
คูม่อือา้งองิการใชง้าน
คําอธบิายโดยสรปุสําหรับการใชง้านเครือ่งเป็นประจํา
DCP-L2531DW / DCP-L2535DW / DCP-L2550DW / HL-L2395DW /
MFC-L2710DW / MFC-L2713DW / MFC-L2715DW / MFC-L2716DW /
MFC-L2730DW / MFC-L2750DW / MFC-L2751DW / MFC-L2770DW /
MFC-L2771DW

บราเดอรแ์นะนําใหค้ณุเกบ็คูม่อืนีไ้วใ้กลก้บัเครือ่งบราเดอรเ์พือ่สะดวกตอ่การนํามาอา้งองิ

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

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


คูม่อืผูใ้ชแ้ละวธิคีน้หาคูม่อืผูใ้ช้
คูม่อื ส ิง่ท ีอ่ยูใ่นคูม่อื คน้หาคูม่อื

คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภยั
ของผลติภณัฑ์

อา่นคูม่อืนีก้อ่น โปรดอา่นคําแนะนําดา้นความ
ปลอดภยักอ่นตัง้คา่เครือ่งของคณุ ดคููม่อืนีสํ้าหรับ
ขอ้มลูเครือ่งหมายการคา้และขอ้จํากดัทางกฎหมาย

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อืการตดิตัง้เครือ่งอยา่ง
งา่ย

ดคํูาแนะนําสําหรับการตัง้คา่เครือ่งของคณุ และตดิ
ตัง้ แพ็คเกจไดรเ์วอรแ์ละซอฟตแ์วรฉ์บบัเต็ม
สําหรับระบบปฏบิตักิารและชนดิการเชือ่มตอ่ทีค่ณุ
ใชง้านอยู่

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อือา้งองิการใชง้าน เรยีนรูก้ารดําเนนิการขัน้พืน้ฐานสําหรับแฟกซ ์การ
ทําสําเนาและการสแกน และการบํารงุรักษาเครือ่ง
เบือ้งตน้ ดเูคล็ดลบัการแกไ้ขปัญหา

ฉบบัพมิพห์รอือยูใ่น
แผน่ดสิกก์ารตดิตัง้
โปรแกรมของบราเด
อร ์/ อยูใ่นกลอ่ง

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

Brother Solutions
Center 1

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

คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์กีย่วกบัการพมิพ์
จากอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุ และการสแกนจาก
เครือ่งของบราเดอรไ์ปยงัอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุ
ขณะทีกํ่าลงัเชือ่มตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi®

Brother Solutions
Center 1

1 เยีย่มชม support.brother.com/manuals
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คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน ์ชว่ยใหค้ณุใชง้านเครือ่งอยา่ง
คุม้คา่ทีส่ดุ
เราหวงัวา่คณุจะพบวา่คูม่อืนีม้ปีระโยชน ์เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัคณุลกัษณะของเครือ่งของคณุ โปรดด ูคู่มือผู้ใช้
แบบออนไลน์ ซึง่นําเสนอ:

ตวัชว่ยคน้หาอยา่งรวดเร็ว!
กลอ่งคน้หา

ดชันชีว่ยคน้หาแบบแยกหวัขอ้

รปูแบบแบบครอบคลมุ!
ทกุหวัขอ้ในคูม่อืเดยีว

โครงหนา้แบบงา่ย!
 คําแนะนําแบบเป็นลําดบั

สรปุคณุลกัษณะทีด่า้นบนของหนา้

1

2

3

4

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

เพือ่ดคููม่อืผูใ้ชอ้อนไลน์

เพือ่ด ูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคูม่อือืน่ๆโปรดเยีย่มชม support.brother.com/manuals

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

©2017บรษัิท Brother Industries, Ltd. สงวนลขิสทิธิ์
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ภาพรวมของแผงควบคมุ
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW

แผงควบคมุอาจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/
MFC-L2716DW

1 2

4

3

1. ปุ่ มสมัผสัคร ัง้เดยีว
บนัทกึและเรยีกคนืหมายเลขแฟกซแ์ละโทรศพัทส์งูสดุแปดหมายเลข
เพือ่เขา้ถงึหมายเลขแฟกซแ์ละโทรศพัทแ์บบสมัผัสครัง้เดยีวทีจั่ดเกบ็ไว ้รายการที ่1-4 กดปุ่ มสมัผัสครัง้
เดยีวทีกํ่าหนดใหห้มายเลขนัน้ หมายเลขแฟกซแ์ละโทรศพัทแ์บบสมัผัสครัง้เดยีวทีจั่ดเกบ็ไว ้รายการที่
5-8 กดคา้งไวท้ี ่Shift (Shift) ขณะทีค่ณุกดปุ่ ม

