
คูม่อือา้งองิการใชง้าน
คําอธบิายโดยสรปุสําหรับการใชง้านเครือ่งเป็นประจํา

DCP-T310
DCP-T510W
DCP-T710W
MFC-T810W 
        

บราเดอรแ์นะนําใหค้ณุเกบ็คูม่อืนีไ้วใ้กลก้บัเครือ่งบราเดอรเ์พือ่สะดวกตอ่การนํามาอา้งองิ

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

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


คูม่อืผูใ้ชแ้ละวธิคีน้หาคูม่อืผูใ้ช้
คูม่อื ส ิง่ท ีอ่ยูใ่นคูม่อื คน้หาคูม่อืจาก

คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภยั
ของผลติภณัฑ์

อา่นคูม่อืนีก้อ่น โปรดอา่นคําแนะนําดา้นความ
ปลอดภยักอ่นตัง้คา่เครือ่งของคณุ ดคููม่อืนีสํ้าหรับ
ขอ้มลูเครือ่งหมายการคา้และขอ้จํากดัทางกฎหมาย

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อืการตดิตัง้เครือ่งอยา่ง
งา่ย

ดคํูาแนะนําสําหรับการตัง้คา่เครือ่งของคณุ และตดิ
ตัง้ไดรเวอรแ์ละซอฟตแ์วรสํ์าหรับระบบปฏบิตักิาร
และชนดิการเชือ่มตอ่ทีค่ณุใชง้านอยู่

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อือา้งองิการใชง้าน เรยีนรูก้ารดําเนนิการขัน้พืน้ฐานสําหรับ PC-Print,
การสแกน, การทําสําเนาและแฟกซ ์และการบํารงุ
รักษาเครือ่งเบือ้งตน้ ดเูคล็ดลบัการแกไ้ขปัญหา

ฉบบัพมิพห์รอือยูใ่น
แผน่ดสิกก์ารตดิตัง้
โปรแกรมของบราเด
อร ์/ อยูใ่นกลอ่ง

คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน ์ คูม่อืนีป้ระกอบดว้ยเนือ้หาเพิม่เตมิสําหรับ คู่มือ
อ้างอิงการใช้งาน
นอกจากขอ้มลูเกีย่วกบัการดําเนนิการ PC-Print,
การสแกน, การทําสําเนา, โทรสาร, บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ต, ฟังกช์นัอปุกรณเ์คลือ่นที ่และ
Brother ControlCenter ยงัรวมขอ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชนซ์ึง่เกีย่วกบัการใชง้านเครือ่งในเครอืขา่ย
เอาไวด้ว้ย 1

Brother Solutions
Center 2

1 คณุลกัษณะของเครอืขา่ยไมส่ามารถใชไ้ดใ้นบางรุน่
2 ไปที ่support.brother.com/manuals

สาํหรบัการปรบัปรงุไดรเวอรล์า่สดุ
ไปยงัหนา้ ดาวนโ์หลด ของชือ่รุน่ของคณุใน Brother Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่
ดาวนโ์หลดไดรเวอร ์เพือ่ทําใหเ้ครือ่งของคณุมปีระสทิธภิาพสงูสดุอยูเ่สมอ ตรวจสอบทีน่ีเ่พือ่อพัเกรด
เฟิรม์แวรล์า่สดุ
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ถา้มคีาํถามหรอืปญัหา ดคูาํถามทีพ่บบอ่ย วธิแีกป้ญัหา
และวดิโีอออนไลนข์องเรา
ไปทีห่นา้ คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother Solutions Center ที่
support.brother.com
• พรอ้มดว้ยวธิกีารตา่งๆ ในการคน้หา
• แสดงคาํถามทีเ่ก ีย่วขอ้งสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ
• ไดร้บัการปรบัปรงุเป็นประจาํตามผลตอบรบัของลกูคา้

หมายเหตสุาํคญั
• เอกสารนีใ้ชสํ้าหรับทัง้รุน่ MFC และ DCP สว่นทีก่ลา่วถงึ 'MFC' ในคูม่อืผูใ้ชน้ี ้ถอืวา่ 'MFC-xxxx' หมายถงึ

'DCP-xxxx' รุน่ DCP ไมม่ฟัีงกช์นัโทรสาร
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ภาพรวมของแผงควบคมุ
MFC-T810W

2

31

4 5 7

86

9

10

1. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD (ผลกึเหลว)
แสดงขอ้ความเพือ่ชว่ยใหค้ณุตัง้คา่และใชง้าน
เครือ่งพมิพ์

2. ปุ่ มโหมด

 FAX (โทรสาร)

กดเพือ่สลบัการทํางานของเครือ่งไปเป็น
โหมดโทรสาร

 SCAN (สแกน)

กดเพือ่สลบัการทํางานของเครือ่งไปเป็น
โหมดสแกน

 COPY (สาํเนา)

กดเพือ่สลบัการทํางานของเครือ่งไปเป็น
โหมดทําสําเนา

3. ปุ่ มเมนู

Clear/Back (ลา้ง/กลบั)
กดเพือ่ลบตวัอกัษรหรอืกลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้

Menu (เมน)ู
กดเพือ่เขา้สูเ่มนูหลกั

OK (ตกลง)
กดเพือ่เลอืกการตัง้คา่

 d หรอื c 

กดเพือ่ปรับระดบัความดงัของเสยีงเรยีกเขา้
ขณะเครือ่งอยูใ่นสถานะวา่ง

• กดเพือ่จัดเก็บหมายเลขโทรดว่นและ
หมายเลขกลุม่ในหน่วยความจําของ
เครือ่ง

• กดเพือ่คน้หาและโทรไปยงัหมายเลขที่
จัดเก็บอยูใ่นหน่วยความจําของเครือ่ง

a หรอื b
กดเพือ่เลือ่นดเูมนูและตวัเลอืก

d หรอื c
กดเพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ยหรอืขวา
บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

4. Options (ตวัเลอืก)
กดเพือ่เขา้สูก่ารตัง้คา่ชัว่คราวสําหรับการทํา
สําเนา การสแกน หรอืการสง่โทรสาร

1 ขอ้มลูท ัว่ไป
1

ขอ้มลูท
ัว่ไป
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5. WiFi
กดเพือ่กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ขณะเครือ่งอยูใ่นสถานะวา่ง

6. แป้นกดหมายเลข
• ใชเ้พือ่โทรไปยงัหมายเลขโทรสารและ
โทรศพัท์

• ใชเ้ป็นแป้นพมิพเ์พือ่ป้อนขอ้ความหรอืตวั
อกัษร

7. ปุ่ มโทรศพัท์

Redial/Pause (หมนุทวนใหม/่หยดุ
ช ัว่คราว)

• กดเพือ่เลอืกและโทรซํา้หมายเลขจาก
ประวตักิารโทรออกหรอืประวตัริหสัผูโ้ทร

• กดเพือ่ใสเ่วน้วรรคเมือ่ ตอ่เลขหมาย

Hook (ปุ่ มวางสาย)
หากเครือ่งอยูใ่นโหมดโทรสาร/โทรศพัท์
(F/T) และคณุยกหโูทรศพัทข์องเครือ่ง
โทรศพัทภ์ายนอกระหวา่งทีม่เีสยีงเรยีกเขา้
F/T (เสยีงเรยีกเขา้แบบดงัตดิกนัสองครัง้)
กด Hook (ปุ่ มวางสาย) เพือ่สนทนา

8.  Stop/Exit (หยดุ/ออก)

• กดเพือ่หยดุดําเนนิการ
• กดเพือ่ออกจากเมนู

9. ปุ่ มเร ิม่

 Mono Start (เร ิม่ตน้ขาวดาํ)

