
คูม่อืการตดิตัง้เครือ่งอยา่งงา่ย

อา่น Product Safety Guide (คูม่อืเก ีย่วกบัความปลอดภยัของ
ผลติภณัฑ)์ กอ่น จากนัน้อา่น คูม่อืการตดิตัง้เครือ่งอยา่งงา่ย 
เพือ่ทราบขัน้ตอนการตดิตัง้ทีถ่กูตอ้ง

ผลติภณัฑบ์างรุน่มจี�าหน่ายในบางประเทศเทา่นัน้

ดคููม่อืลา่สดุไดท้ี ่Brother Solutions Center:  
support.brother.com/manuals

MFC‑L2771DW / MFC‑L2770DW / MFC‑L2751DW / MFC‑L2750DW / 
MFC‑L2730DW / HL‑L2395DW

น�าเครือ่งออกจากกลอ่งบรรจภุณัฑแ์ละตรวจสอบสว่นประกอบตา่งๆ
หมายเหต:ุ
• สว่นประกอบทีบ่รรจภุายในกลอ่งอาจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเทศของคณุ
• อนิเทอรเ์ฟสการเชือ่มตอ่ทีม่อีาจแตกตา่งกนัไปโดยขึน้กบัรุน่ผลติภณัฑ์
• คณุจะตอ้งซือ้สายเชือ่มตอ่ทีถ่กูตอ้งหากคณุจ�าเป็นตอ้งใช ้

สาย USB
ขอแนะน�าใหใ้ชส้าย USB 2.0 (ชนดิ A/B) ทีย่าวไมเ่กนิ 2 เมตร

สายเครอืขา่ย
ใหใ้ชส้ายเกลยีวคูแ่บบตอ่ตรง ประเภท 5 (หรอืสงูกวา่) 

• ภาพประกอบใน คูม่อืการตดิตัง้เครือ่งอยา่งงา่ย เลม่นีแ้สดงผลติภณัฑร์ุน่ MFC-L2750DW

น�าวสัดบุรรจภุณัฑอ์อกแลว้ตดิตัง้ชดุประกอบชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

ใสก่ระดาษในถาดใสก่ระดาษ

เชือ่มตอ่สายไฟและเปิดเครือ่ง 3 

 2 
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ดา้นหลงั ดา้นหนา้

ดวูดีโิอค�าถามทีพ่บบอ่ยของเรา
เพือ่รับความชว่ยเหลอืเกีย่วกบั
การตัง้คา่เครือ่งพมิพบ์ราเดอร์
ของคณุไดท้ี:่  
support.brother.com/videos

ปรับแครป่รับกระดาษ
หา้มเกนิเครือ่งหมายนี้

สายโทรศพัท์
(ส�าหรับรุน่ MFC)

แผน่ดสิกก์ารตดิต ัง้ของ Brother คูม่อืการตดิต ัง้เครือ่งอยา่งงา่ย
คูม่อือา้งองิการใชง้าน (เฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)

Product Safety Guide (คูม่อืเกีย่วกบัความ
ปลอดภยัของผลติภณัฑ)์

เลอืกประเทศ/ภาษาของคณุ  
(การตัง้คา่เครือ่งเมือ่เริม่ตน้ใชง้านเทา่นัน้)
หลงัจากเปิดเครือ่งแลว้ คณุอาจตอ้งตัง้คา่ประเทศหรอืภาษาของคณุ (ขึน้กบั
รุน่เครือ่งของคณุ)
หากจ�าเป็น ใหท้�าตามค�าแนะน�าบนหนา้จอ
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สายไฟ
(เฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)

เลอืกภาษาของคณุ (หากจ�าเป็น) 5 

ชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั) และตลบัผงหมกึ 
(โทนเนอร)์ ทีใ่หม้าในกลอ่ง

1. ทีห่นา้จอสมัผัสของเครือ่ง กด  
[Settings] (การตัง้คา่) >  

[All Settings] (การตัง้คา่ทัง้หมด) > 
[Initial Setup] (การตัง้คา่เริม่แรก) > 
[Local Language] (ภาษาทอ้งถิน่)