2. ปุ่ มฟงักช์นั

Redial/Pause (โทรซํา้/พกัสาย)
กดเพือ่โทรไปยงัหมายเลขลา่สดุทีค่ณุโทรหา ปุ่ มนีจ้ะแทรกการหยดุชัว่คราวเมือ่ตัง้โปรแกรมการตอ่
เลขหมายอยา่งรวดเร็ว หรอืเมือ่โทรไปยงัหมายเลขใดๆ ดว้ยตนเอง

Hook (วางสาย)
กด Hook (วางสาย) กอ่นการโทร เพือ่ใหเ้ครือ่งโทรสารตอบรับ จากนัน้กด Start (เร ิม่)
ถา้เครือ่งอยูใ่นโหมด แฟกซ/์โทร (F/T) และคณุยกหโูทรศพัทข์องเครือ่งโทรศพัทภ์ายนอกระหวา่งทีม่ี
เสยีงเรยีกเขา้ F/T (เสยีงเรยีกเขา้เทยีมแบบสองครัง้) กด Hook (วางสาย) เพือ่สนทนา

1 ขอ้มลูท ัว่ไป
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WiFi (สาํหรบัรุน่ไรส้าย)
กดปุ่ ม WiFi และเริม่ตน้ตวัตดิตัง้ระบบไรส้ายในคอมพวิเตอรข์องคณุ ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่
ตัง้คา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายระหวา่งเครือ่งของคณุและเครอืขา่ยของคณุ
เมือ่ไฟสถานะ WiFi ตดิขึน้ เครือ่งของบราเดอรไ์ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัจดุการเขา้ถงึแลว้ เมือ่ไฟสถานะ
WiFi กะพรบิ แสดงวา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายขดัขอ้ง หรอืเครือ่งของคณุอยูร่ะหวา่ง
กระบวนการเชือ่มตอ่กบัจดุการเขา้ถงึไรส้าย

Resolution (ความละเอยีด) (สาํหรบัเฉพาะบางรุน่)
กดเพือ่เปลีย่นความละเอยีดของแฟกซ์

2 in 1 (ID) Copy (บตัรประจาํตวั 2 ดา้น)
กดเพือ่ทําสําเนาบตัรประจําตวัทัง้สองดา้นในหนา้เอกสารหนา้เดยีว

2-sided (2 ดา้น)
กดเพือ่ทําสําเนาทัง้สองดา้นของหนา้กระดาษ

Options (ตวัเลอืก)
กดเพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่ชัว่คราวสําหรับแฟกซ ์การสแกน หรอืการทําสําเนา

3. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD (ผลกึเหลว)
แสดงขอ้ความเพือ่ชว่ยใหค้ณุตัง้คา่และใชง้านเครือ่งพมิพ์
ถา้เครือ่งอยูใ่นโหมดแฟกซ ์หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง:

b

a

Fax Only
01/01 12:00

a. วนัทีแ่ละเวลา
b. โหมดการรับ
เมือ่คณุกด COPY (สาํเนา) หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง

□□■□□

d

efg

c

100%        Auto
Stack  Copies:01

c. ชนดิสําเนา
d. จํานวนสําเนา
e. คณุภาพ
f. คอนทราสต์
g. อตัราสว่นการทําสําเนา

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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4. ปุ่ มโหมด

FAX (แฟกซ)์
กดเพือ่สลบัการทํางานของเครือ่งไปเป็นโหมดแฟกซ์

SCAN (สแกน)
กดเพือ่สลบัการทํางานของเครือ่งไปเป็นโหมดสแกน

COPY (สาํเนา)
กดเพือ่สลบัการทํางานของเครือ่งไปเป็นโหมดทําสําเนา

5 6

9

87

5. ปุ่ มเมนู

Clear (ลบ)
กดเพือ่ลบขอ้มลูทีใ่ส ่หรอืยกเลกิการตัง้คา่ปัจจบุนั

Menu (เมน)ู
กดเพือ่เขา้ถงึเมนูสําหรับการตัง้โปรแกรมเครือ่งของคณุ

OK
กดเพือ่จัดเก็บการตัง้คา่เครือ่งของคณุ

d หรอื c
กดเพือ่เลือ่นยอ้นกลบัหรอืไปขา้งหนา้ในตวัเลอืกของเมนู

a หรอื b
• กดเพือ่เลือ่นขึน้หรอืลงผา่นเมนูและตวัเลอืก
• กดเพือ่เปลีย่นความละเอยีดในโหมดแฟกซ์