• กดเพือ่เริม่สง่โทรสารแบบ ขาวดํา
• กดเพือ่เริม่ทําสําเนาแบบ ขาวดํา
• กดเพือ่เริม่สแกนเอกสาร (เป็น ส ีหรอื
ขาวดํา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่การ
สแกน)

 Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี

• กดเพือ่เริม่ทําสําเนาแบบ 4 สี
• กดเพือ่เริม่สแกนเอกสาร (เป็น ส ีหรอื
ขาวดํา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่การ
สแกน)

10.  เปิด/ปิดเครือ่ง

กด  เพือ่ เปิดเครือ่ง

กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ ปิดเครือ่ง หนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down
(ปิดเครือ่ง)] คา้งไวเ้ป็นเวลาไมก่ีว่นิาทกีอ่นที่
จะดบัลง หากคณุเชือ่มตอ่โทรศพัทภ์ายนอก
หรอื TAD ไว ้จะสามารถใชไ้ดต้ลอดเวลา

หากคณุ ปิดเครือ่ง โดยใช ้  เครือ่งจะยงัคง
ทําความสะอาดหวัพมิพเ์ป็นระยะเพือ่รักษา
คณุภาพการพมิพ ์เพือ่ยดือายกุารใชง้านหวัพมิพ์
ปรับปรงุประสทิธภิาพการใชง้านหมกึ และรักษา
คณุภาพการพมิพ ์ควรเชือ่มตอ่เครือ่งของคณุกบั
แหลง่จา่ยไฟตลอดเวลา
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DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W
21

3 4 8

95 7

6

1. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD (ผลกึเหลว)
แสดงขอ้ความเพือ่ชว่ยใหค้ณุตัง้คา่และใชง้าน
เครือ่งพมิพ์

2.  ไฟเตอืนแบบ LED

กะพรบิดว้ยสสีม้เมือ่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD
แสดงขอ้ผดิพลาดหรอืขอ้ความสถานะทีสํ่าคญั

3. ปุ่ มทาํสาํเนา
(DCP-T310)

(DCP-T510W/DCP-T710W)

• Enlarge / Reduce (เพิม่ขนาด / ลด
ขนาด)
กดเพือ่ขยายหรอืยอ่สําเนา

• Copy Quality (คณุภาพสาํเนา)
กดเพือ่เปลีย่นคณุภาพสําเนาของคณุ
ชัว่คราว

• Number of Copies (จาํนวนสาํเนา)
(DCP-T310)
กดเพือ่ทําสําเนาหลายฉบบั

• Copy / Scan Options (ตวัเลอืกการทาํ
สาํเนา / การสแกน)
กดเพือ่เขา้สูก่ารตัง้คา่ชัว่คราวสําหรับการทํา
สําเนาหรอืการสแกน

4. WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)
กดเพือ่กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ขณะเครือ่งอยูใ่นสถานะวา่ง

5. ปุ่ มเมนู

Menu (เมน)ู
กดเพือ่เขา้สูเ่มนูหลกั

a หรอื b
กดเพือ่เลือ่นดเูมนูและตวัเลอืก

OK (ตกลง)
กดเพือ่เลอืกการตัง้คา่

6.  SCAN (สแกน)

กดเพือ่สลบัการทํางานของเครือ่งไปเป็นโหมด
สแกน

7.  Stop/Exit (หยดุ/ออก)

• กดเพือ่หยดุดําเนนิการ
• กดเพือ่ออกจากเมนู

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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8. ปุ่ มเร ิม่

 Mono Start (เร ิม่ตน้ขาวดาํ)

• กดเพือ่เริม่ทําสําเนาแบบ ขาวดํา
• กดเพือ่เริม่สแกนเอกสาร (เป็น ส ีหรอื
ขาวดํา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่การ
สแกน)

 Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี

• กดเพือ่เริม่ทําสําเนาแบบ 4 สี
• กดเพือ่เริม่สแกนเอกสาร (เป็น ส ีหรอื
ขาวดํา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่การ
สแกน)

9.  เปิด/ปิดเครือ่ง

กด  เพือ่ เปิดเครือ่ง

กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ ปิดเครือ่ง หนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down
(ปิดเครือ่ง)] คา้งไวเ้ป็นเวลาไมก่ีว่นิาทกีอ่นที่
จะดบัลง

หากคณุ ปิดเครือ่ง โดยใช ้  เครือ่งจะยงัคง
ทําความสะอาดหวัพมิพเ์ป็นระยะเพือ่รักษา
คณุภาพการพมิพ ์เพือ่ยดือายกุารใชง้านหวัพมิพ์
ปรับปรงุประสทิธภิาพการใชง้านหมกึ และรักษา
คณุภาพการพมิพ ์ควรเชือ่มตอ่เครือ่งของคณุกบั
แหลง่จา่ยไฟตลอดเวลา
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บรรจกุระดาษ

1 บรรจกุระดาษลงในถาดใสก่ระดาษดงันี้

คลีปึ่กกระดาษใหเ้รยีบรอ้ย

ขนาดกระดาษเป็นตวักําหนดแนวการจัดวางเมือ่บรรจกุระดาษ

ถาด #1 วธิใีสก่ระดาษ

A4/Letter
Legal/Folio

Mexico Legal 1

India Legal 1

Executive

B5/B6 (JIS) 1

A5/A6
ภาพถา่ย 2L
แผน่ดชันี
ซองจดหมาย

ปรับแครป่รับกระดาษ

ดา้นทีพ่มิพ:์ ควํา่ลง

ภาพถา่ย

ปรับแครป่รับกระดาษ

ดา้นทีพ่มิพ:์ ควํา่ลง

1 รองรับในบางประเทศเทา่นัน้

2 การจดัการกระดาษ
2

การจดัการกระดาษ
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ชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
1 

วธิใีสก่ระดาษ

A4/Letter
Legal/Folio

Mexico Legal 2

India Legal 2

Executive

B5/B6 (JIS) 2

A5/A6
ภาพถา่ย
ภาพถา่ย L/2L
แผน่ดชันี
ซองจดหมาย

ปรับแครป่รับกระดาษ

ดา้นทีพ่มิพ:์ หงายขึน้

1 คณุสามารถใสก่ระดาษในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืไดค้รัง้ละหนึง่แผน่เทา่นัน้
2 รองรับในบางประเทศเทา่นัน้

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุกระดาษ

2 กางแผน่รองรับกระดาษ เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเมนูของเครือ่งถา้จําเป็น

2

1

การวางเอกสาร
วางเอกสารใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ หรอืบนกระจกสแกนเนอรด์งัแสดงในภาพประกอบ

ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(ADF)
(DCP-T710W/MFC-T810W)

กระจกสแกนเนอร ์

วางเอกสารของคณุใหค้วํา่หนา้ลงใน ADF (ถาดป้อน
เอกสารอตัโนมตั)ิ

วางเอกสารควํา่ลงทีม่มุซา้ยบนของกระจกสแกนเนอร์

8



พมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์
ของคณุ
กอ่นทีจ่ะพยายามดําเนนิการพมิพใ์ดๆ ใหย้นืยนั
ดงัตอ่ไปนี:้
• ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละ
ไดรเวอรข์องบราเดอรแ์ลว้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เชือ่มตอ่สายเครอืขา่ย
หรอื USB อยา่งถกูตอ้ง หรอืมกีารเชือ่มตอ่กบั
เครอืขา่ยโดยใชจ้ดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้าย

พมิพเ์อกสาร (Windows®)

1 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอปพลเิคชนัของคณุ

2 เลอืกBrother MFC-XXXX Printer (โดย
XXXX เป็นชือ่รุน่ของคณุ)

3 คลกิ พมิพ์

4 เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

พมิพเ์อกสาร (Mac)

