
2 ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดกำรกระดำษและขนำดต่ำงๆ โปรดดู คู่มืออ้ำงอิงกำรใช้งำน

1 นําเครื่องออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ
ส่วนประกอบที่บรรจุภำยในกล่องอำจแตกต่ำงกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
ลอกเทปกำวและแผ่นฟิล์มที่ปิดอยู่บนตัวเครื่องและฝำครอบแทงค์หมึกออก

เชื่อมต่อสำยโทรศัพท์
ใช้เต้ำรับที่มีสัญลักษณ์ LINE

หลังจำกเปิดเครื่อง คุณอำจจ�ำเป็นต้องตั้งค่ำประเทศหรือภำษำ
ของคุณ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องของคุณ)  
หำกต้องตั้งค่ำ ให้ท�ำตำมขั้นตอนบนหน้ำจอแสดงผลแบบ LCD

เชื่อมต่อสำยไฟเข้ำกับตัวเครื่อง เครื่องจะเปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
หำกคุณใช้สำยโทรศัพท์นี้ร่วมกันกับโทรศัพท์ภำยนอก ให้
เชื่อมต่อสำยดังรูปด้ำนล่ำง

a  โทรศัพท์ที่ต่อแยกออก
จำกตัวเครื่อง

b โทรศัพท์ภำยนอก

คู่มือกำรติดตั้งเครื่องอย่ำงง่ำย
DCP-T310 / DCP-T510W / DCP-T710W / MFC-T810W

อ่ำน คู่มือเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety Guide) ก่อน 
จำกนั้นอ่ำน คู่มือกำรติดตั้งเครื่องอย่ำงง่ำย นี้ส�ำหรับขั้นตอนกำรติดตั้งที่ถูกต้อง

3 เชื่อมต่อสายไฟ

4 เลือกประเทศหรือ
ภาษาของคุณ 
(เฉพาะการต้ังค่าเริ่มต้น)

ขวดหมึกที่ให้มาใน
กล่อง*
• สีด�ำ
• สีเหลือง
• สีฟ้ำ
• สีชมพู
* ขวดหมึกที่ให้มำในกล่อง

ประกอบด้วยขวดหมึก
ส�ำหรับเปลี่ยนที่สำมำรถ
พิมพ์ได้ดังนี้:

- สีด�ำ: พิมพ์ได้ 95% โดยประมำณ
- สีอื่นๆ: พิมพ์ได้ 90% โดยประมำณ
uu คู่มืออ้ำงอิงกำรใช้งำน: 

ข้อก�ำหนดวัสดุกำรพิมพ์

คู่มือการติดตั้งเครื่อง 
อย่างง่าย

คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์  

(Product Safety Guide)

สายไฟ สายอินเทอร์เฟส USB
(สําหรับบางประเทศ)

แผ่นดิสก์การติดต้ังของ 
Brother

สายโทรศัพท์  
(เฉพาะ MFC-T810W)

8 เลือกภาษาของคุณ  
(หากจําเป็นและเฉพาะ 
บางรุ่นเท่านั้น)

9 เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ (เฉพาะ MFC-T810W)
หำกคุณไม่ใช้เครื่องของคุณเป็นโทรสำร ให้ไปยัง 10

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

ดูวิดีโอค�ำถำมที่พบบ่อยของเรำ 
เพื่อรับควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับกำร 
ตั้งค่ำเครื่องพิมพ์บรำเดอร์ของคุณได้ที่
support.brother.com/videos

5 ตั้งค่าวันที่และเวลา

สําหรับรุ่น DCP:
กด a, b, d หรือ c เพื่อเลือกตัวเลข จำกนั้นกด  
OK (ตกลง) เพื่อตั้งค่ำวันที่และเวลำ
สําหรับรุ่น MFC:
ท�ำตำมข้อควำมพร้อมท์ที่แสดงบนหน้ำจอแสดงผลแบบ 
LCD เพื่อตั้งค่ำวันที่และเวลำ

ดึงถำดป้อนกระดำษออกมำจำก 
ตัวเครื่องจนสุด

เปิดฝำครอบถำดรองรับกระดำษ
ออก a คลี่กระดำษออกจำกกันและใส่เข้ำไปในถำด

ปิดฝำครอบถำดรองรับกระดำษออก  
จำกนั้นค่อยๆ ดันถำดเข้ำไปในเครื่องจนสุด

ปรับแคร่ปรับกระดำษ

หมายเหตุ
ดึงฐำนรองรับกระดำษ a ออกมำ และกำง 
แผ่นรองรับกระดำษ b ออกเพื่อไม่ให้ 
หน้ำที่พิมพ์แล้วหล่น