กด  เพือ่เขา้ถงึหมายเลขโทรดว่น

6. แป้นกดหมายเลข
• ใชเ้พือ่โทรไปยงัหมายเลขแฟกซแ์ละโทรศพัท์
• ใชเ้ป็นแป้นพมิพเ์พือ่ใสข่อ้ความหรอืตวัอกัษร

6



7.  เปิด/ปิด เครือ่ง

• เปิดใชง้านเครือ่งโดยกด 

• ปิดใชง้านเครือ่งโดยกดคา้งไวท้ี ่  หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (ปิด
เครือ่ง)] คา้งไวเ้ป็นเวลาไมก่ีว่นิาทกีอ่นทีจ่ะดบัลง ถา้คณุใชโ้ทรศพัทท์ีต่อ่แยกจากตวัเครือ่งหรอื
เครือ่งตอบรับโทรศพัท ์(TAD) จะสามารถใชง้านไดเ้สมอ

8. Stop/Exit (หยดุ/ออก)
• กดเพือ่หยดุดําเนนิการ
• กดเพือ่ออกจากเมนู

9. Start (เร ิม่)
• กดเพือ่เริม่สง่แฟกซ์
• กดเพือ่เริม่ทําสําเนา
• กดเพือ่เริม่สแกน

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW
1 2 3

1.  เปิด/ปิด เครือ่ง

• เปิดใชง้านเครือ่งโดยกด 

• เปิดใชง้านเครือ่งโดยกดคา้งไวท้ี ่  หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down
(ปิดเครือ่ง)] คา้งไวเ้ป็นเวลาไมก่ีว่นิาทกีอ่นทีจ่ะดบัลง

2. ปุ่ มฟงักช์นั

Copy/Scan Options (สาํเนา/สแกน ตวัเลอืก)
กดเพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่ชัว่คราวสําหรับการสแกนหรอืการทําสําเนา

WiFi (สาํหรบัรุน่ไรส้าย)
กดปุ่ ม WiFi และเริม่ตน้ตวัตดิตัง้ระบบไรส้ายในคอมพวิเตอรข์องคณุ ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่
ตัง้คา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายระหวา่งเครือ่งของคณุและเครอืขา่ยของคณุ
เมือ่ไฟสถานะ WiFi ตดิขึน้ เครือ่งของบราเดอรไ์ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัจดุการเขา้ถงึแลว้ เมือ่ไฟสถานะ
WiFi กะพรบิ แสดงวา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายขดัขอ้ง หรอืเครือ่งของคณุอยูร่ะหวา่ง
กระบวนการเชือ่มตอ่กบัจดุการเขา้ถงึไรส้าย

Scan (สแกน)
กดเพือ่สลบัการทํางานของเครือ่งไปเป็นโหมดสแกน

2 in 1 (ID) Copy (บตัรประจาํตวั 2 ดา้น)
กดเพือ่ทําสําเนาบตัรประจําตวัทัง้สองดา้นในหนา้เอกสารหนา้เดยีว

2-sided (2 ดา้น) (สาํหรบัเฉพาะบางรุน่)
กดเพือ่ทําสําเนาทัง้สองดา้นของหนา้กระดาษ
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3. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD (ผลกึเหลว)
แสดงขอ้ความเพือ่ชว่ยใหค้ณุตัง้คา่และใชง้านเครือ่งพมิพ์
ถา้เครือ่งอยูใ่นโหมดพรอ้ม หรอืโหมดทําสําเนา หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง

□□■□□

ba

cde
100%        Auto
Stack  Copies:01

a. ชนดิสําเนา
b. จํานวนสําเนา
c. คณุภาพ
d. คอนทราสต์
e. อตัราสว่นการทําสําเนา

4 5 6

4. ปุ่ มเมนู

Menu (เมน)ู
กดเพือ่เขา้ถงึเมนูสําหรับการตัง้โปรแกรมเครือ่งของคณุ

Clear (ลบ)
• กดเพือ่ลบขอ้มลูทีใ่ส่
• กดเพือ่ยกเลกิการตัง้คา่ปัจจบุนั

OK
กดเพือ่จัดเก็บการตัง้คา่เครือ่งของคณุ

a หรอื b
กดเพือ่เลือ่นขึน้หรอืลงผา่นเมนูและตวัเลอืก

5. Stop/Exit (หยดุ/ออก)
• กดเพือ่หยดุดําเนนิการ
• กดเพือ่ออกจากเมนู

6. Start (เร ิม่)
• กดเพือ่เริม่ทําสําเนา

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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• กดเพือ่เริม่สแกน

ภาพรวมของแผงควบคมุ
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

แผงควบคมุอาจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ
2 3 6541

1. การสือ่สารระยะใกล ้(NFC)(HL-L2395DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/
MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)
ถา้อปุกรณ ์Android™ ของคณุรองรับคณุลกัษณะ NFC คณุสามารถพมิพจ์ากอปุกรณข์องคณุ หรอืสแกน
เอกสารไปยงัอปุกรณข์องคณุโดยการสมัผัสอปุกรณเ์ขา้กบัสญัลกัษณ ์NFC บนแผงควบคมุ

2. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั
เขา้ถงึเมนูและตวัเลอืกโดยการกดรายการนัน้บนจอสมัผัส

3. ปุ่ มเมนู

 (ยอ้นกลบั)

กดเพือ่กลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้

 (หนา้หลกั)

กดเพือ่กลบัสูห่นา้จอหลกั

 (ยกเลกิ)

กดเพือ่ยกเลกิการดําเนนิการ
4. แป้นกดหมายเลข (ปุ่ มตวัเลข)

กดทีห่มายเลขบนแผงสมัผัสเพือ่ตอ่หมายเลขโทรศพัทห์รอืแฟกซ ์และเพือ่ป้อนจํานวนสําเนา
5. ตวับง่ชีก้ารทาํงาน LED

LED สวา่งตามสถานะการทํางานของเครือ่ง
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6.  เปิด/ปิด เครือ่ง

• เปิดใชง้านเครือ่งโดยกด 

• ปิดใชง้านเครือ่งโดยกดคา้งไวท้ี ่ หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แบบระบบสมัผัสจะแสดง
[Shutting Down (ปิดเครือ่ง)] คา้งไวเ้ป็นเวลาไมก่ีว่นิาทกีอ่นทีจ่ะดบัลง ถา้คณุเชือ่มตอ่กบั
โทรศพัทภ์ายนอกหรอื TAD โทรศพัทภ์ายนอกหรอื TAD จะใชไ้ดเ้สมอ 1

ขอ้มลูท
ัว่ไป
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ภาพรวมหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD ระบบสมัผสั
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/
MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

เมือ่หนา้จอหลกัแสดงขึน้มา ใหก้ด d หรอื c เพือ่
แสดงหนา้จอหลกัอืน่ๆ
หนา้จอหลกัแสดงสถานะของเครือ่งขณะทีเ่ครือ่งพัก
การทํางาน เมือ่หนา้จอนีป้รากฏขึน้ แสดงวา่เครือ่ง
ของคณุพรอ้มรับคําสัง่ถดัไป
คณุสมบตัทิีม่จีะแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุ

1 2

3456

1. วนัทีแ่ละเวลา
แสดงวนัทีแ่ละเวลาทีต่ัง้ไวท้ีเ่ครือ่ง

2. โหมด

•  [Fax (โทรสาร)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดแฟกซ์

•  [Copy (สาํเนา)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดทําสําเนา

•  [scan (สแกน)]

กดเพือ่เขา้ถงึโหมดสแกน

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

•  [Web (เว็บ)]

กดเพือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องบราเดอรเ์ขา้
สูบ่รกิารอนิเทอรเ์น็ต

•  [Apps (แอป)]

กดเพือ่เชือ่มตอ่เครือ่งของบราเดอรไ์ปยงั
บรกิาร Brother Apps

3.  ผงหมกึ (โทนเนอร)์

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องผงหมกึ
(โทนเนอร)์ กดเพือ่เขา้ถงึเมนู [Toner (ผง
หมกึ (โทนเนอร)์)]
เมือ่ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใกลห้มดอายกุาร
ใชง้าน หรอืมปัีญหา จะมไีอคอนแสดงขอ้ผดิ
พลาด  ปรากฎบนไอคอนตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์