2. กดปุ่ มเลอืกภาษาของคณุ
3. กดปุ่ ม 

1

1

2

น�าชิน้สว่นสสีม้ออก กดใหแ้น่น

การเขา้ถงึเครอืขา่ยทีป่ลอดภยั
รหสัผา่นเริม่ตน้ส�าหรับเครือ่งของคณุอยูบ่นฉลากดา้นหลงัของเครือ่ง  
(ขึน้ตน้ดว้ย “Pwd”) 
เราขอแนะน�าเป็นอยา่งยิง่ใหค้ณุเปลีย่นรหสัผา่นเพือ่ป้องกนัเครือ่งของคณุ
จากการเขา้ถงึทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต

D01H9S001-00
THA

เวอรช์ัน่ B

support.brother.com/manuals
support.brother.com/videos


เลอืกอปุกรณเ์พือ่เชือ่มตอ่กบัเครือ่งของคณุ

อปุกรณเ์คลือ่นที่

ไปยงั  และท�าตามค�าแนะน�า
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ไปยงั  และท�าตามค�าแนะน�า

คอมพวิเตอร์

เชือ่มตอ่ไมไ่ด?้ ตรวจสอบรายการตอ่ไปนี:้

เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุ 7 

ใสแ่ผน่ดสิกก์ารตดิตัง้เขา้ไปในไดรฟ์ซดี/ีดวีดีขีองคณุ หรอื
ดาวนโ์หลด แพ็คเกจไดรเ์วอรแ์ละซอฟตแ์วรฉ์บบัเต็ม ไดท้ี:่  

ส�าหรับ Windows®: support.brother.com/windows
ส�าหรับ Mac: support.brother.com/mac

หากคอมพวิเตอรข์องคณุใชร้ะบบปฏบิตักิารทีเ่พิง่วางจ�าหน่าย 
เขา้ไปทีเ่ว็บไซตด์า้นบนเพือ่รับขอ้มลูซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรท์ีอ่ปั
เดตแลว้

ดาวนโ์หลด

ท�าตามค�าแนะน�าและการแจง้เตอืนบนหนา้จอ

ส�าหรับ Windows®:
หากหนา้จอ Brother ไมแ่สดงขึน้โดยอตัโนมตั ิใหไ้ปยงั คอมพวิเตอร ์(พซีี
เครือ่งนี)้ ดบัเบลิคลกิไอคอน CD/DVD-ROM จากนัน้ดบัเบลิคลกิ start.exe  

ส�าหรับ Mac:
เพือ่ประโยชนใ์นการใชง้านไดรเวอรส์งูสดุ ขอแนะน�าใหเ้ลอืก CUPS driver 
เมือ่ท�าการเพิม่เครือ่งพมิพ์

เสร็จสิน้

รสีตารท์จดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้าย
ของคณุ (หากท�าได)้

ถอดสายเคเบลิออก

เครอืขา่ยแบบไรส้าย

เครอืขา่ยแบบใชส้าย

การเชือ่มตอ่ USB

หากยงัคงไมส่�าเร็จ ใหไ้ปที ่

หากยงัคงไมส่�าเร็จ ใหไ้ปที ่support.brother.com 
เพือ่ด ูค�าถามทีพ่บบอ่ย และการแกปั้ญหาเบือ้งตน้

รสีตารท์เครือ่งและคอมพวิเตอร์
ของคณุ จากนัน้ไปที ่

การตัง้คา่ไรส้าย

คน้หา SSID (ชือ่เครอืขา่ย) และคยีเ์ครอืขา่ย (รหสัผา่น) 
ของคณุบนจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้ายของคณุ และ
เขยีนลงในตารางดา้นลา่งนี้
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SSID: XXXXXXX
คยีเ์ครอืขา่ย: XXXX

หากคณุไมส่ามารถหาขอ้มลูนีไ้ด ้ใหส้อบถามผูด้แูล
ระบบเครอืขา่ยหรอืผูผ้ลติจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์ร ้
สาย