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

2 เลอืกBrother MFC-XXXX (โดย XXXX
เป็นชือ่รุน่ของคณุ)

3 คลกิ Print (พมิพ)์

4 เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

การพมิพแ์บบตา่งๆ
เมือ่ตอ้งการใชค้ณุสมบตักิารพมิพแ์บบตา่งๆ ใหค้ลกิ
ปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพเ์พือ่
เปลีย่นการตัง้คา่การพมิพ์

พมิพม์ากกวา่หนึง่หนา้บนกระดาษแผน่เดยีว (N
in 1 (การจดัหนา้กระดาษในหนา้เดยีว))

สําหรับ Windows®:

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)
สําหรับ Mac:

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)

3 พมิพ์
3

พ
มิพ
์
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ทาํสาํเนาเอกสาร

1 ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกู
ตอ้งในถาดใสก่ระดาษ

2 วางเอกสาร

3 MFC-T810Wกด  (COPY (สาํ
เนา))
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ความ:

4 ใสจํ่านวนสําเนาดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี้
• DCP-T310กด Number of Copies

(จาํนวนสาํเนา) ซํ้าๆ
• DCP-T510W/DCP-T710Wกด a หรอื b
บนแผงควบคมุ

• MFC-T810Wป้อนจํานวนสําเนาโดยใช ้
แป้นหมายเลข

5 เปลีย่นการตัง้คา่การทําสําเนา หากจําเป็น
a. กด Options (ตวัเลอืก) หรอื Copy /

Scan Options (ตวัเลอืกการทาํ
สาํเนา / การสแกน) บนแผงควบคมุ

b. กด a หรอื b เพือ่เลอืกการตัง้คา่การทํา
สําเนา เมือ่การตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการปรากฏ
ขึน้ กด OK (ตกลง)

6 เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย กด Mono Start (เร ิม่
ตน้ขาวดาํ) หรอื Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี

เพือ่หยดุการทําสําเนา กด Stop/Exit
(หยดุ/ออก)

ตวัเลอืกสาํเนาอืน่ๆ
คณุสามารถใชค้ณุสมบตักิารทําสําเนาตา่งๆ ไดโ้ดย
เปลีย่นการตัง้คา่การทําสําเนา กดปุ่ ม Options
(ตวัเลอืก) หรอื ปุ่ มทาํสาํเนา

ขยายหรอืยอ่ภาพสาํเนา

สาํเนาการจดัวางหนา้ (N in 1 (การจดัหนา้
กระดาษในหนา้เดยีว) หรอืโปสเตอร)์

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: สาํเนา

4 สาํเนา
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กอ่นการสแกน
กอ่นลองทําการสแกน ใหย้นืยนัดงัตอ่ไปนี:้
• ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอร์
ของบราเดอรแ์ลว้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เชือ่มตอ่สายเครอืขา่ยหรอื
USB อยา่งถกูตอ้ง หรอืมกีารเชือ่มตอ่กบัเครอื
ขา่ยโดยใชจ้ดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้าย

สแกนจากคอมพวิเตอร ์
ของคณุ
คณุสามารถใชค้อมพวิเตอรข์องคณุสแกนรปูถา่ย
และเอกสารบนเครือ่งบราเดอรข์องคณุไดห้ลายวธิี
โดยใชแ้อปพลเิคชนัซอฟตแ์วรข์องบราเดอร ์หรอืใช ้
แอปพลเิคชนัการสแกนทีค่ณุชืน่ชอบ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: สแกนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)
หรอื สแกนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)

สแกนโดยใชปุ้่ มสแกนบน
เครือ่ง

1 วางเอกสาร

2 กด  (SCAN (สแกน))

3 กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Scan to
PC (สแกนไปยงั PC)] จากนัน้กดOK
(ตกลง)

4 กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [File
(ไฟล)์] จากนัน้กดOK (ตกลง)

5 หากเครือ่งเชือ่มตอ่ผา่นเครอืขา่ย กด a หรอื
b เพือ่เลอืกคอมพวิเตอรท์ีค่ณุตอ้งการสง่
ขอ้มลู จากนัน้กด OK (ตกลง)

หากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ขอใหค้ณุป้อน
รหสั PIN ใหใ้ชแ้ผงควบคมุป้อนรหสั PIN สี่
หลกัสําหรับคอมพวิเตอร ์จากนัน้กด OK
(ตกลง)

6 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• เมือ่ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่ กด

Options (ตวัเลอืก) หรอื Copy /
Scan Options (ตวัเลอืกการทาํ
สาํเนา / การสแกน) จากนัน้ไปยงัขัน้
ตอนถดัไป

• เมือ่ตอ้งการใชก้ารตัง้คา่เริม่ตน้ กด
Mono Start (เร ิม่ตน้ขาวดาํ) หรอื
Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี

- [Scan Type (ชนดิการสแกน)] ขึน้อยู่
กบัการตัง้คา่เริม่ตน้ การกด Mono Start
(เร ิม่ตน้ขาวดาํ) หรอื Colour Start
(เร ิม่ตน้ส)ี ไมส่ามารถเปลีย่นการตัง้คา่ได ้

- เพือ่ใชต้วัเลอืกการสแกน จะตอ้งเชือ่มตอ่
คอมพวิเตอรท์ีต่ดิตัง้ซอฟตแ์วร์
ControlCenter4 (Windows®) หรอื
Brother iPrint&Scan (Mac) เขา้กบัเครือ่ง

7 เครือ่งจะขอใหค้ณุตัง้คา่การสแกนแตล่ะ
รายการดงัตอ่ไปนี ้กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวั
เลอืกทีต่อ้งการ จากนัน้กด OK (ตกลง) เพือ่
เลือ่นไปยงัการตัง้คา่การสแกนรายการถดัไป
• [Scan Type (ชนดิการสแกน)]
• [Resolution (ความละเอยีด)]
• [File Type (ชนดิไฟล)์]
• [Document Size (ขนาดเอกสาร)]
• [Remove Bkg Clr (กําจัดสพีืน้
หลงั)]

8 กด Mono Start (เร ิม่ตน้ขาวดาํ)
หรอืColour Start (เร ิม่ตน้ส)ี

[Scan Type (ชนดิการสแกน)] ขึน้อยูก่บั
การตัง้คา่ทีค่ณุไดเ้ลอืกไว ้การกด Mono
Start (เร ิม่ตน้ขาวดาํ) หรอื Colour Start
(เร ิม่ตน้ส)ี จะไมเ่ปลีย่นการตัง้คา่

5 สแกน
5

สแกน
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กอ่นการสง่แฟกซ์
การรบกวนในสายโทรศพัท/์
VoIP

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-T810W

ถา้คณุประสบปัญหาในการสง่หรอืรับโทรสาร
เนือ่งจากมสีญัญาณรบกวนในสายโทรศพัท ์หรอืคณุ
กําลงัใชง้านสายโทรศพัทแ์บบ VoIP เราขอแนะนํา
ใหเ้ปลีย่นความเร็วของโมเด็มเพือ่ทําใหเ้กดิความ
ผดิพลาดนอ้ยทีส่ดุในการใชง้านโทรสาร

1 กด Menu (เมน)ู

2 กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Initial Setup (การตัง้คา่