4.  [Settings (การต ัง้คา่)]

กดเพือ่เขา้ถงึเมนู [Settings (การตัง้คา่)]
ถา้ Secure Function Lock หรอืการล็อกการตัง้
คา่ถกูเปิดใชง้าน ไอคอนแมก่ญุแจ  จะ
ปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD คณุจะตอ้ง
ปลดล็อกเครือ่งเพือ่ใชง้านการตัง้คา่

5.  หรอื 
(สถานะระบบไรส้ายสาํหรบัรุน่ไรส้าย)
กดเพือ่กําหนดการตัง้คา่ไรส้าย
ถา้คณุใชง้านการเชือ่มตอ่ไรส้าย จะมตีวับง่ชี้
ระดบัแบบสีร่ะดบัในหนา้จอหลกัแตล่ะหนา้ ที่
แสดงความแรงของสญัญาณไรส้ายปัจจบุนั

    

0 Max

ปิดใชง้าน LAN ไรส้าย
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6.  [Shortcuts (ทางลดั)]

กดเพือ่สรา้งทางลดัสําหรับการทํางานทีใ่ชบ้อ่ย
เชน่ การสง่โทรสาร การทําสําเนา การสแกน
และการใชก้ารเชือ่มตอ่กบัเว็บไซต์

• มหีนา้จอทางลดัสามหนา้จอ โดยทีม่ทีางลดั
สงูสดุสีท่างลดัในแตล่ะหนา้จอทางลดั รวม
ทัง้หมดเป็นทางลดั 12 ทางลดัใหใ้ชง้าน

• เพือ่แสดงหนา้จอทางลดัอืน่ กด d หรอื c

แฟกซท์ีจ่ดัเก็บไว้

จํานวนแฟกซท์ีไ่ดรั้บในหน่วยความจําจะปรากฏ
อยูท่ีด่า้นบนของหนา้จอ

กด  จากนัน้กด [Yes (ใช)่] เพือ่พมิพ์
โทรสาร

ไอคอนคาํเตอืน

ไอคอนคําเตอืน  จะปรากฏเมือ่มขีอ้ผดิ
พลาดหรอืขอ้ความการบํารงุรักษา กดพืน้ที่
ขอ้ความเพือ่ดขูอ้ความ จากนัน้กด  เพือ่
กลบัสูโ่หมดพรอ้มรอใชง้าน

• ผลติภณัฑน์ีใ้ชฟ้อนตข์อง ARPHIC
TECHNOLOGY CO., LTD.

หมายเหตุ

วธิกีารทอ่งดใูนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD
ระบบสมัผสั
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/
MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

กดนิว้มอืของคณุบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่
สัง่การ เพือ่แสดงและเขา้ถงึตวัเลอืกทัง้หมด กด d
c หรอื a b บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่เลือ่น
ดู
ขัน้ตอนตอ่ไปนีบ้รรยายวธิกีารทอ่งดกูารตัง้คา่เครือ่ง
ทีม่กีารเปลีย่นแปลง ในตวัอยา่งนี ้การตัง้คา่
แบคไลทข์องหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะเปลีย่น
จาก [Light (สวา่ง)] เป็น [Med (กลาง)]

ขอ้ควรจาํ
หา้มกดทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD ดว้ยวตัถุ
แหลมคมเชน่ปากกาหรอืสไตลสั เนือ่งจากอาจ
ทําใหเ้ครือ่งเสยีหาย

หา้มสมัผัสหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ทนัทหีลงัจาก
เสยีบสายไฟ หรอืเปิดเครือ่ง การกระทําดงักลา่วอาจ
ทําใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด

หมายเหตุ

1 กด  ([Settings (การตัง้คา่)])

2 กด [All Settings (การตัง้คา่
ทัง้หมด)]

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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3 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [General
Setup (การตัง้คา่ทัว่ไป)] จากนัน้กด
[General Setup (การตัง้คา่ทัว่ไป)]

4 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [LCD
Settings (การตัง้คา่จอ LCD)] จากนัน้
กด [LCD Settings (การตัง้คา่จอ
LCD)]

5 กด [Backlight (แบคไลท)์]

6 กด [Med (กลาง)]

7 กด 
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บรรจกุระดาษในถาดใส่
กระดาษ
ใชถ้าดใสก่ระดาษเมือ่พมิพบ์นสือ่การพมิพด์งัตอ่ไป
นี:้

กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรไีซเคลิ
กระดาษหนา

• ปรับแครป่รับกระดาษ
• คลีก่ระดาษ
• หา้มเกนิเครือ่งหมาย
นี้

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ

บรรจกุระดาษในถาด
อเนกประสงค ์(ถาด MP)
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

ใชถ้าดอเนกประสงคเ์มือ่พมิพบ์นสือ่การพมิพด์งัตอ่
ไปนี:้

กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรไีซเคลิ
กระดาษปอนด์
กระดาษหนา

ฉลาก 1 

ซองจดหมาย 1 • ปรับแครป่รับกระดาษ
• คลีก่ระดาษ
• หา้มเกนิเครือ่งหมาย
นี้

1 เปิดฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) กอ่นที่
จะพมิพเ์พือ่ใหก้ระดาษทีพ่มิพอ์อกไปยงัถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา้

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาด
อเนกประสงค์ (ถาด MP)

2 บรรจกุระดาษ
2

บรรจกุระดาษ
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ใสก่ระดาษในชอ่งป้อน
กระดาษอเนกประสงค์
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/
HL-L2395DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/
MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/
MFC-L2750DW/MFC-L2751DW

ใชช้อ่งป้อนกระดาษอเนกประสงคเ์มือ่พมิพบ์นสือ่
การพมิพด์งัตอ่ไปนี:้

กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรไีซเคลิ
กระดาษปอนด์
กระดาษหนา

ฉลาก 1 

ซองจดหมาย 1

• ปรับแครป่รับกระดาษ
• ใชม้อืสองขา้งใส่
กระดาษหนึง่แผน่

• ดนักระดาษเขา้หาลกู
ยางตอ่ไปอกี
ประมาณสองวนิาที
หรอืจนกระทัง่
เครือ่งพมิพจั์บยดึ
กระดาษและดงึ
เขา้ไปขา้งใน

1 เปิดฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) กอ่นที่
จะพมิพเ์พือ่ใหก้ระดาษทีพ่มิพอ์อกไปยงัถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบหงายหนา้

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: ใส่กระดาษและพิมพ์จากช่องป้อนเอกสาร
ด้วยมือ
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ใชส้ว่นนีเ้พือ่แกไ้ขปัญหาทีค่ณุอาจประสบเมือ่ใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอร์

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

• ใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษแลว้
• สายอนิเตอรเ์ฟสเชือ่มตอ่เครือ่งกบัคอมพวิเตอรอ์ยา่งแน่นหนา
• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากทีต่วัเครือ่งของคณุ หรอืใน Brother Status Monitor ทีค่อมพวิเตอร์
ของคณุ

คน้หาขอ้ผดิพลาด คน้หาวธิกีารแกไ้ข
การใช ้Status Monitor

• คลกิสองครัง้ทีไ่อคอน  ในถาดงาน

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

• ไอคอนสเีขยีวแสดงสภาวะสแตนบายปกติ

• ไอคอนสเีหลอืงแสดงคําเตอืน

• ไอคอนสแีดงแสดงวา่เกดิขอ้ผดิพลาด

• ไอคอนสเีทาแสดงวา่เครือ่งออฟไลน์

• คลกิทีปุ่่ ม วธิกีารแกไ้ข เพือ่เขา้ถงึเว็บไซตก์าร
แกไ้ขปัญหาของบราเดอร์

A การแกไ้ขปญัหา
A

การแกไ้ขปญั
หา
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คน้หาขอ้ผดิพลาด คน้หาวธิกีารแกไ้ข
การใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD

Cover is Open

1. ปฏบิตัติามขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD

2. หากคณุไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรด
อา้งองิดงัตอ่ไปนี:้

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ข้อความแสดงความผิด
พลาดและข้อความแจ้งการบาํรุงรักษา
หนา้ คาํถามทีพ่บบอ่ย และการแกป้ญัหา
เบือ้งตน้ ที่
support.brother.com

ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การ
บาํรงุรกัษา
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัปัญหาทีพ่บบอ่ยและขอ้ความบํารงุรักษา โปรดด ูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์
เพือ่ดคูู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคูม่อือืน่ๆ เยีย่มชม support.brother.com/manuals
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เอกสารและกระดาษตดิ
ขอ้ความแสดงความผดิพลาดระบตํุาแหน่งทีก่ระดาษตดิในเครือ่งของคณุ

