีครัง้

• ถา้คณุใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุเป็นเครือ่งไคลเอนท ์ใหต้รวจ
สอบยนืยนัจํานวนเครือ่งทีอ่นุญาตในเครอืขา่ย Wi-Fi Direct ปัจจบุนัของ
คณุ จากนัน้ตรวจสอบวา่มเีครือ่งจํานวนกีเ่ครือ่งทีเ่ชือ่มตอ่อยู่

Wi-Fi Direct
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สาํหรบั Windows®

ถา้การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุขดัขอ้ง และคณุไดต้รวจสอบและลองดําเนนิการขา้งตน้แลว้ทัง้หมด เราแนะนํา
ใหใ้ชง้านเครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

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

เครือ่ง Brother ของฉนัไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได้

สาเหตุ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
ซอฟตแ์วรรั์กษาความ
ปลอดภยัของคณุปิดกัน้ไมใ่ห ้
เครือ่งของคณุเขา้ถงึเครอืขา่ย

ซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภยับางอยา่งอาจปิดกัน้การเขา้ถงึโดยไมแ่สดง
กลอ่งสนทนาแจง้เตอืนการรักษาความปลอดภยั แมห้ลงัจากทีก่ารตดิตัง้สําเร็จ
แลว้
เพือ่อนุญาตการเขา้ถงึ ดคํูาแนะนําสําหรับซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภยั
หรอืสอบถามผูผ้ลติซอฟตแ์วร์

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ
ไมไ่ดรั้บการกําหนดคา่เลขที่
อยูไ่อพทีีม่อียู่

• ยนืยนัเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก์
ตรวจสอบยนืยนัทัง้เลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสกข์องเครือ่งคอมพวิเตอร์
ของคณุและเครือ่งพมิพบ์ราเดอรว์า่ถกูตอ้งและอยูใ่นเครอืขา่ยเดยีวกนั
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของเลขทีอ่ยูไ่อ
พแีละซบัเน็ตมาสก ์ใหส้อบถามผูด้แูลระบบเครอืขา่ยของคณุ

• Windows®

ยนืยนัเลขทีอ่ยูไ่อพแีละ Subnet Mask โดยใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่ม
ตอ่เครอืขา่ย

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย

งานพมิพท์ีล่ม้เหลวยงัคงอยู่
ในควิงานพมิพข์อง
คอมพวิเตอรข์องคณุ

• ถา้หากงานพมิพท์ีล่ม้เหลวยงัคงอยูใ่นควิงานพมิพข์องคอมพวิเตอรข์องคณุ
ใหล้บงานพมิพนั์น้ออก

• มฉิะนัน้ ใหด้บัเบิล้คลกิทีไ่อคอนเครือ่งพมิพใ์นโฟลเดอรต์อ่ไปนี ้และยกเลกิ
เอกสารทัง้หมด:
- Windows® 7

คลกิ (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์> เครือ่งพมิพแ์ละ
โทรสาร

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

- Windows® 10 และ Windows Server® 2016

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ
ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์> เครือ่งพมิพ์

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

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

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

- macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
คลกิ System Preferences (การกาํหนดลกัษณะระบบ) >
Printers & Scanners (เครือ่งพมิพแ์ละเครือ่งสแกน).

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ
ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
แบบไรส้าย

พมิพร์ายงาน WLAN เพือ่ตรวจสอบรหสัขอ้ผดิพลาดในรายงานทีพ่มิพอ์อกมา ไรส้าย

ถา้คณุไดต้รวจสอบและลองดําเนนิการขา้งตน้ทัง้หมดแลว้ แตเ่ครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุยงัไมส่ามารถพมิพไ์ด ้ใหถ้อนการตดิ
ตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้ตดิตัง้ใหม่

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

ฉนัตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉนัทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ตรวจสอบ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพ์
บราเดอรข์องคณุ จดุการ
เขา้ถงึ/เราเตอร ์หรอืฮบั
เครอืขา่ยเปิดเครือ่งอยู่

ตรวจสอบดงัตอ่ไปนี้
• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง และเครือ่งพมิพบ์ราเดอรเ์ปิด

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

อยา่งถกูตอ้ง
• ฝาครอบดา้นหนา้และดา้นหลงัปิดสนทิ
• กระดาษใสใ่นถาดใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้ง
• (สําหรับเครอืขา่ยแบบใชส้าย) สายเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเชือ่มตอ่กบัเครือ่ง

พมิพบ์ราเดอรแ์ละเราเตอรห์รอืฮบัอยา่งแน่นหนา

ระบบใชส้าย/ไรส้าย

ตรวจสอบ Link Status
ในรายงานการกําหนดคา่
เครอืขา่ย

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

ระบบใชส้าย/ไรส้าย

ตรวจสอบวา่คณุสามารถสัง่
“ping” เครือ่งพมิพบ์ราเด
อรจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ
ไดห้รอืไม่

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

เดยีวกบัคอมพวิเตอรข์องคณุ
• ไมสํ่าเร็จ: เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุไมเ่ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเดยีวกบั

คอมพวิเตอรข์องคณุ
(Windows®)
สอบถามผูด้แูลระบบเครอืขา่ยและใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
เพือ่แกไ้ขเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก์
(Mac)
ตรวจสอบยนืยนัวา่เลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสกไ์ดรั้บการตัง้คา่ถกูตอ้ง

ระบบใชส้าย/ไรส้าย

ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพ์
บราเดอรข์องคณุเชือ่มตอ่
อยูก่บัเครอืขา่ยแบบไรส้าย

พมิพร์ายงาน WLAN เพือ่ตรวจสอบรหสัขอ้ผดิพลาดในรายงานทีพ่มิพอ์อกมา ไรส้าย

ถา้คณุไดต้รวจสอบและลองดําเนนิการขา้งตน้ทัง้หมดแลว้ แตค่ณุยงัพบปัญหา ใหด้คํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้ถงึ/เราเตอร์
LAN ไรส้ายของคณุเพือ่หาขอ้มลู SSID และคยีเ์ครอืขา่ย และตัง้คา่ใหถ้กูตอ้ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย
• ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows®)
• เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเกีย่วกบั Google Cloud Print

ปญัหาเกีย่วกบั Google Cloud Print

ปญัหา คาํแนะนํา
เครือ่ง Brother ของฉันไมแ่สดงในรายการเครือ่งพมิพ์ ตรวจใหแ้น่ใจวา่เครือ่งพมิพข์องคณุเปิดแลว้

ยนืยนัวา่ Google Cloud Print™ เปิดใชง้าน

ยนืยนัวา่เครือ่งของคณุลงทะเบยีนกบั Google Cloud Print™
แลว้ หากไมม่กีารลงทะเบยีน ใหพ้ยายามลงทะเบยีนอกีครัง้

ฉันไมส่ามารถพมิพไ์ด ้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งพมิพข์องคณุเปิดแลว้

ยนืยนัการตัง้คา่เครอืขา่ยของคณุ uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง
ไฟลบ์างไฟลอ์าจไมส่ามารถพมิพไ์ด ้หรอือาจไมป่รากฏเหมอืน
กบัทีแ่สดง

ฉันไมส่ามารถลงทะเบยีนเครือ่ง Brother ของฉันดว้ย Google
Cloud Print™ ได ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งของคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีม่กีาร
เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต

ยนืยนัวา่ตัง้วนัทีแ่ละเวลาบนเครือ่งของคณุไดถ้กูตอ้ง

ฉันไมเ่ห็นขอ้ความยนืยนับนเครือ่ง Brother ของฉันเมือ่ฉัน
พยายามจะลงทะเบยีนดว้ย Google Cloud Print™ แมจ้ะทําซํา้
ขัน้ตอนการลงทะเบยีนแลว้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่ง Brother ของคณุไมไ่ดใ้ชง้านขณะที่
คณุกําลงัลงทะเบยีนดว้ย Google Cloud Print™

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา >  ปัญหาเกีย่วกบั AirPrint

ปญัหาเกีย่วกบั AirPrint

ปญัหา คาํแนะนํา
เครือ่ง Brother ของฉันไมแ่สดงในรายการเครือ่งพมิพ์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่ง Brother ของคณุเปิดแลว้

ยนืยนัการตัง้คา่เครอืขา่ย uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง
เลือ่นอปุกรณเ์คลือ่นทีเ่ขา้ไปใกลก้บัจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรก์าร
เชือ่มตอ่แบบไรส้าย หรอืใกลก้บัเครือ่ง Brother ของคณุมากขึน้

ฉันไมส่ามารถพมิพไ์ด ้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่ง Brother ของคณุเปิดแลว้

ยนืยนัการตัง้คา่เครอืขา่ย uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง
ฉันพยายามจะพมิพเ์อกสารหลายหนา้จากอปุกรณข์อง Apple แต่
พมิพไ์ดเ้ฉพาะหนา้แรกเทา่นัน้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใช ้iOS เวอรช์นัลา่สดุ
ดบูทความเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืของ Apple ตอ่ไปนีสํ้าหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั AirPrint: support.apple.com/kb/
HT4356

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาอืน่ๆ

ปญัหาอืน่ๆ

ปญัหา คาํแนะนํา
เครือ่งพมิพไ์มเ่ปิดทํางาน สถานการณก์ารเชือ่มตอ่ไฟฟ้าทีร่า้ยแรง (เชน่ ฟ้าผา่หรอืไฟ

กระชาก) อาจกระตุน้ใหก้ลไกความปลอดภยัภายในของ
เครือ่งพมิพทํ์างาน ถอดสายไฟออก รอสบินาท ีจากนัน้เสยีบสาย
ไฟและกด  เพือ่เปิดเครือ่งพมิพ์

ถา้ปัญหาไมไ่ดรั้บการแกไ้ข และคณุกําลงัใชเ้บรกเกอรไ์ฟฟ้า ให ้
ถอดอปุกรณอ์อกเพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะไมทํ่าใหเ้กดิปัญหา เสยีบสาย
ไฟของเครือ่งพมิพเ์ขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นัง หากยงัคงไมม่ไีฟ
เขา้ ลองเปลีย่นสายไฟอืน่

เครือ่งพมิพไ์มส่ามารถพมิพข์อ้มลู EPS ทีม่ขีอ้มลูไบนารกีบั
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3

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

คลกิปุ่ ม  เร ิม่ > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

สําหรับ Windows Server® 2008

คลกิปุ่ ม  (Start) (เร ิม่) > Control Panel (แผง
ควบคมุ) > Hardware and Sound (ฮารด์แวรแ์ละ
เสยีง) > Printers (เครือ่งพมิพ)์
สําหรับ Windows® 8 และ Windows Server® 2012:
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบ
เมนูปรากฏขึน้ ใหค้ลกิ การต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ใน
ฮารด์แวรแ์ละเสยีง 1 คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์
สําหรับ Windows® 10 และ Windows Server® 2016:

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละ
เสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์
สําหรับ Windows Server® 2012 R2
คลกิ Control Panel บนหนา้จอ Start ในกลุม่
Hardware คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

2. คลกิขวาทีไ่อคอน Brother XXX-XXXX BR-Script3
เลอืกคณุสมบตัเิครือ่งพมิพ์

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

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

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

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

ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง
ทําตามคําแนะนําดงัตอ่ไปนีเ้พือ่ตรวจสอบหมายเลขเครือ่งและเวอรช์นัของเฟิรม์แวร์
>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

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

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Serial No. (หมายเลขซีเรียล) ตรวจสอบหมายเลขเครือ่งของคณุ

Firmware Version (เวอร์ชัน่เฟิร์มแวร์) ตรวจสอบเวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องเครือ่ง

Page Counter (ตวันบัหนา้) ตรวจสอบจํานวนหนา้ทัง้หมดทีเ่ครือ่งพมิพอ์อกมา

Parts Life (อายกุารใชง้านช้ินส่วน) ตรวจสอบอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องวสัดกุารพมิพ์

3. กด Cancel (ยกเลกิ)

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Machine Information (ขอ้มูล
เคร่ือง)]

2. กดตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Serial No. (หมายเลขเคร่ือง) ตรวจสอบหมายเลขเครือ่งของคณุ

Firmware Version (เวอร์ชัน่เฟิร์มแวร์) ตรวจสอบเวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องเครือ่ง

Page Counter (ตวันบัหนา้) ตรวจสอบจํานวนหนา้ทัง้หมดทีเ่ครือ่งพมิพอ์อกมา

Parts Life (อายกุารใชง้านช้ินส่วน) ตรวจสอบเปอรเ์ซน็ตอ์ายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องวสัดกุารพมิพ์

3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > การตัง้คา่ฟังกช์นัใหม่

การต ัง้คา่ฟงักช์นัใหม่

• ตัง้คา่เครือ่งใหม่

• การตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครอืขา่ย

• การตัง้คา่ใหมใ่หก้ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > การตัง้คา่ฟังกช์นัใหม ่> ตัง้คา่เครือ่งใหม่

ต ัง้คา่เครือ่งใหม่
ใชฟั้งกช์นัการตัง้คา่ใหมข่องเครือ่ง เพือ่รเีซต็การตัง้คา่ของเครือ่งกลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

การตัง้คา่เครอืขา่ยและการตัง้คา่ความปลอดภยัจะไมถ่กูรเีซต็โดยฟังกช์นัการตัง้คา่ใหมข่องเครือ่ง
>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] กด OK
b. เลอืก [Reset (รีเซ็ต)] กด OK
c. เลอืก [Machine Reset (เคร่ืองถูกรีเซ็ท)] กด OK

2. กด a เพือ่เลอืก [Reset (รีเซ็ต)]
3. กด a เพือ่เริม่เครือ่งใหม่

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] >
[Reset (รีเซ็ต)] > [Machine Reset (เคร่ืองถูกรีเซ็ท)]

2. คณุจะไดรั้บการสอบถามใหร้บีทูเครือ่ง กดทีต่วัเลอืกในตารางเพือ่รบีทูเครือ่ง หรอืออกจากกระบวนการ

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

กด Yes (ใช่) เป็นเวลา 2 วนิาที รบีทูเครือ่ง เครือ่งจะเริม่การรเีซท็

No (ไม่ใช่) เครือ่งจะออกจากการทํางานโดยไมร่บีทู

ถา้คณุไมร่บีทูเครือ่ง กระบวนการรเีซท็จะไมเ่สร็จสิน้ และการตัง้คา่ของคณุจะยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลง

3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ฟังกช์นัใหม่ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > การตัง้คา่ฟังกช์นัใหม ่> การตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครอืขา่ย

การต ัง้คา่ใหมส่าํหรบัเครอืขา่ย
ใชฟั้งกช์นัการตัง้คา่ใหมเ่ครอืขา่ยเพือ่คนืคา่ใหก้ารตัง้คา่เครอืขา่ยของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ ์เชน่รหสัผา่นและเลขทีอ่ยูไ่อพ ีให ้
กลบัเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงาน

• ถอดสายเชือ่มตอ่ทัง้หมดกอ่นตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครอืขา่ย

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] กด OK
b. เลอืก [Reset (รีเซ็ต)] กด OK
c. เลอืก [Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)] กด OK

2. กด a เพือ่เลอืก [Reset (รีเซ็ต)]
3. กด a เพือ่เริม่เครือ่งใหม่

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] >
[Reset (รีเซ็ต)] > [Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)]

2. คณุจะไดรั้บการสอบถามใหร้บีทูเครือ่ง กดทีต่วัเลอืกในตารางเพือ่รบีทูเครือ่ง หรอืออกจากกระบวนการ

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

กด Yes (ใช่) เป็นเวลา 2 วนิาที รบีทูเครือ่ง เครือ่งจะเริม่การรเีซท็

No (ไม่ใช่) เครือ่งจะออกจากการทํางานโดยไมร่บีทู

ถา้คณุไมร่บีทูเครือ่ง กระบวนการรเีซท็จะไมเ่สร็จสิน้ และการตัง้คา่ของคณุจะยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลง

3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ฟังกช์นัใหม่ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > การตัง้คา่ฟังกช์นัใหม ่> การตัง้คา่ใหมใ่หก้ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

การต ัง้คา่ใหมใ่หก้ลบัเป็นคา่เร ิม่ตน้จากโรงงาน
ใชฟั้งกช์นัการตัง้คา่ใหมใ่หก้ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน เพือ่เรยีกคนืการตัง้คา่เครือ่งทัง้หมดใหก้ลบัสูก่ารตัง้คา่จากโรงงาน

ถอดสายเชือ่มตอ่ทัง้หมดกอ่นการตัง้คา่ใหมใ่หก้ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] กด OK
b. เลอืก [Reset (รีเซ็ต)] กด OK
c. เลอืก [Factory Reset (รีเซ็ตค่าท่ีตั้งจากโรงงาน)] กด OK

2. กด a เพือ่เลอืก [Reset (รีเซ็ต)]
3. กด a เพือ่เริม่เครือ่งใหม่

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] >
[Reset (รีเซ็ต)] > [Factory Reset (รีเซ็ตค่าท่ีตั้งจากโรงงาน)]

2. คณุจะไดรั้บการสอบถามใหร้บีทูเครือ่ง กดทีต่วัเลอืกในตารางเพือ่รบีทูเครือ่ง หรอืออกจากกระบวนการ

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

กด Yes (ใช่) เป็นเวลา 2 วนิาที รบีทูเครือ่ง เครือ่งจะเริม่การรเีซท็

No (ไม่ใช่) เครือ่งจะออกจากการทํางานโดยไมร่บีทู

ถา้คณุไมร่บีทูเครือ่ง กระบวนการรเีซท็จะไมเ่สร็จสิน้ และการตัง้คา่ของคณุจะยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลง

3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ฟังกช์นัใหม่ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกติ

การบาํรงุรกัษาตามปกติ

• เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง

• ทําความสะอาดเครือ่ง

• เอาทพ์ตุของการปรับแตง่คา่ของสี

• แกไ้ขการจัดแนวการพมิพส์ ี(การลงทะเบยีนส)ี

• ตรวจสอบอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องสว่นประกอบ

• บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ

• เปลีย่นชิน้สว่นบํารงุรักษาตามรอบเวลา
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง

เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง
คณุจะตอ้งเปลีย่นวสัดกุารพมิพเ์มือ่เครือ่งบง่ชีว้า่หมดอายกุารใชง้านของวสัดกุารพมิพนั์น้
การใชว้สัดทุีไ่มใ่ชข่อง Brother อาจสง่ผลตอ่คณุภาพการพมิพ ์ประสทิธภิาพการทํางานของฮารด์แวร ์และคณุภาพของเครือ่ง
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชิน้สว่นสองชิน้ทีแ่ยกกนั ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ชิน้สว่นทัง้สองตดิตัง้
เป็นชดุประกอบรวมกนั ชือ่รุน่ผลติภณัฑว์สัดกุารพมิพอ์าจแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะประเทศ

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

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

จากตลบัหมกึ
• กําจัดทิง้รายการของวสัดกุารพมิพท์ีใ่ชแ้ลว้ตามกฎระเบยีบทอ้งถิน่ เกบ็แยกตา่งหากจากขยะครัวเรอืน หากคณุมคํีาถาม

สอบถามไปยงัสํานักงานกําจัดทิง้ขยะมลูฝอยในประเทศ ตรวจสอบวา่ไดซ้ลีปิดรายการของวสัดกุารพมิพอ์ยา่งแน่นหนา
เพือ่ไมใ่หว้สัดทุีอ่ยูด่า้นในหกออกมาได ้

• ขอแนะนําใหว้างวสัดกุารพมิพท์ีใ่ชแ้ลว้และของใหมบ่นกระดาษเพือ่ป้องกนัการหกหยดหรอืการแพรก่ระจายของวสัดทุี่
อยูด่า้นในโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

• หากคณุใชก้ระดาษทีไ่มส่ามารถเทยีบเคยีงกบัสือ่การพมิพท์ีแ่นะนําโดยตรง อายกุารใชง้านของวสัดกุารพมิพแ์ละชิน้
สว่นเครือ่งพมิพอ์าจลดลง