เริม่ตน้)] กด OK (ตกลง)
b. เลอืก [Compatibility (ความ

สามารถใชง้านดว้ยกนัได)้] กด OK
(ตกลง)

c. เลอืก [Normal (ปกต)ิ] หรอื
[Basic(for VoIP) (พืน้
ฐาน(สําหรับ VoIP))] กด OK
(ตกลง)
• [Basic(for VoIP) (พืน้
ฐาน(สําหรับ VoIP))] ชว่ยลด
ความเร็วของโมเด็มเป็น 9,600 bps
และปิดการรับโทรสาร ส ีและโหมด
แกไ้ขขอ้ผดิพลาด (ECM) ยกเวน้การ
สง่โทรสาร ส ีถา้ปัญหาสญัญาณ
รบกวนในสายโทรศพัทข์องคณุเกดิขึน้
ซํ้าอกี คณุอาจตอ้งการใชเ้มือ่จําเป็น
เทา่นัน้
เพือ่ปรับปรงุความเขา้กนัไดก้บับรกิาร
VoIP สว่นใหญ ่Brother แนะนําให ้
เปลีย่นการตัง้คา่ความเขา้กนัไดเ้ป็น
[Basic(for VoIP) (พืน้
ฐาน(สําหรับ VoIP))]

• [Normal (ปกต)ิ] ตัง้คา่ความเร็ว
ของโมเด็มที ่14,400 bps

3 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

• VoIP (Voice over IP) เป็นประเภทระบบ
โทรศพัทท์ีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแทน
สายโทรศพัทท์ัว่ไป

• Brother ไมแ่นะนําใหใ้ชส้าย VoIP ขอ้
จํากดัของ VoIP โดยทัว่ไปอาจทําใหบ้าง
ฟังกช์ัน่ของเครือ่งโทรสารทํางานผดิพลาด

สง่โทรสาร
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-T810W

คณุสมบตันิีส้ามารถใชไ้ดเ้ฉพาะสําหรับ โทรสารขาว
ดํา

หมายเหตุ

1 วางเอกสารของคณุใน ADF (ถาดป้อน
เอกสารอตัโนมตั)ิ หรอืวางบนกระจกสแกน
เนอร์

2 กด  (FAX (โทรสาร))

3 ใสห่มายเลขโทรสารดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่
ไปนี:้
• แป้นหมายเลข (ใสห่มายเลขโทรสารดว้ย
ตนเอง)
กดตวัเลขทัง้หมดของหมายเลขโทรสาร
โดยใชแ้ป้นหมายเลข

• การโทรออก (เลอืกหมายเลขจาก
ประวตักิารโทรออก)
a. กด Redial/Pause (หมนุทวน
ใหม/่หยดุช ัว่คราว) บนแผงควบคมุ

b. กด a หรอื b เพือ่เลอืก [Outgoing
Call (สายโทรออก)] กด OK
(ตกลง)

c. เลอืกหมายเลขทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้
กด OK (ตกลง)

• รหสัผูโ้ทร (เลอืกหมายเลขจากประวตัริหสั
ผูโ้ทร)

6 แฟกซ์
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(ไมส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับไตห้วนัและบาง
ประเทศ)
a. กด Redial/Pause (หมนุทวน
ใหม/่หยดุช ัว่คราว) บนแผงควบคมุ

b. กด a หรอื b เพือ่เลอืก [Caller
ID (รหสัผูโ้ทร)] กด OK (ตกลง)

c. เลอืกหมายเลขทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้
กด OK (ตกลง)

• [Address Book (สมดุทีอ่ยู)่]
(เลอืกหมายเลขจากสมดุทีอ่ยู)่

a. เลอืก  ([Address Book
(สมดุทีอ่ยู)่]) บนแผงควบคมุ

b. กด OK (ตกลง)

- หากตอ้งการคน้หาเลขหมายของการตอ่เลข
หมายดว้ยปุ่ มโทรดว่น กด a ป้อนตวัเลข
สองหลกัทีค่ณุตอ้งการโดยใชแ้ป้น
หมายเลข จากนัน้กด OK (ตกลง)

- หากตอ้งการคน้หาตามตวัอกัษร ป้อนอกัษร
ตวัแรกของชือ่โดยใชแ้ป้นหมายเลข จากนัน้
กด OK (ตกลง) กด a หรอื b เพือ่เลอืกชือ่
จากนัน้กด OK (ตกลง)

c. กด a, b, d หรอื c เพือ่เลอืกตวัเลขที่
คณุตอ้งการ กด OK (ตกลง)

4 หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่โทรสาร กด
Options (ตวัเลอืก), a หรอื b เพือ่เลอืก
การตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการเปลีย่น จากนัน้กด
OK (ตกลง)
เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย กด Clear/Back (ลา้ง/
กลบั)

5 กด Mono Start (เร ิม่ตน้ขาวดาํ)

6 ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• ถา้คณุใช ้ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ เครือ่งจะเริม่สแกนและสง่
เอกสาร

• ถา้คณุใชก้ระจกสแกนเนอร ์เครือ่งจะเริม่
สแกนหนา้แรก
ไปยงัขัน้ตอนถดัไป

7 เมือ่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดง [Next
Page? (หนา้ถดัไป?)] ทําอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ตอ่ไปนี:้

• กด a เพือ่สแกนหนา้อืน่ วางหนา้ถดัไปบน
กระจกสแกนเนอร ์จากนัน้กด OK
(ตกลง) เครือ่งจะเริม่สแกนหนา้นัน้
ทําซํ้าขัน้ตอนนีสํ้าหรับการเพิม่แตล่ะหนา้

• กด b เพือ่สง่โทรสารหลงัจากเสร็จสิน้การ
สแกนหนา้ตา่งๆ แลว้ เครือ่งจะเริม่สง่
เอกสาร

6
แฟ
กซ
์
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เลอืกโหมดรบัทีถ่กูตอ้ง
รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
MFC-T810W

คณุจะตอ้งเลอืกโหมดการรับโดยขึน้กบัอปุกรณภ์ายนอกและบรกิารโทรศพัทท์ีค่ณุมใีนสายโทรศพัทข์องคณุ

โดยคา่เริม่ตน้ เครือ่งของคณุจะตอบรับโทรสารใดๆ ทีส่ง่มาโดยอตัโนมตั ิแผนผังดา้นลา่งจะชว่ยใหค้ณุเลอืก
โหมดอยา่งถกูตอ้ง

คุณตองการใชคุณลักษณะโทรศัพทของเครื่อง (หากใชงานได) หรือโทรศัพทภายนอก 
หรือเครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอกที่เชื่อมตออยูในสายโทรศัพทเดียวกันกับเครืื่องหรือไม?

ใช

Fax Only (โทรสารเทานั้น)

ไมใช

ไมใช
Manual (รับดวยตนเอง)

ใช
External TAD (การเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอก) 

Fax/Tel (เครื่องโทรสาร/โทรศัพท) 

คุณตองการใหเครื่องรับสายโทรสารและ
สายโทรศัพทโดยอัตโนมัติหรือไม?

คุณใชฟงกชั่นขอความเสียงของเครื่องตอบรับ
โทรศัพทภายนอกของคุณหรือไม?