5

1

2

3

4

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด:
1. เอกสารตดิ
2. กระดาษตดิดา้นหลงั
3. กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ 2 ดา้น
4. กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ
5. กระดาษตดิดา้นใน
ดขูอ้ความใน Brother Status Monitor จากคอมพวิเตอรข์องคณุ

การแกป้ญัหาสาํหรบัการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ถา้คณุไมส่ามารถเชือ่มตอ่เครือ่งบราเดอรข์องคณุเขา้กบัเครอืขา่ยแบบไรส้าย ดขูอ้มลูตอ่ไปนี:้

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

A
การแกไ้ขปญั

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

• หมายเลขตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ จะแตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้กบัประเทศและภมูภิาคของคณุ

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

ชือ่รุน่วสัดกุารพมิพ์ อายกุารใชง้านโดยประมาณ
(จาํนวนหนา้ทีส่ามารถพมิพไ์ด)้

รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด้

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
มาตรฐาน:
TN-2460

ประมาณ 1,200 หนา้ 1 2 DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/
HL-L2395DW/MFC-L2710DW/
MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/
MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/
MFC-L2750DW/MFC-L2770DW/
MFC-L2771DW

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ความจุ
สงู:
TN-2480

ประมาณ 3,000 หนา้ 1 2 DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/
DCP-L2550DW/HL-L2395DW/
MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/
MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/
MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/
MFC-L2771DW

1 จํานวนพมิพข์องตลบัผงหมกึโดยประมาณไดรั้บการประกาศไวต้ามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
2 หนา้กระดาษ A4/Letter แบบไมซ่บัซอ้น

ชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)

B ภาคผนวก
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ชือ่รุน่วสัดกุาร
พมิพ์

อายกุารใชง้านโดยประมาณ
(จาํนวนหนา้ทีส่ามารถพมิพไ์ด)้

รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด้

DR-2455 ประมาณ 12,000 หนา้ 1 DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/
DCP-L2550DW/HL-L2395DW/
MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/
MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/
MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/
MFC-L2771DW

1 ประมาณ 12,000 หนา้ อา้งองิจากงานแบบ 1 หนา้ [หนา้กระดาษ A4/Letter แบบไมซ่บัซอ้น] จํานวนหนา้อาจขึน้กบัปัจจัยหลาย
อยา่ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะประเภทสือ่วสัดกุารพมิพแ์ละขนาดสือ่วสัดกุารพมิพ์

หากคณุใชง้าน Windows® คลกิสองครัง้ทีไ่อคอน Brother Creative Center  บนเดสกท็์อปของ
คณุเพือ่เขา้ถงึเว็บไซตฟ์ร ีทีไ่ดรั้บการออกแบบมาเพือ่เป็นทรัพยากรสําหรับชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งและ
พมิพส์ือ่แบบกําหนดเองสําหรับการใชง้านทางธรุกจิและสว่นตวั ดว้ยภาพ ขอ้ความ และความคดิสรา้งสรรค์
ผูใ้ชง้าน Mac สามารถเขา้ถงึ Brother CreativeCentre ไดท้างทีอ่ยูเ่ว็บนี:้
www.brother.com/creativecenter

B
ภาคผนวก
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พมิพแ์ละสแกนโดยใชอ้ปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุ
Brother iPrint&Scan for Mobile ใหค้ณุสามารถใชค้ณุลกัษณะของเครือ่งบราเดอรข์องคณุไดโ้ดยตรงจาก
อปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุโดยไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอร ์Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (คํา
แนะนําการใชง้านการพมิพ/์การสแกนผา่นมอืถอืสําหรับ Brother iPrint&Scan) ซึง่มขีอ้มลูเกีย่วกบัการพมิพ์
จากอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุ ไปยงัหนา้ คูม่อื ของชือ่รุน่ของคณุใน Brother Solutions Center ไดท้ี่
support.brother.com เพือ่ดคููม่อื
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เยีย่มชมเราไดท้ ี่
www.brother.com

เครือ่งพมิพน์ีไ้ดรั้บการรับรองการใชง้านในประเทศทีซ่ ือ้เทา่นัน้ บรษัิทสาขาในประเทศหรอืตวัแทน
จําหน่าย Brother จะใหก้ารสนับสนุนเฉพาะเครือ่งทีซ่ ือ้ภายในประเทศเทา่นัน้

D00S04001-00
THA

เวอรช์ัน่ 0

http://www.brother.com/
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