• อายกุารใชง้านทีค่าดคะเนสําหรับแตล่ะตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798 ความถีข่อง
การเปลีย่นวสัดกุารพมิพจ์ะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัจํานวนการพมิพ ์เปอรเ์ซน็ตข์องเนือ้หา ชนดิสือ่ส ิง่พมิพท์ีใ่ช ้และการ
ปิด/เปิดเครือ่ง

• ความถีข่องการเปลีย่นวสัดกุารพมิพน์อกจากตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ จะแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัจํานวนการพมิพ์
ชนดิสือ่ส ิง่พมิพท์ีใ่ช ้และการเปิด/ปิดเครือ่ง

• จัดการตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อยา่งระมดัระวงั หากผงหมกึ (โทนเนอร)์ กระจายบนมอืหรอืเสือ้ผา้ เชด็หรอืลา้งออก
ดว้ยน้ําเย็นทนัที

• เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสชิน้สว่นทีแ่รเงาดงัแสดงในภาพประกอบ
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

ชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)
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ชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษ

กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ ีใ่ชแ้ลว้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ
• เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
• เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• เปลีย่นชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ
• เปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• วสัดกุารพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง > เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

กอ่นเริม่ขัน้ตอนการเปลีย่นทดแทน uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นวสัดส้ิุนเปลือง
1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดทํางานแลว้
2. กดทีปุ่่ มปลดฝาครอบดา้นหนา้ และดงึฝาครอบดา้นหนา้ใหเ้ปิดออก

3. จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)ออกจากเครือ่งจนสดุ

4. จับทีจั่บของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และผลกัออกจากตวัอยา่งนุ่มนวลเพือ่ปลดล็อก ดงึขึน้และดงึออกจากชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ทําซํ้าขัน้ตอนนีสํ้าหรับตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทกุตลบั

5. ทําความสะอาดสายโคโรนาดา้นในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) โดยคอ่ยๆ เลือ่นจดุตัง้ระยะสเีขยีวจากซา้ยไปขวาและขวา
ไปซา้ยหลายครัง้ ทําซํ้าเชน่นีสํ้าหรับสายโคโรนาทกุสาย

1

เพือ่เลีย่งคณุภาพการพมิพตํ์า่ ใหล็้อกจดุตัง้ระยะสเีขยีวเขา้ใจตําแหน่ง (1) ปัดทิง้ไปทางซา้ย จากดา้นซา้ยของแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)
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6. นําตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหมอ่อกจากกลอ่ง
7. ถอดฝาครอบป้องกนั

8. ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และดงึอยา่งนุ่มนวลเขา้หาตวัจนกระทัง่ไดย้นิเสยีงล็อก
เขา้ที ่ใหใ้ชต้ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สตีรงกบัป้ายชือ่สบีนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทําซํ้าขัน้ตอนนีสํ้าหรับตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ ทกุตลบั

BKBK

C

M

Y

• BK: สดํีา
• C: สฟ้ีา
• M: สชีมพู
• Y: สเีหลอืง

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

9. ใชท้ีจั่บสเีขยีว ผลกัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งจนกระทัง่ล็อกเขา้ที่

10. ปิดฝาครอบดา้นหนา้เครือ่ง
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• หลงัจากเปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ หา้มปิดเครือ่งหรอืเปิดฝาครอบดา้นหนา้จนกวา่หนา้จอของเครือ่งจะกลบัสู่
โหมดพรอ้ม

• ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีม่ากบัเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุเป็นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ รุน่ทีแ่ถมมาในกลอ่ง
• เราแนะนําใหเ้ตรยีมตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ชดุใหมไ่วใ้หพ้รอ้มใชง้านเมือ่คณุเห็นคําเตอืนผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตํา่
• เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ ขอแนะนําใหใ้ชเ้ฉพาะตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ของแทจ้ากบราเดอรเ์ทา่นัน้ เมือ่

คณุตอ้งการซือ้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหต้ดิตอ่ Brother Customer Service หรอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์รา
เดอรข์องคณุ

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

ลง
• บราเดอรแ์นะนําเป็นอยา่งยิง่วา่คณุตอ้งไมนํ่าตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีใ่หม้ากบัเครือ่งพมิพไ์ปเตมิใหม ่และเรายงั

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง > เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

เปลีย่นชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)

กอ่นเริม่ขัน้ตอนการเปลีย่นทดแทน uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นวสัดส้ิุนเปลือง
1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดทํางานแลว้
2. กดทีปุ่่ มปลดฝาครอบดา้นหนา้ และดงึฝาครอบดา้นหนา้ใหเ้ปิดออก

3. จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)ออกจากเครือ่งจนสดุ

4. หมนุคนัล็อกสเีขยีว (1) ทวนเข็มนาฬกิาจนกระทัง่ล็อกเขา้ตําแหน่งปลอ่ย จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ยกดา้นหนา้ของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ขึน้ และนําออกจากเครือ่ง

2

1

ขอ้ควรจาํ

จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เมือ่คณุถอืไว ้อยา่จับทีด่า้นขา้งชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

5. นําชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหมอ่อกจากกลอ่ง
6. ถอดฝาครอบป้องกนัออก
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7. จับทีจั่บของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และผลกัออกจากตวัอยา่งนุ่มนวลเพือ่ปลดล็อก ดงึขึน้และดงึออกจากชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ทําซํ้าขัน้ตอนนีสํ้าหรับตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทกุตลบั

8. ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กลบัเขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ชดุใหม ่และดงึอยา่งนุ่มนวลเขา้หาตวัจนกระทัง่
ไดย้นิเสยีงล็อกเขา้ที ่ใหใ้ชต้ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สตีรงกบัป้ายชือ่สบีนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทําซํ้าขัน้ตอนนี้
สําหรับตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทกุตลบั

BK
BK

C

M

Y

• BK: สดํีา
• C: สฟ้ีา
• M: สชีมพู
• Y: สเีหลอืง

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

9. ใหค้นัล็อกสเีขยีว (1) อยูใ่นตําแหน่งปลดล็อกดงัภาพประกอบ
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2

1

10. เลือ่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งอยา่งนุ่มนวลจนสดุทีค่นัล็อกสเีขยีว

2

11. หมนุคนัล็อกสเีขยีวตามเข็มนาฬกิาไปยงัตําแหน่งล็อก

2

12. ใชท้ีจั่บสเีขยีว ผลกัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งจนกระทัง่ล็อกเขา้ที่

13. ปิดฝาครอบดา้นหนา้เครือ่ง

หมายเหตุ
• การสกึหรอของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจเกดิจากการใชง้านและการหมนุของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และ

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

• ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทีเ่ปิดใชแ้ลว้อาจเสยีหายได ้หากถกูแสงแดดสอ่งตรง (หรอืแสงไฟในหอ้งทีส่อ่งเป็นเวลา
นาน)

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

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

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง > เปลีย่นชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ

เปลีย่นชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษ

กอ่นเริม่ขัน้ตอนการเปลีย่นทดแทน uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นวสัดส้ิุนเปลือง
1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดทํางานแลว้
2. กดทีปุ่่ มปลดฝาครอบดา้นหนา้ และดงึฝาครอบดา้นหนา้ใหเ้ปิดออก

3. จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)ออกจากเครือ่งจนสดุ

4. หมนุคนัล็อกสเีขยีว (1) ทวนเข็มนาฬกิาจนกระทัง่ล็อกเขา้ตําแหน่งปลอ่ย จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ยกดา้นหนา้ของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ขึน้ และนําออกจากเครือ่ง

2

1

ขอ้ควรจาํ

จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เมือ่คณุถอืไว ้อยา่จับทีด่า้นขา้งชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

5. จับทีจั่บสเีขยีวของชดุสายพานลําเลยีงกระดาษดว้ยมอืสองขา้ง และยกชดุสายพานลําเลยีงกระดาษขึน้แลว้นําออก
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6. นําชดุสายพานลําเลยีงกระดาษชดุใหมอ่อกมาจากบรรจภุณัฑ ์และตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษชดุใหมเ่ขา้ในเครือ่ง
ใหช้ดุสายพานลําเลยีงกระดาษอยูใ่นแนวระดบัและใสเ่ขา้พอดแีละมัน่คงในตําแหน่ง

หมายเหตุ
เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสชิน้สว่นทีแ่รเงาดงัแสดงในภาพประกอบ

7. ใหค้นัล็อกสเีขยีว (1) อยูใ่นตําแหน่งปลดล็อกดงัภาพประกอบ

2

1

8. เลือ่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งอยา่งนุ่มนวลจนสดุทีค่นัล็อกสเีขยีว
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2

9. หมนุคนัล็อกสเีขยีวตามเข็มนาฬกิาไปยงัตําแหน่งล็อก

2

10. ใชท้ีจั่บสเีขยีว ผลกัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งจนกระทัง่ล็อกเขา้ที่

11. ปิดฝาครอบดา้นหนา้เครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง > เปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้

เปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ ีใ่ชแ้ลว้

กอ่นเริม่ขัน้ตอนการเปลีย่นทดแทน uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นวสัดส้ิุนเปลือง
1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดทํางานแลว้
2. กดทีปุ่่ มปลดฝาครอบดา้นหนา้ และดงึฝาครอบดา้นหนา้ใหเ้ปิดออก

3. จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)ออกจากเครือ่งจนสดุ

4. หมนุคนัล็อกสเีขยีว (1) ทวนเข็มนาฬกิาจนกระทัง่ล็อกเขา้ตําแหน่งปลอ่ย จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ยกดา้นหนา้ของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ขึน้ และนําออกจากเครือ่ง

2

1

ขอ้ควรจาํ

จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เมือ่คณุถอืไว ้อยา่จับทีด่า้นขา้งชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

5. จับทีจั่บสเีขยีวของชดุสายพานลําเลยีงกระดาษดว้ยมอืสองขา้ง และยกชดุสายพานลําเลยีงกระดาษขึน้แลว้นําออก
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หมายเหตุ
เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสชิน้สว่นทีแ่รเงาดงัแสดงในภาพประกอบ

6. ถอดวสัดบุรรจภุณัฑส์สีม้สองชิน้ออก และนําไปทิง้

ขัน้ตอนนีจํ้าเป็นเฉพาะเมือ่คณุเปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้เป็นครัง้แรกเทา่นัน้ และไมจํ่าเป็นตอ้งทําเมือ่
เปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ทีเ่ปลีย่นทดแทน ชิน้สว่นบรรจภุณัฑส์สีม้ตดิตัง้มาจากโรงงานเพือ่ปกป้องเครือ่ง
ของคณุระหวา่งการขนสง่

7. จับทีจั่บสน้ํีาเงนิของกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ และนํากลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ออกจากเครือ่ง

หา้มนํากลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้มาใชซ้ํ้า

8. นํากลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ออกจากบรรจภุณัฑ ์และตดิตัง้กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ชดุใหมเ่ขา้ในเครือ่ง
โดยใชท้ีจั่บสน้ํีาเงนิ ใหก้ลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้อยูใ่นแนวระดบัและใสเ่ขา้พอดแีละมัน่คงในตําแหน่ง
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9. เลือ่นชดุสายพานลําเลยีงกระดาษกลบัเขา้ในเครือ่ง ใหช้ดุสายพานลําเลยีงกระดาษอยูใ่นแนวระดบัและใสเ่ขา้พอดแีละ
มัน่คงในตําแหน่ง

หมายเหตุ
เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสชิน้สว่นทีแ่รเงาดงัแสดงในภาพประกอบ

10. ใหค้นัล็อกสเีขยีว (1) อยูใ่นตําแหน่งปลดล็อกดงัภาพประกอบ

2

1

11. เลือ่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งอยา่งนุ่มนวลจนสดุทีค่นัล็อกสเีขยีว
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2

12. หมนุคนัล็อกสเีขยีวตามเข็มนาฬกิาไปยงัตําแหน่งล็อก

2

13. ใชท้ีจั่บสเีขยีว ผลกัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งจนกระทัง่ล็อกเขา้ที่

14. ปิดฝาครอบดา้นหนา้เครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง

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

  คาํเตอืน
• หา้มใชส้ารตดิไฟ สเปรยท์กุชนดิหรอืสารละลาย/ของเหลวอนิทรยีท์ีม่แีอลกอฮอลห์รอืแอมโมเนยีทําความสะอาดดา้น

ในหรอืดา้นนอกของผลติภณัฑ ์การกระทําดงักลา่วอาจทําใหไ้ฟไหม ้แนะนําใหใ้ชผ้า้ทีไ่มม่ขีนและแหง้เทา่นัน้

ขอ้ควรจาํ

• อยา่ใชไ้อโซโพรพลิแอลกอฮอลเ์พือ่กําจัดสิง่สกปรกทีแ่ผงควบคมุ เพราะอาจทําใหแ้ผงควบคมุแตกรา้วได ้
• เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสชิน้สว่นทีแ่รเงาดงัแสดงในภาพประกอบ

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

ชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)

ชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษ
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กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ ีใ่ชแ้ลว้

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

ทาํความสะอาดหนา้ตา่งสแกนเนอรเ์ลเซอร์

1. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

2. กดทีปุ่่ มปลดฝาครอบดา้นหนา้ และดงึฝาครอบดา้นหนา้ใหเ้ปิดออก

3. จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)ออกจากเครือ่งจนสดุ

4. หมนุคนัล็อกสเีขยีว (1) ทวนเข็มนาฬกิาจนกระทัง่ล็อกเขา้ตําแหน่งปลอ่ย จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ยกดา้นหนา้ของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ขึน้ และนําออกจากเครือ่ง

2

1

ขอ้ควรจาํ

จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เมือ่คณุถอืไว ้อยา่จับทีด่า้นขา้งชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

5. เชด็หนา้ตา่งสแกนเนอรเ์ลเซอร ์(1) ทัง้สี ่ดว้ยผา้ทีไ่มม่ขีน แหง้และออ่นนุ่ม

138



1

6. ใหค้นัล็อกสเีขยีว (1) อยูใ่นตําแหน่งปลดล็อกดงัภาพประกอบ

2

1

7. เลือ่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งอยา่งนุ่มนวลจนสดุทีค่นัล็อกสเีขยีว

2

8. หมนุคนัล็อกสเีขยีวตามเข็มนาฬกิาไปยงัตําแหน่งล็อก

2

9. ใชท้ีจั่บสเีขยีว ผลกัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งจนกระทัง่ล็อกเขา้ที่

10. ปิดฝาครอบดา้นหนา้เครือ่ง
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11. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง > ทําความสะอาดหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แบบจอ
สมัผัส

ทาํความสะอาดหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แบบจอสมัผสั

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ขอ้ควรจาํ

หา้มใชส้ารทําความสะอาดทีเ่ป็นของเหลวใดๆ (รวมทัง้เอทานอล)

1. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

2. ทําความสะอาดจอสมัผัสดว้ยผา้แหง้ นุ่ม และไมเ่ป็นขยุ

3. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง > ทําความสะอาดสายโคโรนา

ทาํความสะอาดสายโคโรนา
1. กดทีปุ่่ มปลดฝาครอบดา้นหนา้ และดงึฝาครอบดา้นหนา้ใหเ้ปิดออก

2. จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)ออกจากเครือ่งจนสดุ

3. จับทีจั่บของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และผลกัออกจากตวัอยา่งนุ่มนวลเพือ่ปลดล็อก ดงึขึน้และดงึออกจากชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ทําซํ้าขัน้ตอนนีสํ้าหรับตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทกุตลบั

4. ทําความสะอาดสายโคโรนาดา้นในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) โดยคอ่ยๆ เลือ่นจดุตัง้ระยะสเีขยีวจากซา้ยไปขวาและขวา
ไปซา้ยหลายครัง้ ทําซํ้าเชน่นีสํ้าหรับสายโคโรนาทกุสาย

1

เพือ่เลีย่งคณุภาพการพมิพตํ์า่ ใหล็้อกจดุตัง้ระยะสเีขยีวเขา้ใจตําแหน่ง (1) ปัดทิง้ไปทางซา้ย จากดา้นซา้ยของแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)

5. ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และดงึอยา่งนุ่มนวลเขา้หาตวัจนกระทัง่ไดย้นิเสยีงล็อก
เขา้ที ่ใหใ้ชต้ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สตีรงกบัป้ายชือ่สบีนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทําซํ้าขัน้ตอนนีสํ้าหรับตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ ทกุตลบั
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BKBK

C

M

Y

• BK: สดํีา
• C: สฟ้ีา
• M: สชีมพู
• Y: สเีหลอืง

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

6. ใชท้ีจั่บสเีขยีว ผลกัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งจนกระทัง่ล็อกเขา้ที่

7. ปิดฝาครอบดา้นหนา้เครือ่ง

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

ทาํความสะอาดชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)

หากเอกสารทีพ่มิพอ์อกมามจีดุสขีาวหรอืสดํีา หรอืมรีอยซํ้าๆ กนัเป็นชว่งระยะหา่ง 94 มม. ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจมี
วสัดแุปลกปลอม เชน่ กาวจากฉลากตดิอยูบ่นพืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งอยูใ่นโหมดพรอ้ม
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้

a. เลอืก [Print Reports (รายงานการพิมพ)์] กด OK
b. เลอืก [Drum Dot Print (การพิมพแ์บบจุดดรัม)] กด OK
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบจดุบนแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

3. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

4. กดทีปุ่่ มปลดฝาครอบดา้นหนา้ และดงึฝาครอบดา้นหนา้ใหเ้ปิดออก

5. จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)ออกจากเครือ่งจนสดุ

6. หมนุคนัล็อกสเีขยีว (1) ทวนเข็มนาฬกิาจนกระทัง่ล็อกเขา้ตําแหน่งปลอ่ย จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ยกดา้นหนา้ของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ขึน้ และนําออกจากเครือ่ง

2

1

ขอ้ควรจาํ

จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เมือ่คณุถอืไว ้อยา่จับทีด่า้นขา้งชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
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7. จับทีจั่บของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และผลกัออกจากตวัอยา่งนุ่มนวลเพือ่ปลดล็อก ดงึขึน้และดงึออกจากชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ทําซํ้าขัน้ตอนนีสํ้าหรับตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทกุตลบั

8. ถอืชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) โดยจับทีท่ีจั่บสเีขยีว ตรวจสอบวา่เฟืองของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) (1) อยูท่างซา้ยมอื
1

9. ใชเ้ครือ่งหมายตวัเลขดา้นขา้งลกูกลิง้แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เพือ่หารอยเป้ือน ตวัอยา่งเชน่ จดุสฟ้ีาในคอลมัน ์2 บนใบ
ตรวจสอบหมายถงึวา่มรีอยเป้ือนในบรเิวณ “2” ของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) สฟ้ีา
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• BK: สดํีา
• C: สฟ้ีา
• M: สชีมพู
• Y: สเีหลอืง

10. จับทีก่รอบของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ดว้ยมอืสองขา้ง วางนิว้โป้งซา้ยลงบนเฟืองชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และ
หมนุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้หาตวัขณะทีม่องดทูีพ่ืน้ผวิของบรเิวณทีส่งสยั

เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มแตะทีผ่วิหนา้ของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) นอกจากตรงขอบ

11. เชด็พืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เบาๆ ดว้ยกา้นพันสําลแีหง้จนกวา่รอยเป้ือนบนพืน้ผวิจะหลดุออก

หมายเหตุ
หา้มทําความสะอาดพืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ความไวตอ่แสงดว้ยวตัถแุหลมคมหรอืของเหลวใดๆ

12. ถอืชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) โดยจับทีท่ีจั่บสเีขยีว
13. ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กลบัเขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ชดุใหม ่และดงึอยา่งนุ่มนวลเขา้หาตวัจนกระทัง่