เลอืก SSID (ชือ่เครอืขา่ย) ส�าหรับจดุ
การเขา้ถงึ/เราเตอรข์องคณุและป้อนคยี์
เครอืขา่ย (รหสัผา่น) 

เมือ่การตัง้คา่แบบไรส้ายส�าเร็จ หนา้จอ
สมัผัสจะแสดง [Connected] 
(เชือ่มตอ่แลว้)

หากการตัง้คา่ไมส่�าเร็จ ใหร้สีตารท์
เครือ่ง Brother ของคณุและจดุการ
เขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้ายของคณุ และ
ท�าซ�้า 

ส�าหรบัคอมพวิเตอร์

ไปยงั  เพือ่ตดิตัง้ซอฟตแ์วร์

ส�าหรบัอปุกรณเ์คลือ่นที่

ไปยงั  เพือ่ตดิตัง้แอป

Brother อปัเดตเฟิรม์แวรอ์ยูเ่สมอเพือ่เพิม่คณุลกัษณะตา่งๆ และแกไ้ขบั๊ก หากตอ้งการ
ตรวจสอบเฟิรม์แวรล์า่สดุ เขา้เยีย่มชมที ่support.brother.com/up5

แมค้ณุจะไมม่จีดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้าย คณุยงัสามารถเชือ่มตอ่อปุกรณข์องคณุเขา้กบั
เครือ่งของคณุโดยตรงได ้ส�าหรับการสนับสนุนเกีย่วกบัเครอืขา่ยไรส้ายเพิม่เตมิ ใหไ้ปที ่
support.brother.com/wireless-support

พมิพห์รอืสแกนโดยใชอ้ปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุ

ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Brother iPrint&Scan ซึง่เป็นแอปพลเิคชนัที่
ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยของเราไดจ้ากรา้นคา้แอปพลเิคชนัส�าหรับอปุกรณ์
เคลือ่นที ่เชน่ App Store, Google Play™ หรอื Microsoft® Store 
โดยใชอ้ปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุ
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SSID (ชือ่เครอืขา่ย)
คยีเ์ครอืขา่ย (รหสัผา่น)

Brother SupportCenter คอืแอปพลเิคชนัส�าหรับอปุกรณเ์คลือ่นทีซ่ ึง่ใหข้อ้มลู
สว่นงานบรกิารลา่สดุส�าหรับผลติภณัฑ ์Brother ของคณุ
ไปที ่App Store หรอื Google Play™ เพือ่ดาวนโ์หลด

แอปพลเิคชนัอืน่ๆ
คณุสามารถพมิพจ์ากและสแกนไปยงัอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุโดย
ใชแ้อปพลเิคชนัตา่งๆ ได ้
ส�าหรับค�าแนะน�า ดทูี ่ค ูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน์

AirPrint มใีหใ้ชง้านส�าหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ ์Apple คณุไมจ่�าเป็นตอ้ง
ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรใ์ดๆ เพือ่ใช ้AirPrint ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่
ค ูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน์

อปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุจะตอ้งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยแบบไรส้ายเครอืขา่ยเดยีวกบัเครือ่ง Brother ของคณุ

ดาวนโ์หลดและตดิตัง้แอป Mopria® Print Service จาก Google 
Play™ โดยใชอ้ปุกรณ ์Android™ ของคณุ

ขอ้มลูสนับสนุนเครอืขา่ยแบบไรส้ายเพิม่เตมิ: support.brother.com/wireless-support
ส�าหรับค�าถามทีพ่บบอ่ย การแกไ้ขปัญหา และเพือ่ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรแ์ละคูม่อื ใหไ้ปที ่support.brother.com ส�าหรับขอ้ก�าหนดของผลติภณัฑ ์โปรดดทูี ่ค ูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน์ © 2017 บรษัิท Brother Industries จ�ากดั สงวนลขิสทิธิ์

กดปุ่ ม  > [Setup Wizard]  
(วซิารด์ชว่ยตดิตัง้) > [Yes] (ใช)่

support.brother.com/windows
support.brother.com/mac
http://support.brother.com
support.brother.com/up5
support.brother.com/wireless-support
support.brother.com/wireless-support
http://support.brother.com