 

ใช

ไมใช

1 กด Menu (เมน)ู

2 กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Fax (โทรสาร)] กด OK (ตกลง)
b. เลอืก [Setup Receive (ตัง้คา่การรับ)] กด OK (ตกลง)
c. เลอืก [Receive Mode (โหมดรับ)] กด OK (ตกลง)

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

3 กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Fax Only (โทรสารเทา่นัน้)], [Fax/Tel (โทรสาร/
โทรศพัท)์], [External TAD (TAD ภายนอก)] หรอื [Manual (ดว้ยตนเอง)] จากนัน้กด
OK (ตกลง)

4 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)
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ตรวจสอบคณุภาพการ
พมิพ์
ถา้สแีละขอ้ความในงานพมิพข์องคณุซดีจาง หรอื
เป็นริว้ลาย หวัฉีดของหวัพมิพอ์าจอดุตนั พมิพใ์บ
ตรวจสอบคณุภาพการพมิพแ์ละตรวจดรูปูแบบการ
ตรวจสอบหวัฉีด

1 กด Menu (เมน)ู

2 กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Maintenance (การบํารงุ

รักษา)] กด OK (ตกลง)
b. เลอืก [ImproveQuality (ปรับปรงุ

คณุภาพ)] กด OK (ตกลง)
c. เลอืก [Check Quality (ตรวจสอบ

คณุภาพ)] กด OK (ตกลง)

3 กด Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

4 ตรวจสอบคณุภาพของบล็อคส ีทัง้สีส่บีนใบ
ตรวจสอบ

5 หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะถามเกีย่วกบั
คณุภาพการพมิพ ์ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• หากทกุเสน้คมชดัและมองเห็นได ้กด a
เพือ่เลอืก [Yes (ใช)่]
กด Stop/Exit (หยดุ/ออก) เพือ่ส ิน้สดุ
การตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

• หากเสน้หายไป (ด ูไมด่ ีดา้นลา่ง) กด b
เพือ่เลอืก [No (ไม)่]
ใชไ้ด ้(DCP-T310/DCP-T510W)

ไมด่ ี(DCP-T310/DCP-T510W)

ใชไ้ด ้(DCP-T710W/MFC-T810W)

ไมด่ ี(DCP-T710W/MFC-T810W)

6 หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะบอกใหค้ณุ
ตรวจสอบคณุภาพการพมิพข์องแตล่ะส ีกด a
หรอื b เพือ่เลอืกหนึง่แพทเทริน์ทีใ่กลเ้คยีง
กบัผลการพมิพม์ากทีส่ดุ จากนัน้กด OK
(ตกลง)

ดตูวัอยา่งดา้นลา่งเพือ่ตรวจสอบคณุภาพการ
พมิพ์

คณุภาพ
การพมิพ์

DCP-T310/
DCP-T510W

DCP-T710W
/
MFC-T810W

None
(ไมม่)ี

A Few
(เล็ก
นอ้ย)

About
Half
(ประมาณ
ครึง่หนึง่)

Many
(มาก)

A การบาํรงุรกัษาตามปกติ
A

การบาํรงุรกัษาตามปกต
ิ
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7 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• หากจําเป็นตอ้งทําความสะอาดหวัพมิพ์
กด Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี เพือ่เริม่
ขัน้ตอนการทําความสะอาด

• หากไมจํ่าเป็นตอ้งทําความสะอาดหวัพมิพ์
กด Stop/Exit (หยดุ/ออก) เพือ่ส ิน้สดุ
การตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

8 หลงัจากสิน้สดุขัน้ตอนการทําความสะอาด
กด a จากนัน้ กด Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์
อกีครัง้ ตรวจสอบคณุภาพของบล็อคส ีทัง้สีส่ ี
บนใบตรวจสอบอกีครัง้

หากคณุทําความสะอาดหวัพมิพอ์ยา่งนอ้ยหา้ครัง้
แลว้แตย่งัไมส่ามารถปรับปรงุการพมิพไ์ด ้ใหล้อง
ทําความสะอาดหวัพมิพอ์กีไมเ่กนิสามครัง้ หากยงั
ไมส่ามารถปรับปรงุการพมิพไ์ด ้ใหต้ดิตอ่ บรกิาร
ลกูคา้สมัพันธข์อง Brother หรอืตวัแทนจําหน่าย
ผลติภณัฑ ์Brother ในพืน้ทีข่องคณุ

ขอ้ควรจาํ
อยา่สมัผัสหวัพมิพ ์การสมัผัสหวัพมิพอ์าจทําใหเ้สยี
หายอยา่งถาวรและอาจทําใหก้ารรับประกนัหวัพมิพ์
ส ิน้สดุลง

เมือ่หวัฉีดของหวัพมิพอ์ดุตนั ตวัอยา่งงานพมิพ์
จะเป็นเชน่นี้

หลงัจากทําความสะอาดหวัฉีดของหวัพมิพแ์ลว้
เสน้แนวนอนจะหายไป

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: หากคุณประสบปัญหากับเคร่ืองพิมพ์

ตรวจสอบการจดัตาํแหนง่
การพมิพจ์ากเครือ่งพมิพ์
ของบราเดอร ์
ถา้ขอ้ความทีค่ณุพมิพม์ลีกัษณะไมช่ดัหรอืสจีางหลงั
จากการขนสง่เครือ่ง ใหจั้ดตําแหน่งการพมิพ์

1 กด Menu (เมน)ู

2 กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้
a. เลอืก [Maintenance (การบํารงุ

รักษา)] กด OK (ตกลง)
b. เลอืก [ImproveQuality (ปรับปรงุ

คณุภาพ)] กด OK (ตกลง)
c. เลอืก [Alignment (การจัด

ตําแหน่ง)] กด OK (ตกลง)

3 กด Mono Start (เร ิม่ตน้ขาวดาํ) หรอื
Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี
เครือ่งจะเริม่พมิพใ์บตรวจสอบแนวการพมิพ์
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(A)

4 เลอืกหมายเลขของการทดสอบการพมิพด์ว้ย
วธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• DCP-T310/DCP-T510W/

DCP-T710W
สําหรับแพทเทริน์ (A) กด a หรอื b เพือ่
เลอืกหมายเลขของการทดสอบการพมิพท์ี่
มเีสน้แถบแนวตัง้ทีม่องเห็นไดน้อ้ยทีส่ดุ
(1-9) จากนัน้กด OK (ตกลง)

• MFC-T810W
สําหรับแพทเทริน์ (A) กดหมายเลขของ
การทดสอบการพมิพท์ีม่เีสน้แถบแนวตัง้ที่
มองเห็นไดน้อ้ยทีส่ดุ (1-9)

ในตวัอยา่งขา้งตน้ แถวหมายเลข 6 คอืตวั
เลอืกทีด่ทีีส่ดุ
ทําซํ้าขัน้ตอนนีสํ้าหรับรปูแบบทีเ่หลอื

เมือ่ปรับแนวการพมิพไ์มถ่กูตอ้ง ขอ้ความจะไม่
ชดัหรอืเบีย้วเชน่นี้

เมือ่ปรับแนวการพมิพถ์กูตอ้งแลว้ ขอ้ความจะ
เป็นเชน่นี้

5 กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

A
การบาํรงุรกัษาตามปกต

ิ
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ใชส้ว่นนีเ้พือ่แกไ้ขปัญหาทีค่ณุอาจประสบเมือ่ใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอร์

ระบปุญัหา
แมจ้ะดเูหมอืนมปัีญหากบัเครือ่งของคณุ คณุก็สามารถแกไ้ขปัญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตวัของคณุเอง
ขัน้ตอนแรก ใหต้รวจสอบดงันี้
• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง และเปิดเครือ่งอยู่
• ชิน้สว่นป้องกนัสสีม้ของเครือ่งถกูถอดออกทัง้หมด
• ฝาปิดสแกนเนอรแ์ละฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดแน่นสนทิ
• ใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษแลว้
• สายอนิเตอรเ์ฟสถกูเชือ่มตอ่เขา้กบัเครือ่งและคอมพวิเตอรอ์ยา่งแน่นสนทิหรอืการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไร ้
สายถกูตดิตัง้กบัทัง้ เครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ

• (สําหรับรุน่เครอืขา่ย) จดุการเขา้ถงึ (สําหรับการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย) เราเตอรห์รอืฮบัเปิดอยูแ่ละปุ่ มลงิก์
กะพรบิอยู่

คน้หาขอ้ผดิพลาดและวธิแีกไ้ขโดยตรวจสอบหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หรอืสถานะของเครือ่งใน การตรวจ
สอบสถานะ บนคอมพวิเตอรข์องคณุ