ไดย้นิเสยีงล็อกเขา้ที ่ใหใ้ชต้ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สตีรงกบัป้ายชือ่สบีนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทําซํ้าขัน้ตอนนี้
สําหรับตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทกุตลบั

BK
BK

C

M

Y

• BK: สดํีา
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• C: สฟ้ีา
• M: สชีมพู
• Y: สเีหลอืง

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

14. ใหค้นัล็อกสเีขยีว (1) อยูใ่นตําแหน่งปลดล็อกดงัภาพประกอบ

2

1

15. เลือ่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งอยา่งนุ่มนวลจนสดุทีค่นัล็อกสเีขยีว

2

16. หมนุคนัล็อกสเีขยีวตามเข็มนาฬกิาไปยงัตําแหน่งล็อก

2

17. ใชท้ีจั่บสเีขยีว ผลกัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งจนกระทัง่ล็อกเขา้ที่

18. ปิดฝาครอบดา้นหนา้เครือ่ง

19. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง
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HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งอยูใ่นโหมดพรอ้ม

2. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Print Reports (รายงานการพิมพ)์] >
[Drum Dot Print (การพิมพแ์บบจุดดรัม)]

3. กด [Yes (ใช่)].
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบจดุบนแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

4. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

5. กดทีปุ่่ มปลดฝาครอบดา้นหนา้ และดงึฝาครอบดา้นหนา้ใหเ้ปิดออก

6. จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)ออกจากเครือ่งจนสดุ

7. หมนุคนัล็อกสเีขยีว (1) ทวนเข็มนาฬกิาจนกระทัง่ล็อกเขา้ตําแหน่งปลอ่ย จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ยกดา้นหนา้ของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ขึน้ และนําออกจากเครือ่ง

2

1

ขอ้ควรจาํ

จับทีจั่บสเีขยีวของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เมือ่คณุถอืไว ้อยา่จับทีด่า้นขา้งชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

8. จับทีจั่บของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และผลกัออกจากตวัอยา่งนุ่มนวลเพือ่ปลดล็อก ดงึขึน้และดงึออกจากชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) ทําซํ้าขัน้ตอนนีสํ้าหรับตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทกุตลบั
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9. ถอืชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) โดยจับทีท่ีจั่บสเีขยีว ตรวจสอบวา่เฟืองของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) (1) อยูท่างซา้ยมอื
1

10. ใชเ้ครือ่งหมายตวัเลขดา้นขา้งลกูกลิง้แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เพือ่หารอยเป้ือน ตวัอยา่งเชน่ จดุสฟ้ีาในคอลมัน ์2 บนใบ
ตรวจสอบหมายถงึวา่มรีอยเป้ือนในบรเิวณ “2” ของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) สฟ้ีา

• BK: สดํีา
• C: สฟ้ีา
• M: สชีมพู
• Y: สเีหลอืง

11. จับทีก่รอบของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ดว้ยมอืสองขา้ง วางนิว้โป้งซา้ยลงบนเฟืองชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และ
หมนุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้หาตวัขณะทีม่องดทูีพ่ืน้ผวิของบรเิวณทีส่งสยั
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เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มแตะทีผ่วิหนา้ของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) นอกจากตรงขอบ

12. เชด็พืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เบาๆ ดว้ยกา้นพันสําลแีหง้จนกวา่รอยเป้ือนบนพืน้ผวิจะหลดุออก

หมายเหตุ
หา้มทําความสะอาดพืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ความไวตอ่แสงดว้ยวตัถแุหลมคมหรอืของเหลวใดๆ

13. ถอืชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) โดยจับทีท่ีจั่บสเีขยีว
14. ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กลบัเขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ชดุใหม ่และดงึอยา่งนุ่มนวลเขา้หาตวัจนกระทัง่

ไดย้นิเสยีงล็อกเขา้ที ่ใหใ้ชต้ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สตีรงกบัป้ายชือ่สบีนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทําซํ้าขัน้ตอนนี้
สําหรับตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทกุตลบั

BK
BK

C

M

Y

• BK: สดํีา
• C: สฟ้ีา
• M: สชีมพู
• Y: สเีหลอืง

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

150



15. ใหค้นัล็อกสเีขยีว (1) อยูใ่นตําแหน่งปลดล็อกดงัภาพประกอบ

2

1

16. เลือ่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งอยา่งนุ่มนวลจนสดุทีค่นัล็อกสเีขยีว

2

17. หมนุคนัล็อกสเีขยีวตามเข็มนาฬกิาไปยงัตําแหน่งล็อก

2

18. ใชท้ีจั่บสเีขยีว ผลกัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ในเครือ่งจนกระทัง่ล็อกเขา้ที่

19. ปิดฝาครอบดา้นหนา้เครือ่ง

20. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

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

ทาํความสะอาดลกูกลิง้จบักระดาษ
ทําความสะอาด ลกูยางป้อนกระดาษเป็นครัง้คราวเพือ่ป้องกนักระดาษตดิเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กระดาษถกูป้อนอยา่งถกูตอ้ง

ถา้คณุมปัีญหาในการป้อนกระดาษ ใหทํ้าความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษดงันี:้

1. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

2. ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

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

5. เชด็ลกูกลิง้ป้อนกระดาษสองอนัดา้นในเครือ่งเพือ่กําจัดฝุ่ น

6. บรรจกุระดาษอกีครัง้และใสถ่าดใสก่ระดาษกลบัเขา้ในเครือ่งใหแ้น่นหนา

7. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง
• ปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เอาทพ์ตุของการปรับแตง่คา่ของสี

เอาทพ์ตุของการปรบัแตง่คา่ของสี
ความหนาแน่นเอาทพ์ตุสําหรับแตล่ะสอีาจแตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้กบัสภาพแวดลอ้มของเครือ่ง รวมทัง้ปัจจัยเชน่อณุหภมูิ
และความชืน้ การปรับแตง่คา่ของสใีหเ้ครือ่งของคณุจะชว่ยปรับปรงุความหนาแน่นสเีอาทพ์ตุได ้

ถา้คณุกําลงัใชง้านไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์อง Mac ไดรเวอรจ์ะเรยีกขอ้มลูการปรับแตง่คา่ของสโีดยอตัโนมตั ิเพือ่รับขอ้มลู
ดว้ยตวัเอง คณุจะตอ้งทําการปรับแตง่คา่ของสโีดยใช ้Status Monitor ของบราเดอร์

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] กด OK
b. เลอืก [ColourCorrection (การแกไ้ขสี)] กด OK
c. เลอืก [Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)] กด OK
d. เลอืก [Calibrate (ปรับเทียบ)] กด OK

2. กด a เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Yes (ใช่)]

การปรับแตง่คา่ของสจีะเริม่โดยอตัโนมตั ิและจะใชเ้วลาไมก่ีน่าที

3. กด Cancel (ยกเลกิ).

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด  [Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))] > [Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)] > [Calibrate (ปรับเทียบ)]
2. กด [Yes (ใช่)].

การปรับแตง่คา่ของสจีะเริม่โดยอตัโนมตั ิและจะใชเ้วลาไมก่ีน่าที

3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ
• รเีซต็การตัง้คา่การปรับแตง่คา่ของสขีองเครือ่ง
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เอาทพ์ตุของการปรับแตง่คา่ของส ี> รเีซต็การตัง้คา่การปรับแตง่คา่ของสขีอง
เครือ่ง

รเีซ็ตการต ัง้คา่การปรบัแตง่คา่ของสขีองเครือ่ง
หากสทีีไ่ดอ้อกมานัน้แตกตา่งจากทีค่ณุเห็นบนจอแสดงผล ใหล้องรเีซต็พารามเิตอรก์ารปรับแตง่คา่ของสขีองเครือ่ง
>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] กด OK
b. เลอืก [ColourCorrection (การแกไ้ขสี)] กด OK
c. เลอืก [Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)] กด OK
d. เลอืก [Reset (รีเซ็ต)] กด OK

2. กด a เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Yes (ใช่)]
3. กด Cancel (ยกเลกิ).

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด  [Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))] > [Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)] > [Reset (รีเซ็ต)]
2. กด [Yes (ใช่)].

3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เอาทพ์ตุของการปรับแตง่คา่ของสี 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> แกไ้ขการจัดแนวการพมิพส์ ี(การลงทะเบยีนส)ี

แกไ้ขการจดัแนวการพมิพส์ ี(การลงทะเบยีนส)ี
ถา้พืน้ทีส่ว่นทีม่สีทีบึหรอืรปูภาพมรีิว้สฟ้ีาหรอืสชีมพ ูใหใ้ชฟั้งกช์นัการลงทะเบยีนสี
>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] กด OK
b. เลอืก [ColourCorrection (การแกไ้ขสี)] กด OK
c. เลอืก [Registration (การลงทะเบียนสี)] กด OK

2. กด a เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Yes (ใช่)]

การลงทะเบยีนสจีะเริม่โดยอตัโนมตั ิและจะใชเ้วลาประมาณ 10 วนิาทหีรอืมากกวา่

3. กด Cancel (ยกเลกิ).

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด  [Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))] > [Registration (การลงทะเบียนสี)]
2. กด [Yes (ใช่)].

การลงทะเบยีนสจีะเริม่โดยอตัโนมตั ิและจะใชเ้วลาประมาณ 10 วนิาทหีรอืมากกวา่

3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ตรวจสอบอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องสว่นประกอบ

ตรวจสอบอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องสว่นประกอบ
>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Machine Info. (ขอ้มูลเคร่ือง)] กด OK
b. เลอืก [Parts Life (อายกุารใชง้านช้ินส่วน)] กด OK

2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกสว่นประกอบของเครือ่งทีค่ณุตอ้งการตรวจสอบ จากนัน้กด OK
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอืโดยประมาณของสว่นประกอบ

3. กด Cancel (ยกเลกิ).

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Machine Information (ขอ้มูล
เคร่ือง)] > [Parts Life (อายกุารใชง้านช้ินส่วน)]

2. กด a หรอื b เพือ่แสดงสว่นประกอบของเครือ่ง จากนัน้กดทีส่ว่นประกอบของเครือ่งทีค่ณุตอ้งการตรวจสอบ
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอืโดยประมาณของสว่นประกอบ

3. กด 

เพือ่แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กด [Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))] > [Toner
Life (อายโุทนเนอร์)]

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ

บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ

  คาํเตอืน
• ผลติภณัฑน์ีม้น้ํีาหนักมาก และหนักกวา่ 21.8 กก. เพือ่ป้องกนัการบาดเจ็บทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ตอ้งใหค้นอยา่งนอ้ยสองคน

ยกผลติภณัฑโ์ดยการถอืทีด่า้นหนา้และดา้นหลงั
• เมือ่คณุยา้ยเครือ่ง ใหถ้อืเครือ่งดงัทีแ่สดงในภาพประกอบตอ่ไปนี้

• ถา้เครือ่งตดิตัง้ถาดเสรมิอยู ่ใหถ้อดถาดเสรมิออกกอ่นการเคลือ่นยา้ยเครือ่ง การพยายามเคลือ่นยา้ยเครือ่งโดยไมถ่อด
ถาดเสรมิออกอาจทําใหค้ณุบาดเจ็บหรอืทําใหเ้ครือ่งเสยีหาย

• บรรจถุาดเสรมิแยกออกจากกนัในกลอ่งเดมิทีใ่หม้าพรอ้มทัง้วสัดบุรรจภุณัฑเ์ดมิทีใ่หม้า

• หากคณุตอ้งขนยา้ยเครือ่งดว้ยเหตผุลใดกต็าม ใหบ้รรจเุครือ่งลงในบรรจภุณัฑเ์ดมิดว้ยความระมดัระวงัเพือ่หลกีเลีย่ง
ความเสยีหายใดๆ ในระหวา่งขนสง่ เครือ่งควรมกีารประกนัภยัโดยสมบรูณจ์ากผูข้นสง่

1. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง ปิดเครือ่งพมิพท์ิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย 10 นาทเีพือ่ใหเ้ย็นลง

2. ถอดสายทัง้หมดออก แลว้จงึถอดสายไฟจาก เตา้รับไฟฟ้า
3. นําเครือ่งใสถ่งุทีม่ากบัเครือ่งในตอนแรก
4. บรรจเุครือ่ง เอกสารทีพ่มิพเ์ป็นเลม่ และสายไฟ AC (ถา้ม)ี ไวใ้นกลอ่งเดมิโดยใชว้สัดบุรรจเุดมิดงัรปู

5. ปิดกลอ่งและปิดเทปอกีครัง้
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6. ถา้คณุมถีาดลา่ง ใหบ้รรจกุลบัเขา้ไปดงัทีแ่สดงไว ้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นชิน้สว่นบํารงุรักษาตามรอบเวลา

เปลีย่นชิน้สว่นบาํรงุรกัษาตามรอบเวลา
เปลีย่นชิน้สว่นตอ่ไปนีอ้ยา่งสมํา่เสมอเพือ่รักษาคณุภาพการพมิพ ์สว่นประกอบตามรายการขา้งลา่งนีจ้ะตอ้งเปลีย่นใหมห่ลงัจาก
การพมิพป์ระมาณ 50,000 หนา้ 1สําหรับ PF Kit MP และ 100,000 หนา้ 1 สําหรับสว่นประกอบอืน่ 
ตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุเมือ่มขีอ้ความตอ่ไปนีป้รากฏ
บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD:

ขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD

คาํอธบิาย

Replace Fuser (เปล่ียนฟิวเซอร์) 2 เปลีย่นชดุทําความรอ้น

Replace Laser (เปล่ียนเลเซอร์) 2 เปลีย่นชดุเลเซอร์

Replace PF Kit 1 (เปล่ียน PF
Kit1) 2

เปลีย่นชดุป้อนกระดาษสําหรับถาดใสก่ระดาษ

Replace PF Kit 2 (เปล่ียน PF
Kit2) 2 3

เปลีย่นชดุป้อนกระดาษสําหรับถาดเสรมิ

Replace PF Kit MP (เปล่ียน
PF Kit MP) 2

เปลีย่นชดุป้อนกระดาษสําหรับถาดอเนกประสงค์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ 

1 (หนา้ Letter หรอื A4 ดา้นเดยีว)
2 ความถีข่องการเปลีย่นขึน้กบัความซบัซอ้นของหนา้ทีพ่มิพ ์สดัสว่นพืน้ทีก่ารพมิพ ์และประเภทของสือ่การพมิพ์
3 ถา้คณุใชถ้าดเสรมิกบัเครือ่งของคณุ ขอ้ความนีจ้ะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เมือ่เครือ่งมถีาดเสรมิหลายถาด เครือ่งจะแสดงขอ้ความโดยใชต้วัเลข

ประจําถาดเสรมิแตล่ะถาด
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง

การต ัง้คา่เครือ่ง
ปรับแตง่การตัง้คา่และคณุสมบตั ิสรา้งทางลดั และทํางานกบัตวัเลอืกทีแ่สดงบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่ง เพือ่ให ้
เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุเป็นเครือ่งมอืการทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูยิง่ขึน้

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ

• การตัง้คา่ทัว่ไป

• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป

การต ัง้คา่ท ัว่ไป

• ตัง้คา่การนับถอยหลงัโหมดพัก

• เกีย่วกบัโหมดพักลกึ

• ตัง้โหมดปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

• ปรับความสวา่งของแสงสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

• เปลีย่นระยะเวลาทีไ่ฟสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะเปิดอยู่

• ลดการใชง้านผงหมกึ (โทนเนอร)์

• ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์

• เปลีย่นภาษาบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้คา่การนับถอยหลงัโหมด
พัก

ต ัง้คา่การนบัถอยหลงัโหมดพกั
การตัง้คา่โหมดพัก (หรอืโหมดประหยดัพลงังาน) สามารถลดการใชพ้ลงังานได ้เลอืกระยะเวลาทีเ่ครือ่งวา่งกอ่นเขา้สูโ่หมดพัก
ตวัตัง้เวลาโหมดพักจะถกูตัง้คา่ใหมเ่มือ่เครือ่งไดรั้บงานพมิพ์

เมือ่เครือ่งพมิพอ์ยูใ่นโหมดพัก เครือ่งพมิพจ์ะมลีกัษณะเสมอืนปิดเครือ่งอยู ่เครือ่งจะกลบัมาทํางานอกีครัง้และเริม่พมิพเ์มือ่
ไดรั้บงานพมิพ ์ใชคํ้าแนะนําเหลา่นีเ้พือ่ตัง้คา่การชะลอเวลา (การนับถอยหลงั) กอ่นทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดพัก

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>>  HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] กด OK
b. เลอืก [Ecology (การรักษาส่ิงแวดลอ้ม)] กด OK
c. เลอืก [Sleep Time (เวลารอทาํงาน)] กด OK

2. กด a หรอื b เพือ่ป้อนระยะเวลาเป็นนาท ีทีเ่ครือ่งจะรอกอ่นเขา้สูโ่หมดพัก
3. กด Go (ไป).

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

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

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

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

เกีย่วกบัโหมดพกัลกึ
หากเครือ่งอยูใ่นโหมดพัก และไมไ่ดรั้บงานใดๆ เป็นเวลาระยะเวลาหนึง่ เครือ่งจะเขา้สูโ่หมดพักลกึโดยอตัโนมตั ิระยะเวลาขึน้
กบัรุน่ผลติภณัฑแ์ละการตัง้คา่ของคณุ
โหมดพักลกึใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่โหมดพัก

รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด้ หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่งใน
โหมดพกัลกึ

เง ือ่นไขการเรยีกคนืการทาํงานเครือ่ง

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ความ
Deep Sleep (รอทาํงานนาน)

• เครือ่งไดรั้บงานพมิพ์
• มคีนกดปุ่ มบนแผงควบคมุ

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW แสงแบคไลทข์องหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
ดบัลง และไฟแอลอดีแีสดงการทํางานสวา่ง
และหรีล่ง

• เครือ่งไดรั้บงานพมิพ์

• มคีนกดที ่   หรอืกดทีห่นา้จอแส
ดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัส

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

ต ัง้โหมดปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ
ถา้เครือ่งอยูใ่นโหมดพักลกึเป็นระยะเวลาหนึง่ ซึง่ขึน้กบัรุน่ผลติภณัฑแ์ละการตัง้คา่ของคณุ เครือ่งจะเขา้สูโ่หมดปิดเครือ่งโดย
อตัโนมตั ิเครือ่งจะไมเ่ขา้สูโ่หมดปิดเครือ่งเมือ่เครือ่งเชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ย หรอืมขีอ้มลูพมิพแ์บบปลอดภยัอยูภ่ายในหน่วย
ความจํา

• เพือ่เริม่การพมิพ ์กดปุ่ ม  บนแผงควบคมุแลว้สง่งานพมิพ์

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] กด OK
b. เลอืก [Ecology (การรักษาส่ิงแวดลอ้ม)] กด OK
c. เลอืก [Auto Power Off (ปิดเคร่ืองอตัโนมติั)] กด OK

2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
3. กด Go (ไป).

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Ecology (การรักษาส่ิงแวดลอ้ม)] > [Auto Power Off (ปิดเคร่ืองอตัโนมติั)]

2. กด a หรอื b เพือ่แสดงระยะเวลาทีเ่ครือ่งไมม่กีารทํางานกอ่นทีจ่ะเขา้สูโ่หมดปิดเครือ่ง จากนัน้กดเลอืกตวัเลอืกทีค่ณุ
ตอ้งการ

3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ปรับความสวา่งของแสงสอ่ง
หลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

ปรบัความสวา่งของแสงสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ถา้คณุอา่นหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ไดย้าก อาจลองเปลีย่นการตัง้คา่ความสวา่ง

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)] > [Backlight (แบคไลท)์]

2. กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
• [Light (สวา่ง)]
• [Med (กลาง)]
• [Dark (มืด)]

3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 

166



 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > เปลีย่นระยะเวลาทีไ่ฟสอ่ง
หลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะเปิดอยู่

เปลีย่นระยะเวลาทีไ่ฟสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะเปิดอยู่

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

เปลีย่นระยะเวลาทีไ่ฟสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะเปิดอยู่

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)] > [Dim Timer (ตวัตั้งเวลาหร่ีแสง)]

2. กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
• [10Secs (วนิาที)]
• [30Secs (วนิาที)]
• [1Min (1 นาที)]
• [2Mins (2 นาที)]
• [3Mins (3 นาที)]
• [5Mins (5 นาที)]

3. กด .

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

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

ไมแ่นะนําใหใ้ชค้ณุสมบตักิารประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ นีสํ้าหรับการพมิพภ์าพถา่ยหรอืภาพระดบัสเีทา

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] กด OK
b. เลอืก [Ecology (การรักษาส่ิงแวดลอ้ม)] กด OK
c. เลอืก [Toner Save (ประหยดัผงหมึก)] กด OK

2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)]
3. กด Go (ไป).

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Ecology (การรักษาส่ิงแวดลอ้ม)] > [Toner Save (ประหยดัผงหมึก (โทนเนอร์))]

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

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

ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์
การตัง้คา่โหมดเงยีบชว่ยลดเสยีงรบกวนการพมิพ ์เมือ่เปิดโหมดเงยีบ ความเร็วในการพมิพจ์ะชา้ลง การตัง้คา่จากโรงงานคอื
ปิด
>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] กด OK
b. เลอืก [Ecology (การรักษาส่ิงแวดลอ้ม)] กด OK
c. เลอืก [Quiet Mode (โหมดเงียบ)] กด OK

2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)]
3. กด Go (ไป).

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

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

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

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

เปลีย่นภาษาบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
เปลีย่นภาษาหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หากจําเป็น

คณุสมบตันิีม้เีฉพาะในบางประเทศ
>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] กด OK
b. เลอืก [Local Language (ภาษาทอ้งถ่ิน)] กด OK

2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกภาษาของคณุ
3. กด Go (ไป).

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] >
[Local Language (ภาษาทอ้งถ่ิน)]

2. กดภาษาของคณุ

3. กด .

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ

ตารางการต ัง้คา่และคณุสมบตั ิ
ตารางการตัง้คา่จะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจทางเลอืกเมนูและตวัเลอืกทีพ่บในโปรแกรมของเครือ่ง

• เขา้ถงึเมนูและเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งของคณุ

• ตารางการตัง้คา่ (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

• ตารางการตัง้คา่ (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

• ตารางคณุลกัษณะ (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตั ิ> เขา้ถงึเมนู
และเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งของคณุ

เขา้ถงึเมนแูละเปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งของคณุ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

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

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงเมนูระดบัถดัไป
3. กด a หรอื b เพือ่เลือ่นไปทีต่วัเลอืกของคณุ
4. กด OK หรอื Go (ไป)
5. เมือ่คณุเสร็จสิน้การตัง้คา่ตวัเลอืกแลว้ หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงขอ้ความยนืยนั

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตั ิ> ตารางการตัง้
คา่ (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

ตารางการต ัง้คา่ (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

ใชต้ารางเหลา่นีเ้พือ่ทําความเขา้ใจเมนูและตวัเลอืกตา่งๆ ทีค่ณุจะใชเ้พือ่กําหนดลกัษณะทีเ่ครือ่ง

[General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)]
ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Tray Setting (การตั้งค่า
ถาดใส่กระดาษ)

Paper Type (ชนิด
กระดาษ)

MP Tray
(ถาดป้อนกระดาษ
เอนกประสงค์
(MP
Tray))

เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาด
อเนกประสงค์

Tray1
(ถาด1)

เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาด
มาตรฐาน

Tray2
(ถาด2)
1

เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาด
เสรมิ (ถาดที ่2)

Tray3
(ถาด3)
1

เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาด
เสรมิ (ถาดที ่3)

Tray4
(ถาด4)
1

เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาด
เสรมิ (ถาดที ่4)

Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

MP Tray
(ถาดป้อนกระดาษ
เอนกประสงค์
(MP
Tray))

เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดอเนกประสงค์

Tray1
(ถาด1)

เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดกระดาษมาตรฐาน

Tray2
(ถาด2)
1

เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดเสรมิ (ถาดที ่2)

Tray3
(ถาด3)
1

เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดเสรมิ (ถาดที ่3)

Tray4
(ถาด4)
1

เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดเสรมิ (ถาดที ่4)

Check Size (ตรวจสอบ
ขนาด)

- เลอืกวา่จะใหแ้สดงขอ้ความทีบ่อกใหค้ณุตรวจสอบวา่
ขนาดของกระดาษในเครือ่งและขนาดกระดาษตามการ
ตัง้คา่เครือ่งตรงกนัหรอืไม่

Tray Use (ใช้ถาด) - เลอืกถาดทีจ่ะใช ้

Priority (ลาํดบัความ
สําคญั)

- เมือ่เลอืกตวัเลอืก Auto (อตัโนมติั） ในเมนู Tray
Use (ใชถ้าด) ใหเ้ลอืกลําดบัถาดใสท่ีเ่ครือ่งจะใช ้เมือ่
ถาดเหลา่นัน้บรรจกุระดาษขนาดเดยีวกนั

Ecology (การรักษาส่ิงแวดล้อม) Toner Save (ประหยดั
ผงหมกึ)

- เพิม่จํานวนหนา้ทีส่ามารถทําการพมิพไ์ดจ้ากตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์

Sleep Time (เวลารอ
ทาํงาน)

- ตัง้คา่เวลากอ่นทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดประหยดัพลงังาน
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ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Ecology (การรักษาส่ิงแวดล้อม) Quiet Mode (โหมด
เงยีบ)

- ลดเสยีงรบกวนจากการพมิพ์

Auto Power Off
(ปิดเคร่ืองอตัโนมตั)ิ

- ตัง้คา่จํานวนชัว่โมงทีจ่ะใหเ้ครือ่งยงัคงอยูใ่นโหมดพัก
ลกึ กอ่นเขา้สูโ่หมดปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

Panel Control (แผง
ควบคุม)

Button Repeat (กด
ปุ่มซ้ํา)

- ตัง้คา่เวลาสําหรับเปลีย่นขอ้ความบนหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD เมือ่กด a หรอื b คา้งไวช้ว่งหนึง่

Message Scroll
(เล่ือนดูข้อความ)

- ตัง้คา่เวลาเป็นวนิาททีีข่อ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD จะเลือ่นในหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จากระดบั
1=0.2 วนิาทถีงึระดบั 10=2.0 วนิาที

LCD Contrast (ความ
แตกต่างระหว่างส่วนทีมื่ดและส่วนที่
สว่างของ LCD)

- ปรับความคมชดัของหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Auto Online (อตัโนมตัิ
ออนไลน์)

- ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งกลบัสูโ่หมดการเตรยีมพรอ้มหลงัจากที่
วา่งงานเป็นเวลา 30 วนิาที

Setting Lock (ลอ็คการตั้ง
ค่า)

Set Password (ตั้ง
รหัสผ่าน)

- จํากดัผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่ของ
เครือ่ง

On (เปิด) -

New Passwd: (รหัส
ผ่านใหม่:)XXXX
(มเีฉพาะเมือ่คณุป้อนรหสั
ผา่นเป็นครัง้แรก)

-

Interface (อนิเตอร์เฟส) Select (เลือก) - เลอืกอนิเตอรเ์ฟสทีจ่ะใช ้
หากคณุเลอืกตวัเลอืก Auto (อตัโนมติั） เครือ่งจะ
เปลีย่นอนิเตอรเ์ฟซเป็น USB หรอื เครอืขา่ยโดย
อตัโนมตัโิดยขึน้อยูก่บัอนิเตอรเ์ฟซทีไ่ดรั้บขอ้มลู

Auto IF Time
(อตัโนมตัถ้ิาเวลา)

- ตัง้คา่ชว่งหมดเวลาสําหรับตวัเลอืกอนิเตอรเ์ฟสอตัโนมตัิ

Input Buffer (อนิพตุ
บัฟเฟอร์)

- เพิม่หรอืลดความจบุฟัเฟอรอ์นิพตุ

1 มใีหใ้ชง้านเฉพาะเมือ่ตดิตัง้ถาดลา่ง

[Printer (เคร่ืองพมิพ์)]
ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Emulation (การเลยีนแบบ) - - เลอืกโหมดการจําลอง

Quality (คุณภาพ) - - เลอืกคณุภาพการพมิพ์

Print Options (ตวัเลือกการ
พมิพ์)

Font List (รายช่ือแบบ
อกัษร)

HP LaserJet พมิพร์ายการและตวัอยา่งแบบอกัษรของ HP
LaserJet

BR-Script 3 พมิพร์ายการและตวัอยา่งแบบอกัษร BR-
Script

Test Print (การทดลอง
พมิพ์)

- พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบ

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

- เลอืกวา่จะพมิพบ์นกระดาษสองดา้นหรอืไม่

Single Image (ภาพ
เดีย่ว)

- สําหรับงานพมิพท์ีห่นา้สดุทา้ยเป็นภาพ 1 ดา้น
เลอืกตวัเลอืก 1-sided Feed (การป้อน
กระดาษ 1 ดา้น) เพือ่ลดเวลาการพมิพ์
เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีม่ี
ลายพมิพล์ว่งหนา้ คณุจะตอ้งเลอืกตวัเลอืก
2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น) ถา้
คณุเลอืก 1-sided Feed (การป้อนกระดาษ 1
ดา้น) สําหรับกระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษ
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ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

2-sided (พมิพ์ 2 ด้าน) ทีม่ลีายพมิพล์ว่งหนา้ หนา้สดุทา้ยจะถกูพมิพ์
ลงบนหนา้กลบักนั

Auto Continue (ดาํเนินการต่อ
อตัโนมตั)ิ

- - เลอืกถา้คณุตอ้งการใหเ้ครือ่งลา้งขอ้ผดิพลาด
ขนาดกระดาษหรอืขอ้ผดิพลาดชนดิสือ่การ
พมิพโ์ดยอตัโนมตั ิและใชก้ระดาษจากถาดอืน่

Output Colour (สีขาออก) - - ตัง้คา่สทีีพ่มิพอ์อกมา

Paper Type (ชนิดกระดาษ) - - ตัง้ชนดิของกระดาษ

Paper Size (ขนาดกระดาษ) - - ตัง้ขนาดของกระดาษ

Copies (สําเนา) - - ตัง้คา่จํานวนหนา้ทีพ่มิพ์

Orientation (ทศิทาง) - - กําหนดหนา้กระดาษใหพ้มิพใ์นแนวตัง้หรอื
แนวนอน

Print Position (ตาํแหน่ง
พมิพ์)

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

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

Auto FF (FF อตัโนมตั)ิ - - อนุญาตใหเ้ครือ่งพมิพพ์มิพข์อ้มลูทีค่งคา้งอยู่
โดยอตัโนมตัิ

HP LaserJet Font No. (หมายเลขแบบ
อกัษร)

- ตัง้คา่หมายเลขแบบอกัษร

Font Pitch (ความกว้างแบบ
อกัษร)

- ตัง้คา่ชอ่งไฟตวัอกัษร
(มเีฉพาะหมายเลขแบบอกัษรบางหมายเลข)

Font Point (ขนาดพอยท์
แบบอกัษร)

- ตัง้คา่ขนาดอกัษร
(มเีฉพาะหมายเลขแบบอกัษรบางหมายเลข)

Symbol Set (ชุด
สัญลกัษณ์)

- เลอืกสญัลกัษณห์รอืชดุอกัษร

Table Print (พมิพ์
ตาราง)

- พมิพต์ารางรหสั

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

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

Auto WRAP (WRAP
อตัโนมตั)ิ

- เลอืกวา่จะแทรกอกัขระขึน้บรรทดัใหม ่(line
feed) และปัดแคร ่(carriage return) เมือ่
เครือ่งพมิพถ์งึขอบกระดาษดา้นขวาหรอืไม่

Auto SKIP (SKIP
อตัโนมตั)ิ

- เลอืกวา่จะแทรกอกัขระขึน้บรรทดัใหม ่(line
feed) และปัดแคร ่(carriage return) เมือ่
ตําแหน่งเครือ่งพมิพถ์งึขอบกระดาษดา้นลา่ง
หรอืไม่

Left Margin (ขอบกระดาษ
ซ้าย)

- ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นซา้ยทีค่อลมัน ์0 ถงึ
คอลมัน ์70 ที ่1 cpi

Right Margin (ขอบ
กระดาษขวา)

- ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นขวาทีค่อลมัน ์10 ถงึ
คอลมัน ์80 ที ่1 cpi

Top Margin (ขอบกระดาษ
บน)

- ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นบนจากขอบ
กระดาษดา้นบน

Bottom Margin (ขอบ
กระดาษล่าง)

- ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นลา่งจากขอบ
กระดาษดา้นลา่ง

Lines (เส้น) - ตัง้คา่จํานวนบรรทดัในแตล่ะหนา้
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ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

HP LaserJet Tray Command (คาํส่ัง
ถาด)

- เลอืกการตัง้คา่นีถ้า้หากมขีอ้ความถาดใส่
กระดาษไมต่รงกนั เมือ่คณุใชไ้ดรเวอรข์อง HP

BR-Script 3 Error Print (เกดิข้อผดิ
พลาดในการพมิพ์)

- เลอืกวา่จะใหเ้ครือ่งพมิพข์อ้มลูความผดิพลาด
เมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดหรอืไม่

CAPT - ใชง้านเทคโนโลยกีารพมิพส์ขีัน้สงู (CAPT -
Color Advanced Printing Technology) เพือ่
เพิม่คณุภาพงานพมิพท์ีเ่มือ่พมิพไ์ฟล ์PS ที่
สรา้งโดยไดรเวอร ์PS ทีไ่มใ่ชข่อง Brother
สแีละภาพถา่ยจะดชูดัเจนและแมน่ยํามากขึน้
ความเร็วในการพมิพจ์ะชา้ลง

ColourCorrection (การ
แก้ไขสี)

Calibration (การปรับแต่ง
ค่าของสี)

Calibrate
(ปรับเทยีบ)

เริม่การปรับแตง่คา่ของสเีพือ่ตรวจสอบและ
แกไ้ขสี

Reset (รีเซ็ต) ตัง้คา่ใหมใ่หพ้ารามเิตอรก์ารปรับแตง่คา่ของสี
เป็นคา่เริม่ตน้

Registration (การลง
ทะเบียนสี)

- จัดตําแหน่งการพมิพสํ์าหรับแตล่ะสี

Auto Correction (การ
แก้ไขอตัโนมตั)ิ

- ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งทําการปรับแตง่คา่ของสแีละ
การลงทะเบยีนสโีดยอตัโนมตัิ

Colour Settings (การ
ตั้งค่าสี)

Setting Mode
(โหมดการตั้งค่า)

เลอืกวา่จะใชก้ารตัง้คา่การพมิพส์ขีองเครือ่ง
หรอืไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

Colour Mode
(โหมดสี)

เลอืกโหมดสี

Improve Gray
(ปรับปรุงสีเทา)

เปิดหรอืปิดใชง้านเพือ่ปรับปรงุคณุภาพของ
ภาพในสว่นเงามดื

Enhance
Black (ยกระดบัสี
ดาํ)

เปิดหรอืปิดถา้กราฟิกสดํีามกีารพมิพไ์มถ่กูตอ้ง

Brightness
(ความสว่าง)

ปรับความสวา่ง

Contrast (ความ
คมชัด)

ปรับความคมชดั

Red (สีแดง) ปรับตัง้สแีดง

Green (สีเขยีว) ปรับตัง้สเีขยีว

Blue (สีนํา้เงนิ) ปรับตัง้สน้ํีาเงนิ

[Network (เครือข่าย)] (HL-L8260CDN)

ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

TCP/IP Boot Method (วธีิ
การบู๊ต)

- เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่ไอพ ี(IP) ทีต่รงตามความตอ้งการของ
คณุทีส่ดุ

IP Address (IP
แอดเดรส)

- ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask (ซับ
เน็ตมาส์ก)

- ป้อน Subnet mask

Gateway (เกตเวย์) - ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

Node Name (ช่ือ
โหนด)

- ป้อนชือ่โหนด

WINS Config (การ
ตั้งค่า WINS)

- เลอืกโหมดการกําหนดคา่ WINS

WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

Primary (หลกั) ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซฟิเวอร ์WINS หลกั
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ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

TCP/IP WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซฟิเวอร ์WINS รอง

DNS Server
(เซิร์ฟเวอร์ DNS)

Primary (หลกั) ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS รอง

IP Boot Tries
(จาํนวนการบู๊ต IP)

- ระบจํุานวนครัง้ทีเ่ครือ่งพยายามขอรับเลขทีอ่ยูไ่อพ ีเมือ่ตัง้คา่
Boot Method (วธีิการบูต๊) ไปทีก่ารตัง้คา่ใดๆ ยกเวน้
Static (คงท่ี)

APIPA - จัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพภีายในชว่งลงิคโ์ลคอล (link-local) โดย
อตัโนมตัิ
1

IPv6 - เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านโพรโทคอล IPv6

Ethernet (อเีธอร์
เน็ต)

- - เลอืกโหมดเชือ่มตอ่ Ethernet

Wired Status
(สถานะระบบแบบใช้สาย)

- - แสดงสถานะการเชือ่มตอ่ Ethernet

MAC Address
(MAC แอดเดรส)

- - แสดง MAC แอดเดรสของเครือ่งของคณุ

IPsec - - IPsec เป็นคณุสมบตักิารรักษาความปลอดภยัเพิม่เตมิของโพ
รโทคอล IP ทีใ่หบ้รกิารวธิกีารพสิจูนต์วัจรงิและการเขา้รหสั
เราแนะนําใหต้ดิตอ่ผูด้แูลระบบเครอืขา่ยของคณุกอ่นเปลีย่น
การตัง้คา่นี้

Network Reset
(รีเซ็ตเครือข่าย)

- - เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดของเครือ่งของคณุกลบั
เป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

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

[Network (เครือข่าย)] (HL-L8260CDW)

ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Wired LAN
(LAN แบบใช้สาย)

TCP/IP Boot Method
(วธีิการบู๊ต)

- เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่ไอพ ี(IP) ทีต่รงตามความ
ตอ้งการของคณุทีส่ดุ

IP Address
(IP แอดเดรส)

- ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask
(ซับเน็ตมาส์ก)

- ป้อน Subnet mask

Gateway
(เกตเวย์)

- ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

Node Name
(ช่ือโหนด)

- ป้อนชือ่โหนด

WINS Config
(การตั้งค่า WINS)

- เลอืกโหมดการกําหนดคา่ WINS

WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซฟิเวอร ์WINS หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซฟิเวอร ์WINS รอง

DNS Server
(เซิร์ฟเวอร์ DNS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS รอง
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ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Wired LAN
(LAN แบบใช้สาย)

TCP/IP IP Boot
Tries (จาํนวนการ
บู๊ต IP)

- ระบจํุานวนครัง้ทีเ่ครือ่งพยายามขอรับเลขทีอ่ยู่
ไอพ ีเมือ่ตัง้คา่ Boot Method (วธีิการบูต๊)
ไปทีก่ารตัง้คา่ใดๆ ยกเวน้ Static (คงท่ี)

APIPA - จัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพภีายในชว่งลงิคโ์ลคอล
(link-local) โดยอตัโนมตัิ
1

IPv6 - เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านโพรโทคอล
IPv6

Ethernet (อเีธอร์เน็ต) - - เลอืกโหมดเชือ่มตอ่ Ethernet

Wired Status
(สถานะระบบแบบใช้สาย)

- - แสดงสถานะการเชือ่มตอ่ Ethernet

MAC Address
(MAC แอดเดรส)

- - แสดง MAC แอดเดรสของเครือ่งของคณุ

Set to Default
(ตั้งค่าเป็นค่าเร่ิมต้น)

- - คนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบใชส้ายของเครือ่ง
ของคณุทัง้หมดกลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

Wired Enable
(เปิดใช้งานระบบใช้สาย)

- - เปิดหรอืปิดอนิเตอรเ์ฟสเครอืขา่ยแบบเชือ่มตอ่
ผา่นสาย

WLAN TCP/IP Boot Method
(วธีิการบู๊ต)

- เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่ไอพ ี(IP) ทีต่รงตามความ
ตอ้งการของคณุทีส่ดุ

IP Address
(IP แอดเดรส)

- ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask
(ซับเน็ตมาส์ก)

- ป้อน Subnet mask

Gateway
(เกตเวย์)

- ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

Node Name
(ช่ือโหนด)

- ป้อนชือ่โหนด

WINS Config
(การตั้งค่า WINS)

- เลอืกโหมดการกําหนดคา่ WINS

WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซฟิเวอร ์WINS หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซฟิเวอร ์WINS รอง

DNS Server
(เซิร์ฟเวอร์ DNS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS รอง

IP Boot
Tries (จาํนวนการ
บู๊ต IP)

- ระบจํุานวนครัง้ทีเ่ครือ่งพยายามขอรับเลขทีอ่ยู่
ไอพ ีเมือ่ตัง้คา่ Boot Method (วธีิการบูต๊)
ไปทีก่ารตัง้คา่ใดๆ ยกเวน้ Static (คงท่ี)

APIPA - จัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพภีายในชว่งลงิคโ์ลคอล
(link-local) โดยอตัโนมตัิ
1

IPv6 - เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านโพรโทคอล
IPv6

Setup Wizard (วิ
ซาร์ดการตดิตั้ง)

- - กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใชต้วัชว่ย
ตัง้คา่

WLAN Assistant
(ผู้ช่วย WLAN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุ
โดยใชแ้ผน่ดสิกก์ารตดิตัง้ของ Brother

WPS - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุ
โดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว
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ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

WLAN WPS w/ PIN Code
(WPS w/รหัส PIN)

- - กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใช ้WPS ที่
ม ีPIN code

WLAN Status
(สถานะ WLAN)

Status
(สถานะ)

- แสดงสถานะการเชือ่มตอ่ Ethernet แบบไร ้
สาย

Signal
(สัญญาณ)

- แสดงสภาพสญัญาณ

Channel (ช่อง
สัญญาณ)

- แสดงแชนแนลทีใ่ชเ้มือ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ทํางาน

Speed (ความเร็ว) - แสดงความเร็วการเชือ่มตอ่เมือ่เครอืขา่ยแบบ
ไรส้ายทํางาน

SSID - แสดง SSID

Comm. Mode
(โหมดการส่ือสาร)

- แสดงโหมดการสือ่สารปัจจบุนั

MAC Address
(MAC แอดเดรส)

- - แสดง MAC แอดเดรสของเครือ่งของคณุ

Set to Default
(ตั้งค่าเป็นค่าเร่ิมต้น)

- - คนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายทัง้หมด
ของเครือ่งของคณุกลบัคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

WLAN Enable (เปิด
ใช้งาน WLAN)

- - เปิดหรอืปิดสว่นตอ่ประสานเครอืขา่ยแบบไร ้
สาย

Wi-Fi Direct Push Button (กด
ปุ่ม)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ของ
คณุอยา่งรวดเร็วโดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

PIN Code (รหัส
PIN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ของ
คณุอยา่งรวดเร็ว โดยใช ้WPS ทีม่รีหสั PIN
code

Manual (ดาํเนินการเอง) - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ของ
คณุดว้ยตนเอง

Group Owner
(เจ้าของกลุ่ม)

- - ตัง้คา่เครือ่งพมิพข์องคณุเป็นเจา้ของกลุม่

Device Info.
(ข้อมูลอปุกรณ์)

Device Name
(ช่ืออปุกรณ์)

- ดชูือ่อปุกรณข์องเครือ่งของคณุ

SSID - แสดง SSID ของเจา้ของกลุม่

IP Address
(IP แอดเดรส)

- แสดงเลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่งของคณุ

Status Info.
(ข้อมูลสถานะ)

Status
(สถานะ)

- แสดงสถานะเครอืขา่ย WiFi Direct

Signal
(สัญญาณ)

- แสดงความแรงของสญัญาณเครอืขา่ย WiFi
Direct ปัจจบุนั
เมือ่เครือ่งพมิพข์องคณุทําหนา้ทีเ่ป็นเจา้ของ
กลุม่ หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง
Strong (แรง) เสมอ

Channel (ช่อง
สัญญาณ)

- แสดงแชนแนลทีใ่ชเ้มือ่ใชง้านเครอืขา่ย Wi-Fi
Direct

Speed (ความเร็ว) - แสดงความเร็วการเชือ่มตอ่เมือ่เครอืขา่ย Wi-Fi
Direct ทํางาน

I/F Enable (เปิดใช้
งาน I/F)

- - เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านการเชือ่มตอ่
WiFi Direct

IPsec - - - IPsec เป็นคณุสมบตักิารรักษาความปลอดภยั
เพิม่เตมิของโพรโทคอล IP ทีใ่หบ้รกิารวธิกีาร
พสิจูนต์วัจรงิและการเขา้รหสั เราแนะนําให ้
ตดิตอ่ผูด้แูลระบบเครอืขา่ยของคณุกอ่นเปลีย่น
การตัง้คา่นี้
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ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Network
Reset (รีเซ็ตเครือ
ข่าย)

- - - เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดของเครือ่ง
ของคณุกลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

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

[Print Reports (รายงานการพมิพ์)]
ระดบั 2 คาํอธบิาย

Printer Settings (การตั้งค่าการพมิพ์) พมิพห์นา้การตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

Network Config (การกาํหนดค่าเครือข่าย) พมิพร์ายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

Print File List (พมิพ์รายการไฟล์) พมิพร์ายการขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นหน่วยความจํา

WLAN Report (รายงาน WLAN)
(สําหรับรุน่เครอืขา่ยแบบไรส้าย)

พมิพผ์ลการวเิคราะหก์ารเชือ่มตอ่ LAN แบบไรส้าย

Drum Dot Print (การพมิพ์แบบจุดดรัม) พมิพใ์บตรวจสอบชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

[Machine Info. (ข้อมูลเคร่ือง)]
ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Serial No. (หมายเลขซีเรียล) - - แสดงหมายเลขผลติภณัฑข์องเครือ่งพมิพ์

Firmware Version (เวอร์ช่ัน
เฟิร์มแวร์)

Main Version
(เวอร์ช่ันหลกั)

- แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรห์ลกั

Sub1 Version (รุ่น
Sub1)

- แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรร์อง

Page Counter (ตวันับหน้า) Total (รวม) - แสดงจํานวนรวมหนา้ทีพ่มิพท์ัง้หมด

Colour (สี) - แสดงจํานวนรวมหนา้ทีพ่มิพส์ทีัง้หมด

Black and White
(สีขาวดาํ)

- แสดงจํานวนรวมหนา้ทีพ่มิพส์เีดยีวทัง้หมด

Parts Life (อายุการใช้งานช้ินส่วน) 1 Toner (ผงหมกึ
(โทนเนอร์))

Black(BK) (สี
ดาํ(BK))

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์

Cyan(C) (สี
ฟ้า(C))
Magenta(M)
(สีชมพู(M))
Yellow(Y) (สี
เหลือง(Y))

Drum (ชุดแม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม))

- แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม)

Belt (สายพาน) - แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุ
สายพานลําเลยีงกระดาษ

Fuser (ฟิวส์เซอร์) - แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุ
ทําความรอ้น

Laser (เลเซอร์) - แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุ
เลเซอร์

PF Kit MP (MP ชุด
PF)

- แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษอเนกประสงค์

PF Kit 1 (ชุด PF
1)

- แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษ 1

180



ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Parts Life (อายุการใช้งานช้ินส่วน) 1 PF Kit 2 (ชุด PF
2) 2

- แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษ 2

PF Kit 3 (ชุด PF
3) 2

- แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษ 3

PF Kit 4 (ชุด PF
4) 2

- แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษ 4

1 อายกุารใชง้านเป็นเพยีงคา่ประมาณ และอาจแตกตา่งกนัออกไปตามประเภทการใชง้าน
2 มใีหใ้ชง้านเฉพาะเมือ่ตดิตัง้ถาดลา่ง

[Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมต้น)]
ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Reset (รีเซ็ต) Machine Reset (เคร่ือง
ถูกรีเซ็ท)

เรยีกคนืการตัง้คา่ของเครือ่งทัง้หมดทีค่ณุเปลีย่น เชน่ ชนดิกระดาษ

Network Reset (รีเซ็ต
เครือข่าย)

เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดของเครือ่งของคณุกลบัเป็นคา่เริม่ตน้จาก
โรงงาน

Factory Reset (รีเซ็ต
ค่าทีต่ั้งจากโรงงาน)

ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครือ่งพมิพ ์และกูค้นืการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์(รวมถงึการตัง้คา่
คําสัง่) ไปทีค่า่จากโรงงาน

Local Language
(ภาษาท้องถิน่)

- เปลีย่นภาษาแสดงผลบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD สําหรับประเทศของคณุ

[Direct Print (การพมิพ์โดยตรง)]
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Direct Print
(การพมิพ์โดยตรง)

(เลอืกไฟลท์ีค่ณุตอ้งการ
พมิพ)์

Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

ตัง้คา่ขนาดกระดาษเมือ่พมิพจ์ากแฟลชไดรฟ์
USB โดยตรง

Paper Type (ชนิด
กระดาษ)

ตัง้คา่ชนดิสือ่การพมิพเ์ริม่ตน้เมือ่พมิพจ์ากแฟลช
ไดรฟ์ USB โดยตรง

Multiple Page (หลาย
หน้า)

ตัง้คา่การจัดรปูแบบหนา้เมือ่พมิพห์ลายหนา้จาก
แฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง

Orientation (ทศิทาง) เลอืกการจัดวางหนา้เมือ่พมิพจ์ากแฟลชไดรฟ์
USB โดยตรง

2-sided (พมิพ์ 2 ด้าน) เลอืกวา่จะพมิพท์ัง้สองหนา้ของกระดาษขณะที่
พมิพโ์ดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB หรอืไม่

Collate (เปรียบเทยีบ) เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านการพมิพท์ลีะชดุ
เมือ่พมิพโ์ดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB

Tray Use (ใช้ถาด) เลอืกถาดรองรับกระดาษทีจ่ะใชสํ้าหรับการพมิพ์
จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง

Print Quality
(คุณภาพการพมิพ์)

ตัง้คา่ตวัเลอืกคณุภาพการพมิพเ์ริม่ตน้เมือ่พมิพ์
จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง

PDF Option (ตวัเลือก
PDF)

ตัง้คา่การพมิพโ์ดยตรงผา่น USB วา่ตอ้งการพมิพ์
ความคดิเห็น (ขอ้ความกํากบั) หรอืตราประทบัใน
ไฟล ์PDF พรอ้มทัง้ขอ้ความ

Output Colour (สีขา
ออก)

เลอืกการพมิพส์หีรอืขาวดํา เมือ่พมิพจ์ากแฟลช
ไดรฟ์ USB โดยตรง

Index Print (พมิพ์ดชันี) - พมิพห์นา้ภาพยอ่

Default Settings
(การตั้งค่าเร่ิมต้น)

Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

ตัง้คา่ขนาดกระดาษเมือ่พมิพจ์ากแฟลชไดรฟ์
USB โดยตรง

Paper Type (ชนิด
กระดาษ)

ตัง้คา่ชนดิสือ่การพมิพเ์ริม่ตน้เมือ่พมิพจ์ากแฟลช
ไดรฟ์ USB โดยตรง
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Direct Print
(การพมิพ์โดยตรง)

Default Settings
(การตั้งค่าเร่ิมต้น)

Multiple Page (หลาย
หน้า)

ตัง้คา่การจัดรปูแบบหนา้เมือ่พมิพห์ลายหนา้จาก
แฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง

Orientation (ทศิทาง) เลอืกการจัดวางหนา้เมือ่พมิพจ์ากแฟลชไดรฟ์
USB โดยตรง

2-sided (พมิพ์ 2 ด้าน) เลอืกวา่จะพมิพท์ัง้สองหนา้ของกระดาษขณะที่
พมิพโ์ดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB หรอืไม่

Collate (เปรียบเทยีบ) เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านการพมิพท์ลีะชดุ
เมือ่พมิพโ์ดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB

Print Quality
(คุณภาพการพมิพ์)

ตัง้คา่ตวัเลอืกคณุภาพการพมิพเ์ริม่ตน้เมือ่พมิพ์
จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง

PDF Option (ตวัเลือก
PDF)

ตัง้คา่การพมิพโ์ดยตรงผา่น USB วา่ตอ้งการพมิพ์
ความคดิเห็น (ขอ้ความกํากบั) หรอืตราประทบัใน
ไฟล ์PDF พรอ้มทัง้ขอ้ความ

Index Print (พมิพ์
ดชันี)

แสดงตวัเลอืกคา่เริม่ตน้การพมิพด์ชันใีหเ้ป็นรปู
แบบอยา่งงา่ยหรอืแบบรายละเอยีด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตั ิ> ตารางการตัง้
คา่ (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

ตารางการต ัง้คา่ (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

 [Settings (การตั้งค่า)]

ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Toner (ผงหมกึ (โทนเนอร์)) Toner Life (อายุโทนเนอร์) - ดอูายกุารใชง้านของผงหมกึ (โทนเนอร)์ ที่
เหลอืโดยประมาณ

Test Print (การทดลอง
พมิพ์)

- พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบ

Calibration (การปรับแต่งค่า
ของสี)

Calibrate
(ปรับเทยีบ)

เริม่การปรับแตง่คา่ของสเีพือ่ตรวจสอบและ
แกไ้ขสี

Reset (รีเซ็ต) ตัง้คา่ใหมใ่หพ้ารามเิตอรก์ารปรับแตง่คา่ของสี
เป็นคา่เริม่ตน้

Registration (การลง
ทะเบียนสี)

- จัดตําแหน่งการพมิพสํ์าหรับแตล่ะสี

Network (เครือข่าย) - - เขา้สูเ่มนูการตัง้คา่เครอืขา่ย

Tray Setting (การตั้งค่า
ถาดใส่กระดาษ)

- - เขา้สูเ่มนูการตัง้คา่ถาด

Wi-Fi Direct - - เขา้สูเ่มนูการตัง้คา่ Wi-Fi Direct

All Settings (การตั้งค่า
ทั้งหมด)

- - กําหนดคา่รายละเอยีดการตัง้คา่

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)]
ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Tray Setting (การตั้งค่าถาด
ใส่กระดาษ)

Paper Type (ชนิด
กระดาษ)

MP Tray (ถาด
ป้อนกระดาษ
เอนกประสงค์ (MP
Tray))

เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาด
อเนกประสงค์

Tray 1 (ถาด
1)

เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาด
มาตรฐาน

Tray 2
(ถาด2)
1

เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาด
เสรมิ (ถาดที ่2)

Tray 3
(ถาด3)
2

เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาด
เสรมิ (ถาดที ่3)

Tray 4
(ถาด4)
2

เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษทีอ่ยูใ่นถาด
เสรมิ (ถาดที ่4)

Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

MP Tray (ถาด
ป้อนกระดาษ
เอนกประสงค์ (MP
Tray))

เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดอเนกประสงค์

Tray 1 (ถาด
1)

เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดกระดาษ
มาตรฐาน

Tray 2
(ถาด2)

เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดเสรมิ (ถาดที่
2)
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Tray Setting (การตั้งค่าถาด
ใส่กระดาษ)

Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

1

Tray 3
(ถาด3)
2

เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดเสรมิ (ถาดที่
3)

Tray 4
(ถาด4)
2

เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาดเสรมิ (ถาดที่
4)

Paper Low Notice
(การเตือนกระดาษใกล้หมด)

Paper Low
Notice (การ
เตือนกระดาษใกล้หมด)

เลอืกวา่จะแสดงขอ้ความทีแ่จง้ใหค้ณุทราบวา่ถาดใส่
กระดาษใกลห้มดแลว้หรอืไม่

Notice
Level (ระดบั
การแจ้งเตือน)

เลอืกระดบักระดาษตํา่สดุทีจ่ะทําใหม้กีารสง่ขอ้ความ

Check Size (ตรวจสอบ
ขนาด)

- เลอืกวา่จะใหแ้สดงขอ้ความทีบ่อกใหค้ณุตรวจสอบ
วา่ขนาดของกระดาษในเครือ่งและขนาดกระดาษ
ตามการตัง้คา่เครือ่งตรงกนัหรอืไม่

Tray Use (ใช้ถาด) - เลอืกถาดทีจ่ะใช ้

Priority (ลาํดบัความ
สําคญั)

- เมือ่เลอืกตวัเลอืก Auto (อตัโนมติั） ในเมนู Tray
Use (ใชถ้าด) ใหเ้ลอืกลําดบัถาดใสท่ีเ่ครือ่งจะใช ้
เมือ่ถาดเหลา่นัน้บรรจกุระดาษขนาดเดยีวกนั

LCD Settings (การตั้งค่าจอ
LCD)

Backlight (แบคไลท์) - ปรับความสวา่งของแบ็คไลทข์องจอ LCD

Dim Timer (ตวัตั้งเวลาหร่ี
แสง)

- ตัง้คา่ระยะเวลาทีจ่ะใหแ้บ็คไลทข์องจอ LCD สวา่ง
คา้งไวห้ลงัจากการกดหนา้จอครัง้สดุทา้ย

Ecology (การรักษาส่ิงแวดล้อม) Toner Save (ประหยดัผง
หมกึ (โทนเนอร์))

- เพิม่จํานวนหนา้ทีส่ามารถทําการพมิพไ์ดจ้ากตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์

Sleep Time (เวลาพกั) - ตัง้คา่เวลากอ่นทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดประหยดั
พลงังาน

Quiet Mode (โหมด
เงยีบ)

- ลดเสยีงรบกวนจากการพมิพ์

Auto Power Off (ปิด
เคร่ืองอตัโนมตั)ิ

- ตัง้คา่จํานวนชัว่โมงทีจ่ะใหเ้ครือ่งยงัคงอยูใ่นโหมด
พักลกึ กอ่นเขา้สูโ่หมดปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

Setting Lock (ลอ็คการตั้ง
ค่า)

Set Password (ตั้งค่า
รหัสผ่าน)

- จํากดัผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่ของ
เครือ่ง

Lock Off⇒On (ลอ็ค
ปิด=>เปิด)

-

New Password: (รหัส
ผ่านใหม่)
(มเีฉพาะเมือ่คณุป้อนรหสั
ผา่นเป็นครัง้แรก)

-

Interface (อนิเตอร์เฟส) Select (เลือก) - เลอืกอนิเตอรเ์ฟสทีจ่ะใช ้
หากคณุเลอืกตวัเลอืก Auto (อตัโนมติั） เครือ่งจะ
เปลีย่นอนิเตอรเ์ฟซเป็น USB หรอื เครอืขา่ยโดย
อตัโนมตัโิดยขึน้อยูก่บัอนิเตอรเ์ฟซทีไ่ดรั้บขอ้มลู

Auto IF Time (เวลา
เลือกอนิเตอร์เฟสอตัโนมตั)ิ

- ตัง้คา่ชว่งหมดเวลาสําหรับตวัเลอืกอนิเตอรเ์ฟส
อตัโนมตัิ

Input Buffer (อนิพตุ
บัฟเฟอร์)

- เพิม่หรอืลดความจบุฟัเฟอรอ์นิพตุ

1 (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) มใีหใ้ชง้านเฉพาะเมือ่ตดิตัง้ถาดเสรมิ
2 มใีหใ้ชง้านเฉพาะเมือ่ตดิตัง้ถาดเสรมิ
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[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Printer (เคร่ืองพมิพ์)]
ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Emulation (เลยีนแบบ) - - เลอืกโหมดการจําลอง