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

และการบํารงุรักษาตอ่ไปนี้

3. ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดได ้ด ูคู่มือผู้ใช้
แบบออนไลน์: ข้อความแสดงความผิดพลาดและ
ข้อความแจ้งการบาํรุงรักษา

• ดบัเบิล้คลกิทีไ่อคอน  ในถาดงาน

• ไอคอนแตล่ะส ีแสดงสถานะของเครือ่ง
• คลกิทีปุ่่ มวธิกีารแกไ้ข เพือ่เขา้ถงึเว็บไซตก์าร
แกไ้ขปัญหาของ Brother

B การแกไ้ขปญัหา
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การ
บาํรงุรกัษา
ขอ้ผดิพลาดทีพ่บบอ่ยและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษามดีงัทีแ่สดงในตารางนี ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูคู่มือผู้
ใช้แบบออนไลน์
คณุสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดสว่นใหญแ่ละทําการบํารงุรักษาตามระยะเวลาไดด้ว้ยตวัคณุเอง หากคณุ
ตอ้งการเคล็ดลบัเพิม่เตมิ ไปยงัหนา้คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา ตามรุน่ของคณุบน Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com

ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

B&W Print Only
(พมิพเ์ฉพาะขาวดํา)
Refill [X] (เตมิ
[X])

ปรมิาณของน้ําหมกึทีเ่หลอือยูใ่นแทงคห์มกึอยา่งนอ้ยหนึง่แทงค ์(ยกเวน้สดํีา)
เหลอืนอ้ย
เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เติมหมึกลงในแทงค์หมึก
เครือ่งอาจจะหยดุการพมิพท์ัง้หมดและคณุอาจไมส่ามารถใชเ้ครือ่งไดจ้นกวา่จะ
เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึในกรณีตอ่ไปนี:้
• หากคณุถอดปลั๊กเครือ่ง
• ถา้คณุเลอืกตวัเลอืกกระดาษชนดิแหง้ชา้ บนเครือ่ง หรอืในไดรเ์วอร์
เครือ่งพมิพ์

Cannot Print (ไม่
สามารถพมิพ)์
Refill [X] (เตมิ
[X])

ปรมิาณของน้ําหมกึทีเ่หลอือยูใ่นแทงคห์มกึอยา่งนอ้ยหนึง่แทงคเ์หลอืนอ้ย
เครือ่งจะหยดุการพมิพท์ัง้หมด
เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เติมหมึกลงในแทงค์หมึก
• คณุยงัคงสามารถสแกนไดแ้มว้า่น้ําหมกึจะมปีรมิาณนอ้ยหรอืจําเป็นตอ้งเตมิ

Change Paper?
(เปลีย่นกระดาษ?)

ขอ้ความนีจ้ะปรากฏขึน้เมือ่เปิดใชง้านการตัง้คา่เพือ่ยนืยนัชนดิกระดาษและ
ขนาดกระดาษ
หากไมต่อ้งการใหแ้สดงขอ้ความยนืยนันี ้ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่เป็นปิด

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เปลีย่นการตั้งค่าการตรวจ
สอบกระดาษ

Close ink cover.
(ปิดฝาหมกึ)

ฝาปิดแทงคห์มกึไมไ่ดล็้อคอยูใ่นตําแหน่งปิด
ปิดฝาปิดแทงคห์มกึใหแ้น่นจนกระทัง่ล็อคเขา้ที่

Data Remaining (มี
ขอ้มลูเหลอือยู)่

กด Stop/Exit (หยดุ/ออก) เครือ่งพมิพจ์ะยกเลกิงานและลา้งงานพมิพจ์าก
หน่วยความจํา ลองพมิพอ์กีครัง้

Disconnected
(ยกเลกิการเชือ่มตอ่
แลว้)

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

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP ทีต่อนทา้ยของสว่นนี้
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

Document Jam
(เอกสารตดิ)

เอกสารไมถ่กูใสห่รอืป้อนเขา้อยา่งถกูตอ้ง หรอืเอกสารทีส่แกนจาก ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ ยาวเกนิไป

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เอกสารติด
DR Mode in Use
(กําลงัใชโ้หมด DR)
(สําหรับบางประเทศ)

(สําหรับบางประเทศ)
เครือ่งอยูใ่นโหมดเสยีงเรยีกทีแ่ตกตา่ง คณุไมส่ามารถเปลีย่นโหมดการรับจาก
ดว้ยตนเอง เป็นโหมดอืน่
ตัง้คา่เสยีงเรยีกทีแ่ตกตา่งเป็นปิด

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ปิดบริการเสียงเรียกเข้าท่ี
แตกต่างกัน

High Temperature
(อณุหภมูสิงู)

หลงัจากหอ้งเย็นขึน้แลว้ ทําใหเ้ครือ่งเย็นลงเทา่กบัอณุหภมูหิอ้ง ลองอกีครัง้
เมือ่เครือ่งเย็นลงแลว้

Ink Low (หมกึเหลอื
นอ้ย)

ปรมิาณของน้ําหมกึทีเ่หลอือยูใ่นแทงคห์มกึอยา่งนอ้ยหนึง่แทงคเ์หลอืนอ้ย
มองผา่นชอ่งของแทงคห์มกึเพือ่ตรวจสอบปรมิาณน้ําหมกึทีเ่หลอือยูต่ามจรงิ
หากระดบัน้ําหมกึทีเ่หลอือยูเ่ทา่กบัหรอืตํา่กวา่ขดีลา่งใตเ้ครือ่งหมายเตมิขัน้ตํา่
ใหเ้ตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เติมหมึกลงในแทงค์หมึก
• คณุยงัคงสามารถสแกนไดแ้มว้า่น้ําหมกึจะมปีรมิาณนอ้ยหรอืจําเป็นตอ้งเตมิ

InkBox Full (กลอ่ง
หมกึเต็ม)

ตอ้งเปลีย่นกลอ่งตวัซบัน้ําหมกึ ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพันธข์อง Brother
หรอืศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บอนุญาตของ Brother ในพืน้ทีข่องคณุเพือ่นําเครือ่งเขา้
รับบรกิาร

InkBox NearFull
(กลอ่งหมกึเกอืบเต็ม)

ใกลจ้ะตอ้งเปลีย่นกลอ่งตวัซบัน้ําหมกึ ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพันธข์อง
Brother หรอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑ ์Brother ในพืน้ทีข่องคณุ
• กลอ่งตวัซบัน้ําหมกึจะดดูซบัน้ําหมกึปรมิาณเล็กนอ้ยทีถ่กูปลอ่ยออกมาใน
ระหวา่งการทําความสะอาดหวัพมิพ์

Low Temperature
(อณุหภมูตํิา่)

หลงัจากทําใหห้อ้งอบอุน่ ปลอ่ยใหอุ้น่เครือ่งจนถงึอณุหภมูหิอ้ง ลองอกีครัง้เมือ่
เครือ่งอุน่ขึน้แลว้

No Caller ID (ไมม่ี
รหสัผูโ้ทร)
(ไมส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับ
ไตห้วนัและบางประเทศ)

ไมม่ปีระวตัสิายเรยีกเขา้ คณุไมไ่ดรั้บสายหรอืคณุไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิของบรกิาร
รหสัผูโ้ทรจากบรษัิททีใ่หบ้รกิารทางดา้นโทรศพัท์
การใชค้ณุลกัษณะรหสัผูโ้ทร ตดิตอ่ บรษัิททีใ่หบ้รกิารทางดา้นโทรศพัท์

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: รายช่ือผู้โทรเข้า
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

No Paper Fed (ไมม่ี
กระดาษป้อน)

ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษลงในถาดใสก่ระดาษ จากนัน้กด Mono Start (เร ิม่ตน้ขาว
ดาํ) หรอื Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี

• หยบิกระดาษออกและใสก่ระดาษอกีครัง้ จากนัน้กด Mono Start (เร ิม่ตน้
ขาวดาํ) หรอื Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี

ไมไ่ดใ้สก่ระดาษตรงตําแหน่ง กลาง ของชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
หยบิกระดาษออก และใสเ่ขา้ไปใหมต่รงตําแหน่งกลาง ของชอ่งป้อนเอกสาร
ดว้ยมอื และจากนัน้ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ใส่กระดาษในช่องป้อน
เอกสารด้วยมือ
ฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดไมถ่กูตอ้ง

Not Registered
(ไมไ่ดล้งทะเบยีน)

คณุพยายามทําการตอ่เลขหมายดว้ยปุ่ มโทรดว่นทีไ่มไ่ดจั้ดเก็บไวใ้นเครือ่ง
ตัง้คา่หมายเลขการตอ่เลขหมายดว้ยปุ่ มโทรดว่น

Out of Memory
(หน่วยความจําเต็ม)

หากกําลงัดําเนนิการสง่โทรสารหรอืทําสําเนา:
• กด Stop/Exit (หยดุ/ออก) และรอจนกวา่การดําเนนิการอืน่ๆ จะเสร็จสิน้
จากนัน้ลองอกีครัง้

• กด Mono Start (เร ิม่ตน้ขาวดาํ) หรอื Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี เพือ่
ทําสําเนาหนา้ทีส่แกนแลว้

Paper Jam (กระดาษ
ตดิ)

หยบิกระดาษทีต่ดิออก

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เคร่ืองพิมพ์ติดหรือ
กระดาษติด
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง
อยา่ยดืถาดใสก่ระดาษเมือ่คณุใสก่ระดาษขนาด A5 หรอืเล็กกวา่
อยา่ใสก่ระดาษเกนิหนึง่แผน่ในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืไมว่า่กรณีใดๆ รอจน
กระทัง่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แจง้ใหค้ณุบรรจกุระดาษแผน่อืน่เขา้ไป กอ่น
ทีค่ณุจะป้อนกระดาษแผน่ตอ่ไปลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทาํความสะอาดลกูกลิง้จับ
กระดาษ
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

Print Unable XX
(พมิพไ์มไ่ด ้XX)

มวีตัถแุปลกปลอม เชน่ คลปิกระดาษหรอืเศษกระดาษทีฉ่ีกขาดอยูใ่นเครือ่ง
เปิดฝาปิดสแกนเนอรแ์ละนําวตัถแุปลกปลอมและกระดาษชิน้เล็กๆ ออกจากดา้น
ในเครือ่ง
ถา้ขอ้ความแสดงความผดิพลาดยงัคงอยู:่
• (MFC-T810W)
สง่โทรสารทีค่ณุไดรั้บไปยงัเครือ่งโทรสารอืน่ หรอืคอมพวิเตอรข์องคณุกอ่น
ตดัการเชือ่มตอ่จากเครือ่ง เพือ่ใหค้ณุไมส่ญูเสยีขอ้ความทีสํ่าคญัใดๆ จาก
นัน้ ถอดสายเครือ่งออกจากแหลง่ไฟเป็นเวลาหลายนาท ีแลว้เสยีบสายอกี
ครัง้

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ถ่ายโอนโทรสารของ
คุณหรือรายงานบันทึกโทรสาร 

• (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W)
ถอดสายเครือ่งออกจากแหลง่ไฟเป็นเวลาหลายนาท ีแลว้เสยีบสายอกีครัง้

Repetitive No
Paper Fed (ไมม่ี
กระดาษป้อนหลายครัง้)

ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทาํความสะอาดลกูกลิง้จับ
กระดาษ

Scan Unable XX
(สแกนไมไ่ด ้XX)

• (MFC-T810W)
สง่โทรสารทีค่ณุไดรั้บไปยงัเครือ่งโทรสารอืน่ หรอืคอมพวิเตอรข์องคณุกอ่น
ตดัการเชือ่มตอ่จากเครือ่ง เพือ่ใหค้ณุไมส่ญูเสยีขอ้ความทีสํ่าคญัใดๆ จาก
นัน้ ถอดสายเครือ่งออกจากแหลง่ไฟเป็นเวลาหลายนาท ีแลว้เสยีบสายอกี
ครัง้

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ถ่ายโอนโทรสารของ
คุณหรือรายงานบันทึกโทรสาร 

• (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W)
ถอดสายเครือ่งออกจากแหลง่ไฟเป็นเวลาหลายนาท ีแลว้เสยีบสายอกีครัง้

Size Mismatch
(ขนาดไมต่รงกนั)

1. ตรวจสอบวา่ขนาดกระดาษทีค่ณุเลอืกบนหนา้จอของเครือ่งตรงกบัขนาด
กระดาษในถาด

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เปลีย่นขนาดกระดาษ
และชนิดกระดาษ

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใสก่ระดาษในตําแหน่งแนวตัง้ โดยตัง้แครป่รับ
กระดาษใหต้รงกบัตวัแสดงขนาดกระดาษ

3. หลงัจากทีค่ณุตรวจสอบขนาดกระดาษและตําแหน่งกระดาษแลว้ ใหป้ฏบิตั ิ
ตามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

ถา้พมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขนาดกระดาษทีค่ณุเลอืกในไดร์
เวอรเ์ครือ่งพมิพต์รงกบัขนาดของกระดาษในถาด

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: การตั้งค่าการ
พิมพ์(Windows®) หรอื ตัวเลือกการพิมพ์ (Mac)
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พลาด

การดาํเนนิการ

Tray not detected
(ตรวจไมพ่บถาดใส่
กระดาษ)

คอ่ยๆ ดนัถาดใสก่ระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

กระดาษหรอืวตัถแุปลกปลอมตดิอยูทํ่าใหไ้มส่ามารถใสถ่าดกระดาษไดอ้ยา่งถกู
ตอ้ง
ดงึถาดบรรจกุระดาษออกจากเครือ่ง และนํากระดาษหรอืสิง่แปลกปลอมทีต่ดิอยู่
ออก หากคณุไมส่ามารถนํากระดาษทีต่ดิอยูอ่อกมาไดห้รอืหาไมพ่บ uu คู่มือผู้
ใช้แบบออนไลน์: เคร่ืองพิมพ์ติดหรือกระดาษติด

• การรบกวนในสายโทรศพัท/์VoIP uu หนา้ 12
• ขอ้กําหนดวสัดกุารพมิพ ์uu หนา้ 26

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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ป้อนขอ้ความในเครือ่ง Brother ของคณุ
• ตวัอกัษรทีม่อียูอ่าจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเทศของคณุ

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W
คณุอาจจําเป็นตอ้งป้อนขอ้ความลงในเครือ่ง

การป้อนตวัเลข ตวัอกัษร และสญัลกัษณ์
• กด a หรอื b ซํา้ๆ เพือ่เลอืกตวัเลข ตวัอกัษร หรอืสญัลกัษณท์ีค่ณุตอ้งการเลอืก และกด OK (ตกลง)
เพือ่ป้อนอกัขระนัน้ ทําซํา้สําหรับแตล่ะตวัจนกระทัง่หมายเลขหรอืชือ่เสร็จสมบรูณ ์จากนัน้กด OK
(ตกลง)

แทรกชอ่งวา่ง
• หากตอ้งการใสเ่วน้วรรค กด a หรอื b ซํ้าๆ เพือ่เลอืกเวน้วรรค และกด OK (ตกลง)

การแกไ้ข
• หากคณุป้อนตวัเลขหรอืตวัอกัษรไมถ่กูตอ้งและตอ้งการเปลีย่น กด Enlarge / Reduce (เพิม่ขนาด /
ลดขนาด), Number of Copies (จาํนวนสาํเนา) (DCP-T310) หรอื Copy / Scan Options (ตวั
เลอืกการทาํสาํเนา / การสแกน) หลายๆ ครัง้เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปใตอ้กัขระทีผ่ดิ จากนัน้กด a หรอื b
ซํ้าๆ เพือ่ป้อนตวัอกัษรทีถ่กูตอ้งใหม่

MFC-T810W
ในการตัง้คา่ตวัเลอืกเมนูบางรายการ เชน่ รหสัสถาน ีคณุอาจจําเป็นตอ้งป้อนขอ้ความลงในเครือ่ง ปุ่ มบนแป้น
หมายเลขโดยสว่นใหญจ่ะมตีวัอกัษรสามหรอืสีต่วัพมิพอ์ยูบ่นปุ่ ม ปุ่ มสําหรับ 0, # และ  ไมม่ตีวัอกัษรพมิพ์
อยูเ่นือ่งจากปุ่ มเหลา่นีใ้ชสํ้าหรับอกัขระพเิศษ

กดปุ่ มตวัเลขทีเ่หมาะสมตามจํานวนครัง้ทีแ่สดงในตารางอา้งองินีเ้พือ่เขา้ถงึตวัอกัษรทีค่ณุตอ้งการ

กดปุ่ ม หนึง่คร ัง้ สองคร ัง้ สามคร ัง้ ส ีค่ร ัง้ หา้คร ัง้ หกคร ัง้ เจ็ดคร ัง้ แปด
คร ัง้

เกา้คร ัง้

2 A B C a b c 2 A B
3 D E F d e f 3 D E
4 G H I g h i 4 G H
5 J K L j k l 5 J K
6 M N O m n o 6 M N
7 P Q R S p q r s 7
8 T U V t u v 8 T U
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กดปุ่ ม หนึง่คร ัง้ สองคร ัง้ สามคร ัง้ ส ีค่ร ัง้ หา้คร ัง้ หกคร ัง้ เจ็ดคร ัง้ แปด
คร ัง้

เกา้คร ัง้

9 W X Y Z w x y z 9

• หากตอ้งการเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ยหรอืขวา กด d หรอื c

แทรกชอ่งวา่ง
• เพือ่ใสเ่วน้วรรคในชือ่ กด  จากนัน้กด OK (ตกลง)

การแกไ้ข
• ถา้คณุใสต่วัอกัษรผดิและตอ้งการแกไ้ข กด d หรอื c เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปทีใ่ตต้วัอกัษรทีผ่ดิ กด Clear/

Back (ลา้ง/กลบั) และจากนัน้ใสต่วัอกัษรทีถ่กูตอ้ง
• หากตอ้งการใสต่วัอกัษร กด d หรอื c เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง และจากนัน้ป้อนตวั
อกัษร

• หากตอ้งการลบตวัอกัษรทัง้หมด กด Clear/Back (ลา้ง/กลบั) ซํ้าๆ

ตวัอกัษรซํา้
• เพือ่ใสต่วัอกัษรทีอ่ยูบ่นปุ่ มเดยีวกบัตวัอกัษรกอ่นหนา้ กด c เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางขวากอ่นกดปุ่ มอกี
ครัง้

อกัขระพเิศษและสญัลกัษณ์
กด , # หรอื 0 ซํา้ๆ จนเห็นอกัขระพเิศษหรอืสญัลกัษณท์ีค่ณุตอ้งการ

กด 

กด #
กด 0 Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0
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ขอ้กาํหนดวสัดกุารพมิพ์

นํา้หมกึ เครือ่งใชข้วดหมกึสดํีา เหลอืง ฟ้า และชมพ ูซึง่แยกตา่งหากจากชิน้สว่นหวัพมิพ์

อายกุาร
ใชง้าน
ของขวด
หมกึ

ครัง้แรกทีค่ณุเตมิหมกึลงในแทงค ์เครือ่งจะใชน้ํ้าหมกึจํานวนหนึง่เพือ่เตมิทอ่สง่น้ําหมกึเพือ่ให ้
งานพมิพม์คีณุภาพสงู ขัน้ตอนนีจ้ะเกดิขึน้เพยีงหนึง่ครัง้ หลงัจากขัน้ตอนนีเ้สร็จสมบรูณ ์ขวด
หมกึทีใ่หม้ากบัเครือ่งของคณุจะมปีรมิาณสําหรับพมิพน์อ้ยกวา่ขวดหมกึมาตรฐาน (ประมาณ
95 % สําหรับสดํีา และ 90 % สําหรับสอีืน่ๆ) ดว้ยขวดหมกึตอ่ไปนีท้ัง้หมด คณุสามารถพมิพ์
จํานวนหนา้ไดต้ามทีกํ่าหนด

การเปลีย่นวสัดกุารพมิพ์

ขวดหมกึสดํีา BTD60BK

ขวดหมกึสเีหลอืง BT5000Y

ขวดหมกึสฟ้ีา BT5000C

ขวดหมกึสชีมพู BT5000M

ดํา - ประมาณ 6500 หนา้ 1 

เหลอืง, ฟ้าและชมพ ู- ประมาณ 5000 หนา้ 1

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

1 จํานวนพมิพโ์ดยประมาณทีร่ะบไุวอ้า้งองิตามวธิกีารของ Brother โดยใชร้ปูแบบทดสอบใน ISO/IEC 24712
จํานวนพมิพโ์ดยประมาณทีร่ะบไุวไ้มไ่ดอ้า้งองิจาก ISO/IEC 24711
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เยีย่มชมเราไดท้ ี่
www.brother.com

เครือ่งพมิพน์ีไ้ดรั้บการรับรองการใชง้านในประเทศทีซ่ ือ้เทา่นัน้ บรษัิทสาขาในประเทศหรอืตวัแทน
จําหน่าย Brother จะใหก้ารสนับสนุนเฉพาะเครือ่งทีซ่ ือ้ภายในประเทศเทา่นัน้

THA
เวอรช์ัน่ C

http://www.brother.com/

	คู่มืออ้างอิงการใช้งาน DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W
	คู่มือผู้ใช้และวิธีค้นหาคู่มือผู้ใช้
	สำหรับการปรับปรุงไดรเวอร์ล่าสุด
	ถ้ามีคำถามหรือปัญหา ดูคำถามที่พบบ่อย วิธีแก้ปัญหา และวิดีโอออนไลน์ของเรา
	หมายเหตุสำคัญ
	1 ข้อมูลทั่วไป
	ภาพรวมของแผงควบคุม

	2 การจัดการกระดาษ
	บรรจุกระดาษ
	การวางเอกสาร

	3 พิมพ์
	พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
	พิมพ์เอกสาร (Windows®)
	พิมพ์เอกสาร (Mac)
	การพิมพ์แบบต่างๆ


	4 สำเนา
	ทำสำเนาเอกสาร
	ตัวเลือกสำเนาอื่นๆ

	5 สแกน
	ก่อนการสแกน
	สแกนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
	สแกนโดยใช้ปุ่มสแกนบนเครื่อง

	6 แฟกซ์
	ก่อนการส่งแฟกซ์
	การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP

	ส่งโทรสาร
	เลือกโหมดรับที่ถูกต้อง

	A การบำรุงรักษาตามปกติ
	ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
	ตรวจสอบการจัดตำแหน่งการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์

	B การแก้ไขปัญหา
	ระบุปัญหา
	ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา

	C ภาคผนวก
	ป้อนข้อความในเครื่อง Brother ของคุณ
	ข้อกำหนดวัสดุการพิมพ์




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