Quality (คุณภาพ) - - เลอืกคณุภาพการพมิพ์

Print Options (ตวั
เลือกการพมิพ์)

Font List (รายช่ือแบบ
อกัษร)

HP LaserJet พมิพร์ายการและตวัอยา่งแบบอกัษรของ HP
LaserJet

BR-Script 3 พมิพร์ายการและตวัอยา่งแบบอกัษร BR-Script

Test Print (การทดลอง
พมิพ์)

- พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบ

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

- เลอืกวา่จะพมิพบ์นกระดาษสองดา้นหรอืไม่

Single Image (ภาพเดีย่ว) - สําหรับงานพมิพท์ีห่นา้สดุทา้ยเป็นภาพ 1 ดา้น
เลอืกตวัเลอืก 1-sided Feed (การป้อนกระดาษ 1
ดา้น) เพือ่ลดเวลาการพมิพ์
เมือ่คณุใชก้ระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีม่ี
ลายพมิพล์ว่งหนา้ คณุจะตอ้งเลอืกตวัเลอืก 2-
sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น) ถา้คณุ
เลอืก 1-sided Feed (การป้อนกระดาษ 1 ดา้น)
สําหรับกระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีม่ลีาย
พมิพล์ว่งหนา้ หนา้สดุทา้ยจะถกูพมิพล์งบนหนา้
กลบักนั

Auto Continue
(ดาํเนินการต่ออตัโนมตั)ิ

- - เลอืกถา้คณุตอ้งการใหเ้ครือ่งลา้งขอ้ผดิพลาด
ขนาดกระดาษหรอืขอ้ผดิพลาดชนดิสือ่การพมิพ์
โดยอตัโนมตั ิและใชก้ระดาษจากถาดอืน่

Output Colour (สี
เอาท์พตุ)

- - ตัง้คา่สทีีพ่มิพอ์อกมา

Paper Type (ชนิด
กระดาษ)

- - ตัง้ชนดิของกระดาษ

Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

- - ตัง้ขนาดของกระดาษ

Copies (สําเนา) - - ตัง้คา่จํานวนหนา้ทีพ่มิพ์

Orientation
(ทศิทาง)

- - กําหนดหนา้กระดาษใหพ้มิพใ์นแนวตัง้หรอืแนว
นอน

Print Position
(ตาํแหน่งพมิพ์)

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

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

Auto FF (FF อตัโนมตั)ิ - - อนุญาตใหเ้ครือ่งพมิพพ์มิพข์อ้มลูทีค่งคา้งอยูโ่ดย
อตัโนมตัิ

HP LaserJet Font No. (หมายเลขแบบ
อกัษร)

Font No.
(หมายเลขแบบอกัษร)

ตัง้คา่หมายเลขแบบอกัษร

Soft Font No.
(หมายเลขแบบอกัษร
ซอฟต์แวร์)

ตัง้คา่หมายเลขแบบอกัษรซอฟตฟ์อนท์
เมนูนีจ้ะปรากฏถา้หากมกีารตดิตัง้แบบอกัษร
ซอฟตฟ์อนทใ์นเครือ่งบราเดอรข์องคณุ

Font Pitch (ความกว้างแบบ
อกัษร)

- ตัง้คา่ชอ่งไฟตวัอกัษร
(มเีฉพาะหมายเลขแบบอกัษรบางหมายเลข)

Font Point (ขนาดพอยท์
แบบอกัษร)

- ตัง้คา่ขนาดอกัษร
(มเีฉพาะหมายเลขแบบอกัษรบางหมายเลข)

Symbol Set (ชุดสัญลกัษณ์) - เลอืกสญัลกัษณห์รอืชดุอกัษร
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

HP LaserJet Table Print (พมิพ์ตาราง) - พมิพต์ารางรหสั

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

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

Auto WRAP (WRAP
อตัโนมตั)ิ

- เลอืกวา่จะแทรกอกัขระขึน้บรรทดัใหม ่(line feed)
และปัดแคร ่(carriage return) เมือ่เครือ่งพมิพถ์งึ
ขอบกระดาษดา้นขวาหรอืไม่

Auto SKIP (SKIP
อตัโนมตั)ิ

- เลอืกวา่จะแทรกอกัขระขึน้บรรทดัใหม ่(line feed)
และปัดแคร ่(carriage return) เมือ่ตําแหน่ง
เครือ่งพมิพถ์งึขอบกระดาษดา้นลา่งหรอืไม่

Left Margin (ขอบกระดาษ
ซ้าย)

- ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นซา้ยทีค่อลมัน ์0 ถงึคอลมัน์
70 ที ่1 cpi

Right Margin (ขอบ
กระดาษขวา)

- ตัง้คา่ขอบกระดาษดา้นขวาทีค่อลมัน ์10 ถงึ
คอลมัน ์80 ที ่1 cpi

Top Margin (ขอบกระดาษ
บน)

- ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นบนจากขอบกระดาษ
ดา้นบน

Bottom Margin (ขอบ
กระดาษล่าง)

- ตัง้คา่ระยะขอบเอกสารดา้นลา่งจากขอบกระดาษ
ดา้นลา่ง

Lines (เส้น) - ตัง้คา่จํานวนบรรทดัในแตล่ะหนา้

Tray Command (คาํส่ังถาด) - เลอืกการตัง้คา่นีถ้า้หากมขีอ้ความถาดใสก่ระดาษ
ไมต่รงกนั เมือ่คณุใชไ้ดรเวอรข์อง HP

BR-Script 3 Error Print (เกดิข้อผดิ
พลาดในการพมิพ์)

- เลอืกวา่จะใหเ้ครือ่งพมิพข์อ้มลูความผดิพลาดเมือ่
เกดิขอ้ผดิพลาดหรอืไม่

CAPT - ใชง้านเทคโนโลยกีารพมิพส์ขีัน้สงู (CAPT - Color
Advanced Printing Technology) เพือ่เพิม่
คณุภาพงานพมิพท์ีเ่มือ่พมิพไ์ฟล ์PS ทีส่รา้งโดย
ไดรเวอร ์PS ทีไ่มใ่ชข่อง Brother
สแีละภาพถา่ยจะดชูดัเจนและแมน่ยํามากขึน้
ความเร็วในการพมิพจ์ะชา้ลง

Colour Correction
(การแก้ไขสี)

Calibration (การปรับแต่ง
ค่าของสี)

Calibrate (ปรับ
เทยีบ)

เริม่การปรับแตง่คา่ของสเีพือ่ตรวจสอบและแกไ้ขสี

Reset (รีเซ็ต) ตัง้คา่ใหมใ่หพ้ารามเิตอรก์ารปรับแตง่คา่ของสเีป็น
คา่เริม่ตน้

Registration (การลง
ทะเบียนสี)

- จัดตําแหน่งการพมิพสํ์าหรับแตล่ะสี

Auto Correction (การ
แก้ไขอตัโนมตั)ิ

- ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งทําการปรับแตง่คา่ของสแีละการลง
ทะเบยีนสโีดยอตัโนมตัิ

Colour Settings (การ
ตั้งค่าสี)

Setting Mode
(โหมดการตั้งค่า)

เลอืกวา่จะใชก้ารตัง้คา่การพมิพส์ขีองเครือ่งหรอื
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

Colour Mode
(โหมดสี)

เลอืกโหมดสี

Improve Gray
Colour (ปรับปรุงสี
เทา)

เปิดหรอืปิดใชง้านเพือ่ปรับปรงุคณุภาพของภาพใน
สว่นเงามดื

Enhance Black
Printing (ยก
ระดบัการพมิพ์สีดาํ)

เปิดหรอืปิดถา้กราฟิกสดํีามกีารพมิพไ์มถ่กูตอ้ง

Brightness
(ความสว่าง)

ปรับความสวา่ง
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Colour Correction
(การแก้ไขสี)

Colour Settings (การ
ตั้งค่าสี)

Contrast (ความ
แตกต่างระหว่างส่วนทีมื่ดและ
ส่วนทีส่ว่าง)

ปรับความคมชดั

Red (สีแดง) ปรับตัง้สแีดง

Green (สีเขยีว) ปรับตัง้สเีขยีว

Blue (สีนํา้เงนิ) ปรับตัง้สน้ํีาเงนิ

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Network (เครือข่าย)]
ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 คาํอธบิาย

Wired LAN
(LAN แบบใช้สาย)

TCP/IP Boot Method (วธีิการ
บู๊ต)

- เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่ไอพ ี(IP) ทีต่รง
ตามความตอ้งการของคณุทีส่ดุ

IP Address - ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask (ซับเน็ต
มาสก์)

- ป้อน Subnet mask

Gateway (เกตเวย์) - ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

Node Name (ช่ือโหนด) - ป้อนชือ่โหนด

WINS
Configuration (การ
ตั้งค่า WINS)

- เลอืกโหมดการกําหนดคา่ WINS

WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซฟิเวอร ์WINS
หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซฟิเวอร ์WINS
รอง

DNS Server (เซิร์ฟเวอร์
DNS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS
หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS
รอง

IP Boot Tries
(จาํนวนการบู๊ต IP)

- ระบจํุานวนครัง้ทีเ่ครือ่งพยายามขอรับ
เลขทีอ่ยูไ่อพ ีเมือ่ตัง้คา่ Boot
Method (วธีิการบูต๊) ไปทีก่ารตัง้คา่
ใดๆ ยกเวน้ Static (คงท่ี)

APIPA - จัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพจีากชว่งไอพลีงิก์
โลคลัโดยอตัโนมตั ิ1

IPv6 - เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านโพร
โทคอล IPv6

Ethernet (อเีธอร์เน็ต) - - เลอืกโหมดเชือ่มตอ่ Ethernet

Wired Status
(สถานะแบบใช้สาย)

- - แสดงสถานะการเชือ่มตอ่ Ethernet

MAC Address (MAC
แอดเดรส)

- - แสดง MAC แอดเดรสของเครือ่งของ
คณุ

Set to Default
(ตั้งค่าเป็นค่าเร่ิมต้น)

- - คนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบใชส้าย
ของเครือ่งของคณุทัง้หมดกลบัเป็น
คา่เริม่ตน้จากโรงงาน

Wired Enable (เปิด
ใช้งานแบบมสีาย)

- - เปิดหรอืปิดอนิเตอรเ์ฟสเครอืขา่ยแบบ
เชือ่มตอ่ผา่นสาย

WLAN TCP/IP Boot Method (วธีิการ
บู๊ต)

- เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่ไอพ ี(IP) ทีต่รง
ตามความตอ้งการของคณุทีส่ดุ

IP Address - ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 คาํอธบิาย

WLAN TCP/IP Subnet Mask (ซับเน็ต
มาสก์)

- ป้อน Subnet mask

Gateway (เกตเวย์) - ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

Node Name (ช่ือโหนด) - ป้อนชือ่โหนด

WINS
Configuration (การ
ตั้งค่า WINS)

- เลอืกโหมดการกําหนดคา่ WINS

WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซฟิเวอร ์WINS
หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซฟิเวอร ์WINS
รอง

DNS Server (เซิร์ฟเวอร์
DNS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS
หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS
รอง

IP Boot Tries
(จาํนวนการบู๊ต IP)

- ระบจํุานวนครัง้ทีเ่ครือ่งพยายามขอรับ
เลขทีอ่ยูไ่อพ ีเมือ่ตัง้คา่ Boot
Method (วธีิการบูต๊) ไปทีก่ารตัง้คา่
ใดๆ ยกเวน้ Static (คงท่ี)

APIPA - จัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพจีากชว่งทีอ่ยูล่ ิ
งกโ์ลคอลโดยอตัโนมตั ิ1

IPv6 - เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านโพร
โทคอล IPv6

Setup Wizard (ตวั
ช่วยการตั้งค่า)

- - กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดย
ใชต้วัชว่ยตัง้คา่

WLAN Assistant
(ผู้ช่วย WLAN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ของคณุโดยใชแ้ผน่ดสิกก์ารตดิตัง้
ของ Brother

WPS - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ของคณุโดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

WPS w/ PIN Code
(WPS w/รหัส PIN)

- - กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดย
ใช ้WPS ทีม่ ีPIN code

WLAN Status (สถานะ
WLAN)

Status (สถานะ) - แสดงสถานะการเชือ่มตอ่ Ethernet
แบบไรส้าย

Signal (สัญญาณ) - แสดงสภาพสญัญาณ

SSID (SSID) - แสดง SSID

Comm. Mode (โหมด
ส่ือสาร)

- แสดงโหมดการสือ่สารปัจจบุนั

MAC Address (MAC
แอดเดรส)

- - แสดง MAC แอดเดรสของเครือ่งของ
คณุ

Set to Default
(ตั้งค่าเป็นค่าเร่ิมต้น)

- - คนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ทัง้หมดของเครือ่งของคณุกลบัคา่เริม่
ตน้จากโรงงาน

WLAN Enable (เปิดใช้
งาน WLAN)

- - เปิดหรอืปิดสว่นตอ่ประสานเครอืขา่ย
แบบไรส้าย

Wi-Fi Direct Push Button (กด
ปุ่ม)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi
Direct ของคณุอยา่งรวดเร็วโดยใช ้
ปุ่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

PIN Code (รหัส
PIN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi
Direct ของคณุอยา่งรวดเร็ว โดยใช ้
WPS ทีม่รีหสั PIN code
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 คาํอธบิาย

Wi-Fi Direct Manual (คู่มือ) - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi
Direct ของคณุดว้ยตนเอง

Group Owner (เจ้าของ
กลุ่ม)

- - ตัง้คา่เครือ่งพมิพข์องคณุเป็นเจา้ของ
กลุม่

Device
Information (ข้อมูล
อุปกรณ์)

Device Name (ช่ือ
อุปกรณ์)

- ดชูือ่อปุกรณข์องเครือ่งของคณุ

SSID (SSID) - แสดง SSID ของเจา้ของกลุม่

IP Address - แสดงเลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่งของ
คณุ

Status
Information (ข้อมูล
สถานะ)

Status (สถานะ) - แสดงสถานะเครอืขา่ย WiFi Direct

Signal (สัญญาณ) - แสดงความแรงของสญัญาณเครอื
ขา่ย WiFi Direct ปัจจบุนั

I/F Enable (เปิดใช้
งาน I/F)

- - เปิดการใชง้านหรอืปิดการใชง้านการ
เชือ่มตอ่ WiFi Direct

NFC - - - เปิดหรอืปิดฟังกช์ัน่ NFC

Web Connect
Settings (การตั้ง
ค่าการเช่ือมต่อเวบ็)

Proxy Settings
(การตั้งค่าพร็อกซ่ี)

Proxy Connection
(การเช่ือมต่อพร็อกซ่ี)

- เปลีย่นการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ผา่นเว็บ

Address (ทีอ่ยู่) -

Port (พอร์ต) -

User Name (ช่ือผู้ใช้) -

Password (รหัสผ่าน) -

IPsec - - - IPsec เป็นคณุสมบตักิารรักษาความ
ปลอดภยัเพิม่เตมิของโพรโทคอล IP
ทีใ่หบ้รกิารวธิกีารพสิจูนต์วัจรงิและ
การเขา้รหสั เราแนะนําใหต้ดิตอ่ผู ้
ดแูลระบบเครอืขา่ยของคณุกอ่น
เปลีย่นการตัง้คา่นี้

Network Reset
(รีเซ็ตเครือข่าย)

- - - เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมด
ของเครือ่งของคณุกลบัเป็นคา่เริม่ตน้
จากโรงงาน

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

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Print Reports (รายงานการพมิพ์)]
ระดบั 3 คาํอธบิาย

Printer Settings (การตั้งค่าการพมิพ์) พมิพห์นา้การตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

Network Configuration (การกาํหนดค่าเครือข่าย) พมิพร์ายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

Print File List (พมิพ์รายการไฟล์) พมิพร์ายการขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นหน่วยความจํา

WLAN Report (รายงาน WLAN) พมิพผ์ลการวเิคราะหก์ารเชือ่มตอ่ LAN แบบไรส้าย

Drum Dot Print (การพมิพ์แบบจุดดรัม) พมิพใ์บตรวจสอบชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Machine Information (ข้อมูลเคร่ือง)]
ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Serial No. (หมายเลขเคร่ือง) - แสดงหมายเลขผลติภณัฑข์องเครือ่งพมิพ์

Firmware Version (เวอร์ช่ันเฟิร์มแวร์) Main Version (เวอร์ชันหลกั) แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรห์ลกั

Sub1 Version (เวอร์ชัน
Sub1)

แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรร์อง
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ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Page Counter (ตวันับหน้า) Total (รวม) แสดงจํานวนรวมหนา้ทีพ่มิพท์ัง้หมด

Colour (สี) แสดงจํานวนรวมหนา้ทีพ่มิพส์ทีัง้หมด

Black and White (สีขาว
ดาํ)

แสดงจํานวนรวมหนา้ทีพ่มิพส์เีดยีวทัง้หมด

Parts Life (อายุการใช้งานช้ินส่วน) 1 Drum (ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)) แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม)

Belt (สายพาน) แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุสายพานลําเลยีง
กระดาษ

Fuser (ฟิวส์เซอร์) แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุทําความรอ้น

Laser (เลเซอร์) แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุเลเซอร์

PF Kit MP (MP ชุด PF) แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อนกระดาษ
อเนกประสงค์

PF Kit 1 (ชุด PF 1) แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อนกระดาษ 1

PF Kit 2 (ชุด PF 2) 2 แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อนกระดาษ 2

PF Kit 3 (ชุด PF 3) 3 แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อนกระดาษ 3

PF Kit 4 (ชุด PF 4) 3 แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อนกระดาษ 4

1 อายกุารใชง้านเป็นเพยีงคา่ประมาณ และอาจแตกตา่งกนัออกไปตามประเภทการใชง้าน
2 (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) มใีหใ้ชง้านเฉพาะเมือ่ตดิตัง้ถาดเสรมิ
3 มใีหใ้ชง้านเฉพาะเมือ่ตดิตัง้ถาดเสรมิ

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมต้น)]
ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Reset (รีเซ็ต) Machine Reset (เคร่ือง
ถูกรีเซ็ท)

เรยีกคนืการตัง้คา่ของเครือ่งทัง้หมดทีค่ณุเปลีย่น เชน่ ชนดิกระดาษ

Network Reset (รีเซ็ต
เครือข่าย)

เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดของเครือ่งของคณุกลบัเป็นคา่เริม่ตน้จาก
โรงงาน

Factory Reset (รีเซ็ต
ค่าทีต่ั้งจากโรงงาน)

ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครือ่งพมิพ ์และกูค้นืการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์(รวมถงึการตัง้คา่
คําสัง่) ไปทีค่า่จากโรงงาน

Local Language
(ภาษาท้องถิน่)

- เปลีย่นภาษาแสดงผลบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD สําหรับประเทศของคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตั ิ> ตาราง
คณุลกัษณะ (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

ตารางคณุลกัษณะ (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

 (ผงหมกึ (โทนเนอร)์)

ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

 (ผงหมกึ
(โทนเนอร)์)

Toner Life (อายุโทนเนอร์) - ดอูายกุารใชง้านผงหมกึ (โทนเนอร)์ ที่
เหลอือยูสํ่าหรับแตล่ะสี

Test Print (การทดลองพมิพ์) - พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบ

Calibration (การปรับแต่งค่าของ
สี)

Calibrate
(ปรับเทยีบ)

เริม่การปรับแตง่คา่ของสเีพือ่ตรวจสอบและ
แกไ้ขสี

Reset (รีเซ็ต) ตัง้คา่ใหมใ่หพ้ารามเิตอรก์ารปรับแตง่คา่ของ
สเีป็นคา่เริม่ตน้

Registration (การลงทะเบียนสี) - จัดตําแหน่งการพมิพสํ์าหรับแตล่ะสี

 (การต ัง้คา่ Wi-Fi)

ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

 (การต ัง้คา่ Wi-Fi) TCP/IP
1 

เปลีย่นการตัง้คา่ TCP/IP

Setup Wizard (ตวัช่วยการตั้งค่า) กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใชต้วัชว่ยตัง้คา่

WLAN Assistant (ผู้ช่วย WLAN) กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุโดยใชแ้ผน่ดสิก์
การตดิตัง้ของ Brother

WPS กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุโดยใชปุ้่ มกด
เพยีงปุ่ มเดยีว

WPS w/ PIN Code (WPS w/
รหัส PIN)
1

กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใช ้WPS ทีม่ ีPIN code

WLAN Status (สถานะ WLAN)
1

แสดงสถานะการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย

MAC Address (MAC แอดเดรส)
1

แสดง MAC แอดเดรสของเครือ่งของคณุ

Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเร่ิม
ต้น)
1

คนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายทัง้หมดของเครือ่งของคณุ
กลบัคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

WLAN Enable (เปิดใช้งาน WLAN)
1

เปิดหรอืปิดสว่นตอ่ประสานเครอืขา่ยแบบไรส้าย

1 (มใีหใ้ชง้านหลงัจากตัง้คา่ Wi-Fi® แลว้)

 [Web (เวบ็)]

ระดบั 3 คาํอธบิาย

Web (เวบ็) เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้กบับรกิารอนิเทอรเ์น็ต
บรกิารผา่นเว็บอาจถกูเพิม่ และชือ่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยผูใ้หบ้รกิารไดภ้ายหลงัจากทีเ่อกสารฉบบันีไ้ดรั้บ
การเผยแพร่
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 [Direct Print (การพมิพ์โดยตรง)]

ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 คาํอธบิาย

Direct
Print (การ
พมิพ์โดยตรง)

(เลอืกไฟลท์ีค่ณุตอ้งการพมิพ)์ Print Settings
(การตั้งค่าการพมิพ์)

Paper Type
(ชนิดกระดาษ)

ตัง้คา่ชนดิสือ่การพมิพเ์ริม่ตน้
เมือ่พมิพจ์ากแฟลชไดรฟ์ USB
โดยตรง

Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

ตัง้คา่ขนาดกระดาษเมือ่พมิพ์
จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง

Multiple Page
(หลายหน้า)

ตัง้คา่การจัดรปูแบบหนา้เมือ่
พมิพห์ลายหนา้จากแฟลชไดรฟ์
USB โดยตรง

Orientation
(ทศิทาง)

เลอืกการจัดวางหนา้เมือ่พมิพ์
จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง

2-sided (2
หน้า)

เลอืกวา่จะพมิพท์ัง้สองหนา้ของ
กระดาษขณะทีพ่มิพโ์ดยตรง
จากแฟลชไดรฟ์ USB หรอืไม่

Collate (เปรียบ
เทยีบ)

เปิดการใชง้านหรอืปิดการใช ้
งานการพมิพท์ลีะชดุเมือ่พมิพ์
โดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB

Tray Use (ใช้
ถาด)

เลอืกถาดรองรับกระดาษทีจ่ะใช ้
สําหรับการพมิพจ์ากแฟลช
ไดรฟ์ USB โดยตรง

Print Quality
(คุณภาพการพมิพ์)

ตัง้คา่ตวัเลอืกคณุภาพการพมิพ์
เริม่ตน้เมือ่พมิพจ์ากแฟลชไดรฟ์
USB โดยตรง

PDF Option (ตวั
เลือก PDF)

ตัง้คา่การพมิพโ์ดยตรงผา่น
USB วา่ตอ้งการพมิพค์วามคดิ
เห็น (ขอ้ความกํากบั) หรอืตรา
ประทบัในไฟล ์PDF พรอ้มทัง้
ขอ้ความ

Colour Start (เร่ิม
ต้น สี)

- พมิพข์อ้มลูเป็นสโีดยตรงจาก
แฟลชไดรฟ์ USB

Mono Start (เร่ิมต้น
ขาวดาํ)

- พมิพข์อ้มลูเป็นสดํีาโดยตรง
จากแฟลชไดรฟ์ USB

Index Print (พมิพ์ดชันี) - - พมิพห์นา้ภาพยอ่

DefaultSettings (การตั้ง
ค่าเร่ิมต้น)

Paper Type (ชนิด
กระดาษ)

- ตัง้คา่ชนดิสือ่การพมิพเ์ริม่ตน้
เมือ่พมิพจ์ากแฟลชไดรฟ์ USB
โดยตรง

Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

- ตัง้คา่ขนาดกระดาษเมือ่พมิพ์
จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง

Multiple Page
(หลายหน้า)

- ตัง้คา่การจัดรปูแบบหนา้เมือ่
พมิพห์ลายหนา้จากแฟลชไดรฟ์
USB โดยตรง

Orientation
(ทศิทาง)

- เลอืกการจัดวางหนา้เมือ่พมิพ์
จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง

Collate (เปรียบเทยีบ) - เปิดการใชง้านหรอืปิดการใช ้
งานการพมิพท์ลีะชดุเมือ่พมิพ์
โดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB

Print Quality
(คุณภาพการพมิพ์)

- ตัง้คา่ตวัเลอืกคณุภาพการพมิพ์
เริม่ตน้เมือ่พมิพจ์ากแฟลชไดรฟ์
USB โดยตรง

PDF Option (ตวัเลือก
PDF)

- ตัง้คา่การพมิพโ์ดยตรงผา่น
USB วา่ตอ้งการพมิพค์วามคดิ
เห็น (ขอ้ความกํากบั) หรอืตรา
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 คาํอธบิาย

Direct
Print (การ
พมิพ์โดยตรง)

DefaultSettings (การตั้ง
ค่าเร่ิมต้น)

ประทบัในไฟล ์PDF พรอ้มทัง้
ขอ้ความ

Index Print (พมิพ์
ดชันี)

- แสดงตวัเลอืกคา่เริม่ตน้การ
พมิพด์ชันใีหเ้ป็นรปูแบบอยา่ง
งา่ยหรอืแบบรายละเอยีด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ

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

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

• การจัดการผา่นเว็บคอือะไร?

• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ

• ตัง้คา่รหสัผา่นเขา้สูร่ะบบสําหรับการจัดการผา่นเว็บ
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้าร
จัดการผา่นเว็บ > การจัดการผา่นเว็บคอือะไร?

การจดัการผา่นเว็บคอือะไร?
การจัดการผา่นเว็บเป็นโปรแกรมอรรถประโยชนท์ีใ่ชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่จัดการเครือ่งของคณุโดยใชโ้พรโทคอล
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) หรอื Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS) พมิพ์
เลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่งของคณุในเว็บเบราวเ์ซอรเ์พือ่เขา้ถงึและเปลีย่นการตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพข์องคณุ

• เราขอแนะนํา Microsoft® Internet Explorer® 11 สําหรับ Windows® และ Safari 9 สําหรับ Mac ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่เปิดใชง้าน JavaScript และ Cookies เสมอในเบราวเ์ซอรใ์ดๆ ทีค่ณุใช ้

• คณุจะตอ้งใชโ้พรโทคอล TCP/IP ในเครอืขา่ยของคณุ และมกีารกําหนดเลขทีอ่ยูไ่อพทีีถ่กูตอ้งในเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ์
และคอมพวิเตอรข์องคณุ

• หนา้จอจรงิอาจแตกตา่งจากหนา้จอทีแ่สดงขา้งตน้

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

เขา้ถงึการจดัการผา่นเว็บ

• เราแนะนําใหใ้ชโ้พรโทคอลรักษาความปลอดภยั HTTPS เมือ่กําหนดคา่โดยใชร้ะบบการจัดการผา่นเว็บ
• เมือ่คณุใช ้HTTPS เพือ่การกําหนดคา่การจัดการผา่นเว็บ เบราวเ์ซอรข์องคณุจะแสดงกลอ่งสนทนาคําเตอืน

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

ทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง)
ตวัอยา่ง:
http://192.168.1.2

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

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

http://brnxxxxxxxxxxxx
ชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) สามารถพบไดใ้นรายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

• สําหรับ Mac เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บไดโ้ดยการคลกิทีไ่อคอนของเครือ่งบนหนา้จอ Status Monitor

3. คา่เริม่ตน้ไมม่กีารกําหนดรหสัผา่น พมิพร์หสัผา่นหากคณุไดต้ัง้ไว ้จากนัน้คลกิ 

ในตอนนีค้ณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพไ์ด ้

ถา้คณุเปลีย่นการตัง้คา่โพรโทคอล คณุจะตอ้งปิดและเปิดเครือ่งใหมห่ลงัจากคลกิ Submit (สง่) เพือ่นําการกําหนดคา่ไปใช ้

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

ต ัง้คา่รหสัผา่นเขา้สูร่ะบบสาํหรบัการจดัการผา่นเว็บ
เราแนะนําใหต้ัง้คา่รหสัผา่นเขา้สูร่ะบบ เพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตไปยงัการจัดการผา่นเว็บ
1. เปิดเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ
2. พมิพ ์"http://เลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง" ในแถบทีอ่ยูข่องเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ (โดยที ่"เลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง" คอืเลข

ทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่ง)
ตวัอยา่ง:
http://192.168.1.2

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

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

http://brnxxxxxxxxxxxx
ชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) สามารถพบไดใ้นรายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

• สําหรับ Mac เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บไดโ้ดยการคลกิทีไ่อคอนของเครือ่งบนหนา้จอ Status Monitor

3. คา่เริม่ตน้ไมม่กีารกําหนดรหสัผา่น พมิพร์หสัผา่นหากคณุไดต้ัง้ไว ้จากนัน้คลกิ 

4. คลกิ Administrator (ผูด้แูลระบบ)
5. พมิพร์หสัผา่นทีค่ณุตอ้งการใชใ้นชอ่ง Enter New Password (ป้อนรหสัผา่นใหม)่ (8-32 ตวัอกัษร)
6. พมิพร์หสัผา่นซํา้ในชอ่ง Confirm New Password (ยนืยนัรหสัผา่นใหม)่
7. คลกิ Submit (สง่)

ในเวลาตอ่ไป เมือ่คณุเขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (เขา้สูร่ะบบ) จากนัน้คลกิ 

หลงัจากกําหนดคา่การตัง้คา่แลว้ ใหอ้อกจากระบบโดยคลกิ 

ถา้คณุไมไ่ดต้ัง้รหสัผา่นเขา้สูร่ะบบกอ่นหนา้นี ้คณุยงัสามารถตัง้รหสัผา่นไดโ้ดยคลกิปุ่ ม Please configure the
password (กรณุากาํหนดรหสัผา่น) บนหนา้เว็บของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก

ภาคผนวก

• ขอ้กําหนด

• วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

• วสัดกุารพมิพ์

• ขอ้มลูทีสํ่าคญัเกีย่วกบัอายกุารใชง้านของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

• อปุกรณเ์สรมิ

• หมายเลขโทรศพัทข์องบราเดอร์
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > ขอ้กําหนด

ขอ้กาํหนด

ขอ้กาํหนดท ัว่ไป

ประเภทเครือ่งพมิพ์ • เลเซอร์

วธิกีารพมิพ์ • เครือ่งพมิพเ์ลเซอรอ์เิล็กโทรโฟโตกราฟิก

ความจขุองหนว่ยความจาํ มาตรฐาน (สําหรับออสเตรเลยีและนวิซแีลนด)์
• (HL-L8260CDW)

256 MB
• (HL-L8360CDW)

512 MB
• (HL-L9310CDW)

1 GB
(สําหรับประเทศอืน่ๆ)
• (HL-L8260CDN)

512 MB
• (HL-L8360CDW)

1 GB

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลกึเหลว) • (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)
16 ตวัอกัษร x 2 บรรทดั

• (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แบบสมัผัส TFT ส ี2.7 นิว้ (67.5
มม.) 1 

แหลง่พลงังาน (สําหรับไตห้วนั)
• 110 ถงึ 120 V AC 50/60 Hz
(ยกเวน้ไตห้วนั)
• 220 ถงึ 240 V AC 50/60 Hz

การใชพ้ลงังาน
(เฉลีย่)

สงูสดุ (สําหรับไตห้วนั)
• 1,190 W โดยประมาณ
(ยกเวน้ไตห้วนั)
• 1,200 W โดยประมาณ

การพมิพ ์2 (สําหรับไตห้วนั)
• 600 W โดยประมาณที ่25 °C
(ยกเวน้ไตห้วนั)
• 580 W โดยประมาณที ่25 °C

การพมิพ์
(โหมดเงยีบ) 2

(สําหรับไตห้วนั)
• 350 W โดยประมาณที ่25 °C
(ยกเวน้ไตห้วนั)
• 340 W โดยประมาณที ่25 °C

พรอ้ม 2 (สําหรับไตห้วนั)
• 75 W โดยประมาณที ่25 °C
(ยกเวน้ไตห้วนั)
• 70 W โดยประมาณที ่25 °C

โหมดพกั 2 (สําหรับไตห้วนั)
• 9.5 W โดยประมาณ

1 วดัตามแนวทแยง
2 ตรวจวดัขณะทีเ่ครือ่งเชือ่มตอ่อยูก่บัอนิเตอรเ์ฟซ USB
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การใชพ้ลงังาน
(เฉลีย่)

(ยกเวน้ไตห้วนั)
• 10.0 W โดยประมาณ

โหมดพกัลกึ 2 (สําหรับไตห้วนั)
• 1.4 W โดยประมาณ
(ยกเวน้ไตห้วนั)
• (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

1.2 W โดยประมาณ
• (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

1.5 W โดยประมาณ

ปิดเครือ่ง 3 4 (สําหรับไตห้วนั)
• 0.02 W โดยประมาณ
(ยกเวน้ไตห้วนั)
• (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

0.02 W โดยประมาณ
• (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

0.03 W โดยประมาณ

ขนาด
(ภาพรวมเคา้รา่งทัว่ไป)

หน่วย: มม.
• (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

* : 410
** : 313
*** : 486

• (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)
* : 441
** : 313
*** : 486

นํา้หนกั (รวมวสัดกุารพมิพ)์ (สําหรับออสเตรเลยีและนวิซแีลนด)์
• (HL-L8260CDW)

21.8 กก.
• (HL-L8360CDW)

21.9 กก.
• (HL-L9310CDW)

22.2 กก.
(สําหรับเกาหล ีประเทศในตะวนัออกกลางและแอฟรกิา)
• (HL-L8360CDW)

22.7 กก.
(สําหรับประเทศอืน่ๆ)
• (HL-L8260CDN)

22.0 กก.
• (HL-L8360CDW)

22.1 กก.

3 วดัตามขอ้กําหนด IEC 62301 ฉบบั 2.0
4 อตัราการใชพ้ลงังานจะแตกตา่งกนัออกไปเล็กนอ้ย ทัง้นีข้ ึน้กบัสภาพแวดลอ้มการใชง้าน
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ระดบัเสยีงรบกวน ความดนัเสยีง การพมิพ์ • LpAm = 49 dB (A)

การพมิพ์
(โหมดเงยีบ)

• LpAm = 44 dB (A)

พรอ้ม • LpAm = ไมไ่ดย้นิ

กาํลงัเสยีง การพมิพ์ ขาวดาํ
• LWAd = 6.55 B (A)

สี
• LWAd = 6.56 B (A)

การพมิพ์
(โหมดเงยีบ)

ขาวดาํ
• LWAd = 6.00 B (A)

สี
• LWAd = 6.00 B (A)

พรอ้ม • LWAd = ไมไ่ดย้นิ

อณุหภมู ิ ปฏบิตักิาร • 10 ถงึ 32 °C

การจดัเก็บ • 0 ถงึ 40 °C

ความชืน้ ปฏบิตักิาร • 20 ถงึ 80% (ไมม่กีารควบแน่น)

การจดัเก็บ • 10 ถงึ 90% (ไมม่กีารควบแน่น)

ขอ้กาํหนดสือ่ส ิง่พมิพ์

การใสก่ระดาษ ถาดใสก่ระดาษ
(มาตรฐาน)

ชนดิของ
กระดาษ

• กระดาษธรรมดา, กระดาษหวัจดหมาย, กระดาษส,ี
กระดาษบาง, กระดาษรไีซเคลิ

ขนาดกระดาษ (สําหรับไตห้วนั)
• A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5(ขอบดา้นยาว), A6,

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

Legal, Folio, Mexico Legal

นํา้หนกักระดาษ • 60 ถงึ 105 แกรม

ความจกุระดาษ
สงูสดุ

• กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 250 แผน่ 

ถาดอเนกประสงค ์(MP Tray) ชนดิของ
กระดาษ

• กระดาษธรรมดา, กระดาษหวัจดหมาย, กระดาษส,ี
กระดาษบาง, กระดาษหนา, กระดาษหนามาก,
กระดาษรไีซเคลิ, กระดาษปอนด,์ ฉลาก, ซอง
จดหมาย, ซองจดหมาย บาง ซองจดหมายหนา
กระดาษเคลอืบมนั

ขนาดกระดาษ • ความกวา้ง:
76.2 ถงึ 215.9 มม.

• ความยาว:
127 ถงึ 355.6 มม.

• ซองจดหมาย:
COM-10, DL, C5, Monarch

นํา้หนกักระดาษ • 60 ถงึ 163 แกรม

ความจกุระดาษ
สงูสดุ

• กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 50 แผน่
• ซองจดหมาย: ซองจดหมาย 10 ซอง ความหนาสงูสดุ

10 มม.

ถาดบรรจกุระดาษที ่2, 3, 4
(เป็นอปุกรณเ์สรมิ) 1 2

ชนดิของ
กระดาษ

• กระดาษธรรมดา, กระดาษหวัจดหมาย, กระดาษส,ี
กระดาษบาง, กระดาษรไีซเคลิ

ขนาดกระดาษ (สําหรับไตห้วนั)
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การใสก่ระดาษ ถาดบรรจกุระดาษที ่2, 3, 4
(เป็นอปุกรณเ์สรมิ) 1 2

• A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio,
Mexico Legal

(ยกเวน้ไตห้วนั)
• A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico

Legal

นํา้หนกักระดาษ • 60 ถงึ 105 แกรม

ความจกุระดาษ
สงูสดุ

• LT-330CL
กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 250 แผน่ 

• LT-340CL 3

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 500 แผน่

กระดาษออก 4 ถาดรองรบัเอกสารออกแบบควํา่หนา้ • สงูสดุ 150 แผน่กระดาษธรรมดา 80 แกรม (สง่แบบ
ควํา่หนา้ไปยงัถาดรองรับกระดาษออกแบบควํา่หนา้)

ถาดรองรบัเอกสารออกแบบหงายหนา้ • แผน่เดยีว (สง่แบบหงายหนา้ไปยงัถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา้)

2 ดา้น การพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิ ชนดิของ
กระดาษ

• กระดาษธรรมดา, กระดาษหวัจดหมาย, กระดาษส,ี
กระดาษบาง, กระดาษรไีซเคลิ, กระดาษเคลอืบมนั

ขนาดกระดาษ • A4

นํา้หนกักระดาษ • 60 ถงึ 105 แกรม

1 (HL-L8260CDW) จํานวนถาดดา้นลา่งสงูสดุ: ถาดดา้นลา่ง LT-330CL สงูสดุ 3 ถาด
2 (HL-L8260CDN/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) จํานวนถาดดา้นลา่งสงูสดุ: ถาดดา้นลา่ง LT-330CL สงูสดุ 3 ถาด หรอืถาดลา่งรวมกนัแบบอืน่สงูสดุ 2

ถาด
3 ใชไ้ดก้บั HL-L8260CDN/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
4 สําหรับฉลาก แนะนําใหนํ้ากระดาษทีพ่มิพแ์ลว้ออกจากถาดรองรับกระดาษออกทนัทหีลงัจากออกจากเครือ่งพมิพเ์พือ่หลกีเลีย่งการตดิกนั

ขอ้กาํหนดของเครือ่งพมิพ์

การพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิ • ใช่

การจาํลองระบบ • PCL6, BR-Script3, PDF เวอรช์นั 1.7, XPS เวอรช์นั 1.0

ความละเอยีด • คณุภาพ 600 x 600 dpi, 2,400 dpi class (2400 x 600)

ความเร็วในการพมิพ ์5 6 พมิพ ์1 ดา้น ขาวดาํ
• สงูสดุ 33 หนา้/นาท ี(ขนาด Letter)

สงูสดุ 31 หนา้/นาท ี(ขนาด A4)

สี
• สงูสดุ 33 หนา้/นาท ี(ขนาด Letter)

สงูสดุ 31 หนา้/นาท ี(ขนาด A4)

การพมิพ ์2 ดา้น ขาวดาํ
• สงูสดุ 14 หนา้ตอ่นาท ี(สงูสดุ 7 แผน่ตอ่นาท)ี (ขนาด Letter หรอื A4)

สี
• สงูสดุ 14 หนา้ตอ่นาท ี(สงูสดุ 7 แผน่ตอ่นาท)ี (ขนาด Letter หรอื A4)

เวลาพมิพค์ร ัง้แรก 7 ขาวดาํ
(สําหรับไตห้วนั)
• นอ้ยกวา่ 15 วนิาท ีที ่23 °C / 115 V
(ยกเวน้ไตห้วนั)
• นอ้ยกวา่ 15 วนิาท ีที ่23 °C / 230 V

สี

5 ความเร็วการพมิพอ์าจเปลีย่นแปลงโดยขึน้กบัประเภทของเอกสารทีค่ณุพมิพ์
6 ความเร็วการพมิพอ์าจชา้ลงเมือ่เครือ่งเชือ่มตอ่ดว้ย LAN ไรส้าย
7 จากโหมดการเตรยีมพรอ้มและถาดมาตรฐาน
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เวลาพมิพค์ร ัง้แรก 7 (สําหรับไตห้วนั)
• นอ้ยกวา่ 15 วนิาท ีที ่23 °C / 115 V
(ยกเวน้ไตห้วนั)
• นอ้ยกวา่ 15 วนิาท ีที ่23 °C / 230 V

ขอ้กาํหนดอนิเตอรเ์ฟส

USB 1 2 • Hi-Speed USB 2.0
ใชส้ายอนิเตอรเ์ฟส USB 2.0 ทีม่คีวามยาวไมเ่กนิ 2.0 เมตร

LAN • 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 3 4

LAN แบบไรส้าย • (HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)
IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC 5 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)
ใช่

1 เครือ่งพมิพข์องคณุมอีนิเตอรเ์ฟส USB 2.0 ความเร็วสงู เครือ่งพมิพส์ามารถเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีม่อีนิเตอรเ์ฟส USB 1.1
2 ไมส่นับสนุนพอรต์ USB ของผูผ้ลติอืน่
3 ใชส้ายเกลยีวคูต่รง Category 5e (ขึน้ไป)
4 เมือ่คณุเชือ่มตอ่เครือ่งเขา้กบัเครอืขา่ยกกิะบติอเีทอรเ์น็ต ใหใ้ชอ้ปุกรณเ์ครอืขา่ยทีต่รงกบัขอ้กําหนด 1000BASE-T
5 เมือ่คณุเชือ่มตอ่เครือ่งอา่นการด์ IC ภายนอก ใหใ้ชอ้ปุกรณท์ีร่องรับไดรเวอรค์ลาส HID

ขอ้กาํหนดคณุสมบตั ิDirect Print

ความเขา้กนัได้ • PDF เวอรช์นั 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (สรา้งโดยไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ)์, TIFF (สแกนโดยผลติภณัฑข์อ
งบราเดอร)์, XPS เวอรช์นั 1.0

อนิเตอรเ์ฟส • อนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง : ดา้นหนา้ x 1, ดา้นหลงั x 1(HL-L9310CDW)

โพรโทคอลทีส่นบัสนนุและคณุสมบตักิารรกัษาความปลอดภยั

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

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

โปรโตคอล (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server,
TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client,
LDAP

โปรโตคอล (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,
TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web
Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP

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

การรกัษาความปลอดภยัเครอืขา่ย (ไรส้าย)
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),
Kerberos, IPSec
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ความปลอดภยัเครอืขา่ยแบบไรส้าย
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) 8

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

ขอ้กาํหนดคอมพวิเตอร ์

ระบบปฏบิตักิารทีร่องรับและฟังกช์นัของซอฟตแ์วร์

แพล็ตฟอรม์คอมพวิเตอรแ์ละ
เวอรช์นัระบบปฏบิตักิาร

อนิเตอรเ์ฟสเครือ่ง PC หนว่ย
ประมวลผล

พืน้ที่
ฮารด์ดสิกท์ ี่
จะตดิต ัง้พอรต์ขนาน

(IEEE1284
)

USB 1 10Base-T/
100Base-
TX/
1000Base-
T
(Ethernet)

ไรส้าย 2

802.11b/g
/n

ระบบปฏบิตั ิ
การ
Windows®

Windows® 7 / 8 /
8.1

ไมม่ี การพมิพ์ หน่วย
ประมวลผล
32 บติ (x86)
หรอื 64 บติ
(x64)

80 MB

Windows® 10
Home / 10 Pro / 10
Education / 10
Enterprise

Windows Server®
2008

การพมิพ์

Windows Server®
2008 R2

หน่วย
ประมวลผล
64 บติ (x64)

Windows Server®
2012

Windows Server®
2012 R2

Windows Server®
2016

ระบบปฏบิตั ิ
การแม็คอนิท
อช

macOS v10.10.5 การพมิพ์ Intel®
Processor

80 MB

macOS v10.11.x

macOS v10.12

1 ไมส่นับสนุนพอรต์ USB ของผูผ้ลติอืน่
2 HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก 

8 Wi-Fi Direct สนับสนุน WPA2-PSK (AES) เทา่นัน้
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

เมือ่ตอ้งป้อนขอ้ความ ใหป้้อนตวัอกัขระจากเครือ่ง อกัขระทีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการดําเนนิการทีค่ณุทํา

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

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

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

• เมือ่คณุตอ้งป้อนขอ้ความทีเ่ครือ่งพมิพบ์ราเดอร ์จะมแีป้นพมิพป์รากฏขึน้บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
• ตวัอกัษรทีม่อีาจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัประเทศของคณุ
• รปูแบบการจัดวางของแป้นพมิพอ์าจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการดําเนนิการทีค่ณุทํา

• กด  เพือ่วนผา่นตวัอกัษร ตวัเลข และอกัขระพเิศษ

• กด  เพือ่สลบัระหวา่งตวัพมิพเ์ล็กและตวัพมิพใ์หญ่

• เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ยหรอืทางขวา กด d หรอื c
แทรกเวน้วรรค
• เพือ่เวน้วรรค กด [Space (เวน้วรรค)]
การแกไ้ข

• ถา้คณุป้อนตวัอกัษรผดิและตอ้งการเปลีย่น กด d หรอื c เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตวัอกัษรทีผ่ดิ และกด  พมิพต์วั
อกัษรทีถ่กูตอ้ง

• เพือ่แทรกตวัอกัษร กด d หรอื c เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง จากนัน้ใสต่วัอกัษรนัน้

• กด  สําหรับแตล่ะตวัอกัษรทีค่ณุตอ้งการลบ หรอืกดคา้งที ่  เพือ่ลบตวัอกัษรทัง้หมด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > วสัดกุารพมิพ์

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

หมายเลขตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ จะแตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้กบัประเทศและภมูภิาคของคณุ

รายการวสัดกุาร
พมิพ์

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 ู/ สี
เหลอืง:
ประมาณ 1,800 หนา้ 1
2

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ความจุ
สงูพเิศษ:
• สดํีา:

TN-456BK
• สฟ้ีา:

TN-456C
• สชีมพ:ู

TN-456M
• สเีหลอืง:

TN-456Y

• สดํีา:
ประมาณ 6,500 หนา้ 1
2

• สฟ้ีา / สชีมพ ู/ สี
เหลอืง:
ประมาณ 6,500 หนา้ 1
2

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ความจุ
สงูมากพเิศษ (ขนาดอลัตรา้):
• สดํีา:

TN-459BK
• สฟ้ีา:

TN-459C
• สชีมพ:ู

TN-459M
• สเีหลอืง:

TN-459Y

• สดํีา:
ประมาณ 9,000 หนา้ 1
2

• สฟ้ีา / สชีมพ ู/ สี
เหลอืง:
ประมาณ 9,000 หนา้ 1
2

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใน
กลอ่งผลติภณัฑ:์
(ใหม้ากบัเครือ่งของคณุ)

• สดํีา:
ประมาณ 3,000 หนา้ 1
2

• สฟ้ีา / สชีมพ ู/ สี
เหลอืง:
ประมาณ 1,800 หนา้ 1
2

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
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รายการวสัดกุาร
พมิพ์

ชือ่รุน่วสัดกุารพมิพ์ อายกุารใชง้านโดย
ประมาณ
(จาํนวนหนา้ทีส่ามารถ
พมิพไ์ด)้

รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด้

ชุดแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรมั)

• DR-451CL • ประมาณ 30,000 หนา้ 3 HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ชุดสายพาน
ลาํเลยีงกระดาษ

• BU-330CL • ประมาณ 50,000 หนา้ 4 HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

กลอ่งใสผ่งหมกึ
โทนเนอรท์ ีใ่ช้
แลว้

• WT-320CL • ประมาณ 50,000 หนา้ 2 HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

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 แบบไมซ่บัซอ้น] จํานวนหนา้

อาจขึน้กบัปัจจัยหลายอยา่ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะประเภทสือ่วสัดกุารพมิพแ์ละขนาดสือ่วสัดกุารพมิพ์
4 ประมาณ 50,000 หนา้สําหรับงานพมิพแ์บบ 1 หนา้ตอ่งาน 130,000 หนา้สําหรับงานพมิพแ์บบ 3 หนา้ตอ่งาน [หนา้ A4/Letter แบบไมซ่บัซอ้น] จํานวน

หนา้อาจขึน้กบัปัจจัยหลายอยา่ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะประเภทสือ่วสัดกุารพมิพแ์ละขนาดสือ่วสัดกุารพมิพ์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก
• เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > ขอ้มลูทีสํ่าคญัเกีย่วกบัอายกุารใชง้านของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

ขอ้มลูทีส่าํคญัเกีย่วกบัอายกุารใชง้านของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
อายกุารใชง้านของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ผลติภณัฑจ์ะตรวจดอูายกุารใชง้านของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ โดยใชว้ธิกีารสองวธิดีงัตอ่ไปนี:้
• ตรวจดโูดยการนับจดุของแตล่ะสทีีจํ่าเป็นตอ้งใชเ้พือ่สรา้งรปูภาพ
• ตรวจจับโดยนับการหมนุของลกูกลิง้สง่ผงหมกึ
ผลติภณัฑน์ีม้คีณุสมบตัใินการนับจํานวนจดุของแตล่ะสทีีใ่ชพ้มิพเ์อกสารแตล่ะฉบบั และการหมนุของลกูกลิง้สง่ผงหมกึของ
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ แตล่ะชดุ การพมิพจ์ะหยดุลงเมือ่รายการใดรายการหนึง่ถงึขดีจํากดัสงูสดุ ขดีจํากดัสงูสดุนีกํ้าหนดไว ้
มากกวา่จํานวนจดุหรอืจํานวนรอบการหมนุทีจํ่าเป็นในการทีต่ลบัผงหมกึจะทํางานไดอ้ยา่งสมํา่เสมอในปรมิาณการพมิพต์ามการ
โฆษณา ฟังกช์นันีม้จีดุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่งของคณุภาพการพมิพตํ์า่และความเสยีหายตอ่เครือ่ง
มขีอ้ความสองขอ้ความทีร่ะบเุมือ่ผงหมกึ (โทนเนอร)์ เหลอืนอ้ย หรอืจําเป็นตอ้งเปลีย่นใหม ่คอื Toner Low (ระดบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และ (เปลีย่นผงหมกึ (โทนเนอร)์)
Toner Low (ระดบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตํา่) จะแสดงขึน้บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เมือ่จํานวนจดุหรอืจํานวนการหมนุของ
ลกูกลิง้สง่ผงหมกึใกลก้บัจํานวนสงูสดุ ขณะที ่Replace Toner (เปลีย่นผงหมกึ (โทนเนอร)์) จะแสดงบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD เมือ่จํานวนจดุหรอืจํานวนการหมนุของลกูกลิง้สง่ผงหมกึถงึจํานวนสงูสดุ

การแกไ้ขความถกูตอ้งของสี
จํานวนรอบการหมนุของลกูกลิง้สง่ผงหมกึทีถ่กูนับอาจไมใ่ชเ่ฉพาะการทํางานปกต ิเชน่ การพมิพแ์ละการทําสําเนาเทา่นัน้ แต่
ยงันับรวมถงึการปรับตัง้เครือ่ง เชน่การปรับแตง่คา่ของส ีและการลงทะเบยีนสอีกีดว้ย
การปรบัแตง่คา่ของส ี(การปรบัคา่ความหนาแนน่ของส)ี
เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีเ่สถยีร ความหนาแน่นของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ แตล่ะชดุจําเป็นตอ้งมกีารรักษาไวเ้ป็นคา่คงที่
หากไมส่ามารถรักษาสมดลุความหนาแน่นระหวา่งแตล่ะส ีอาจสงัเกตเห็นสจีางทีไ่มเ่สถยีร และการสรา้งสทีีแ่มน่ยําไมส่ามา
รถทําได ้ความหนาแน่นของผงหมกึ (โทนเนอร)์ สามารถเปลีย่นแปลงไปเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงทางเคมขีองผงหมกึ
(โทนเนอร)์ ซึง่สง่ผลตอ่ประจไุฟฟ้าของผงหมกึ (โทนเนอร)์ การสกึกรอ่นของชดุสง่ผงหมกึ และระดบัอณุหภมูใินเครือ่ง
ระหวา่งการการปรับแตง่คา่ของส ีจะมกีารพมิพล์ายทดสอบปรับตัง้ระดบัความหนาแน่นลงบนชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ
การปรับแตง่คา่ของสจีะดําเนนิการในเวลาตอ่ไปนีเ้ป็นหลกั:
• เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกการปรับแตง่คา่ของสดีว้ยตนเองจากแผงปฏบิตักิารหรอืไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

(โปรดทําการปรับแตง่คา่ของส ีถา้จําเป็นตอ้งปรับปรงุความหนาแน่นของส)ี
• เมือ่เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีใ่ชแ้ลว้เป็นชดุใหม่
• เมือ่เครือ่งตรวจพบวา่อณุหภมูแิละความชืน้โดยรอบมกีารเปลีย่นแปลงไป
• เมือ่จํานวนหนา้ทีพ่มิพถ์งึจํานวนทีกํ่าหนด
การลงทะเบยีนส ี(การแกไ้ขความถกูตอ้งของตาํแหนง่ของส)ี
ในเครือ่งนีจ้ะมกีารเตรยีมชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และชดุสง่ผงหมกึสําหรับสดํีา (K) สเีหลอืง (Y) สชีมพ ู(M) และสฟ้ีา (C)
ตามลําดบั ภาพทัง้สีส่ ีจะรวมกนัเป็นหนึง่ภาพ ดงันัน้ขอ้ผดิพลาดของการลงทะเบยีนส ี(เชน่ การจัดตําแหน่งตรงกนัของภาพสี
ทัง้สีภ่าพ) อาจเกดิขึน้ได ้เมือ่เกดิความผดิพลาดในการลงทะเบยีน จะมกีารพมิพล์ายทดสอบการแกไ้ขการลงทะเบยีนบนชดุ
สายพานลําเลยีงกระดาษ
การลงทะเบยีนจะดําเนนิการในเวลาตอ่ไปนีเ้ป็นหลกั:
• เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกการลงทะเบยีนดว้ยตวัเองจากแผงปฏบิตักิาร

(โปรดทําการลงทะเบยีนถา้หากมขีอ้ผดิพลาดของการลงทะเบยีนสทีีจํ่าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข)
• เมือ่จํานวนหนา้ทีพ่มิพถ์งึจํานวนทีกํ่าหนด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > อปุกรณเ์สรมิ

อปุกรณเ์สรมิ
ความพรอ้มจําหน่ายของอปุกรณเ์สรมิอาจแตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้กบัประเทศหรอืภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณเ์สรมิ
สําหรับเครือ่งของคณุ เยีย่มชมwww.brother.com/original/index.html หรอืตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรห์รอื
บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

ชือ่รุน่ รายการ รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด้
LT-330CL ถาดลา่ง (250 แผน่) • HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/

HL-L9310CDW 1 2

LT-340CL ถาดลา่ง (500 แผน่) • HL-L8260CDN/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW 2

1 (HL-L8260CDW) จํานวนถาดดา้นลา่งสงูสดุ: ถาดดา้นลา่ง LT-330CL สงูสดุ 3 ถาด
2 (HL-L8260CDN/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) จํานวนถาดดา้นลา่งสงูสดุ: ถาดดา้นลา่ง LT-330CL สงูสดุ 3 ถาด หรอืถาดลา่งรวมกนัแบบอืน่สงูสดุ 2

ถาด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > หมายเลขโทรศพัทข์องบราเดอร์

หมายเลขโทรศพัทข์องบราเดอร ์

ขอ้ควรจาํ

สําหรับความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ คณุตอ้งโทรตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์รา
เดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

FAQs (คาํถามทีพ่บบอ่ย)

Brother Solutions Center เป็นแหลง่ขอ้มลูครบวงจรของเราทีต่อบสนองความตอ้งการเครือ่งพมิพข์องคณุทัง้หมด ดาวนโ์หลด
ซอฟตแ์วรแ์ละโปรแกรมอรรถประโยชนล์า่สดุ อา่นคําถามทีพ่บบอ่ยและคําแนะนําการแกไ้ขปัญหาเพือ่เรยีนรูว้ธิกีารใชง้านผลติ
ภณัฑบ์ราเดอรข์องคณุอยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ทีส่ดุ
ตรวจสอบการปรับปรงุไดรเวอรบ์ราเดอรไ์ดท้ีน่ีเ่ชน่กนั

support.brother.com

สว่นงานการบรกิารลกูคา้

ไปที ่www.brother.com เพือ่ดขูอ้มลูสําหรับการตดิตอ่สํานักงาน Brother ในประเทศของคณุ

ทีอ่ยูข่องศนูยบ์รกิาร
สําหรับศนูยบ์รกิารในพืน้ทีข่องคณุ ใหต้ดิตอ่สํานักงานบราเดอรใ์นพืน้ทีข่องคณุ ขอ้มลูการตดิตอ่สํานักงานบราเดอรใ์นพืน้ทีข่อง
คณุสามารถพบไดท้ี ่www.brother.com และเลอืกประเทศของคณุ

ทีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ต
เว็บไซตบ์ราเดอรส์ากล: www.brother.com
สําหรับคําถามทีพ่บบอ่ย (FAQ) การสนับสนุนผลติภณัฑแ์ละคําถามดา้นเทคนคิ และการปรับปรงุไดรเวอรแ์ละโปรแกรม
อรรถประโยชน:์
support.brother.com

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก 
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เยีย่มชมเราไดท้ ี่
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เครือ่งพมิพน์ีไ้ดรั้บการรับรองการใชง้านในประเทศทีซ่ ือ้เทา่นัน้ บรษัิทสาขาในประเทศหรอืตวัแทนจําหน่าย
Brother จะใหก้ารสนับสนุนเฉพาะเครือ่งทีซ่ ือ้ภายในประเทศเทา่นัน้
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