6 เติมแทงค์หมึกด้วยหมึกที่ให้มาในกล่อง

ตรวจสอบชื่อรุ่นขวดหมึกบนป้ำยฉลำก  
น�้ำหมึกที่ไม่ถูกต้องอำจสร้ำงควำม 
เสียหำยให้แก่เครื่องได้

BK (สีย้อม) CMY

BTD60BK
BT5000CMY
BT5001CMY
BT5009CMY

ห้ามใช้

BK (ผงสี)
BT6000BK
BT6001BK
BT6009BK

หันปำกขวดขึ้นเพื่อไม่ให้น�้ำหมึก
หก จำกนั้นน�ำปำกขวดออกจำก
แทงค์หมึก

น�ำส่วนปลำยของขวดหมึกออก 
เสียบปำกขวดหมึกเข้ำไปให้แน่น
เพื่อไม่ให้น�้ำหมึกหก เติมน�้ำหมึกลง
ในแทงค์หมึกโดยกำรบีบขวดเบำๆ 
ดังภำพ เติมน�้ำหมึกลงในแทงค์หมึก
จนหมดขวด

เมื่อเครื่องท�ำควำมสะอำดเบื้องต้นเสร็จแล้ว ให้ท�ำตำมขั้นตอนบน 
หน้ำจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อก�ำหนดกำรตั้งค่ำเครื่อง
• ตรวจสอบคุณภำพงำนพิมพ์
• พิมพ์แผ่นกำรติดตั้ง

7 การตั้งค่าเครื่อง

กดฝำของแทงค์หมึกลงเพื่อ
ปิดให้แน่น ท�ำซ�้ำขั้นตอน 6  
ส�ำหรับแทงค์หมึกอีกสำมแทงค์

ปิดฝำครอบแทงค์หมึก เครื่อง 
จะเตรียมระบบท่อส่งน�้ำหมึก
ส�ำหรับกำรพิมพ์

หมายเหตุ
ดูตัวอย่ำงด้ำนล่ำงเพื่อตรวจสอบคุณภำพงำนพิมพ์

None 
(ไม่มี)

A Few  
(เล็กน้อย)

About Half 
(ประมำณ 
ครึ่งหนึ่ง)

Many  
(มำก)

1. สําหรับรุ่น DCP:  
a. กด Menu (เมนู) 
b.  กด a หรือ b เพื่อเลือก [Initial Setup (กำรตั้งค่ำเริ่มต้น)] จำกนั้น

กด OK (ตกลง)
c.  กด a หรือ b เพื่อเลือก [Local Language (ภำษำท้องถิ่น)] จำกนั้น

กด OK (ตกลง)
สําหรับรุ่น MFC:
กด Menu (เมนู), 0, 0

2. กด a หรือ b เพื่อเลือกภำษำของคุณ จำกนั้นกด OK (ตกลง)

3. กด Stop/Exit (หยุด/ออก)

ถอดฝำและฟิล์มป้องกันออกจำก 
ขวดหมึก จำกนั้นปิดฝำกลับเข้ำที่

หมายเหตุ
ปิดฝำขวดหมึกให้แน่นเพื่อไม่ให้น�้ำหมึก
รั่วซึม

เปิดฝำครอบแทงค์หมึก a และดึงแท็บ 
b ลงด้ำนล่ำงเพื่อเปิดฝำของแทงค์หมึก

1

2

ข้อควรจํา

D00BTW001-02
THA
ฉบับที่ B

หมายเหตุ
• คู่มืออ้ำงอิงกำรใช้งำน ส�ำหรับรุ่นเหล่ำนี้มีอยู่ในแผ่นดิสก์กำรติดตั้งที่ให้มำ
• ภำพประกอบใน คู่มือกำรติดตั้งเครื่องอย่ำงง่ำย เล่มนี้แสดงรุ่น 

MFC-T810W
• โปรดเก็บกล่องและวัสดุบรรจุภัณฑ์ของตัวเครื่องทั้งหมดไว้เพื่อใช้ในกรณี

ขนย้ำยเครื่อง
• คุณต้องซื้อสายอินเทอร์เฟสที่ถูกต้องสําหรับอินเทอร์เฟสที่คุณ

ต้องการใช้งาน ในบางรุ่นจะมีสาย USB ให้มาด้วย

สาย USB
ขอแนะน�ำให้ใช้สำย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่มีควำมยำวไม่เกิน 2 เมตร

สายอีเทอร์เน็ต (เครือข่าย) (เฉพาะ MFC-T810W)
ให้ใช้สำยเกลียวคู่แบบต่อตรง ประเภท 5 (หรือสูงกว่ำ) ส�ำหรับระบบ 
เครือข่ำย 10BASE-T หรือ 100BASE-TX Fast Ethernet Network

การเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัย
รหัสผ่ำนเริ่มต้นส�ำหรับเครื่องของคุณอยู่บนฉลำกด้ำนหลังของเครื่อง 
(ขึ้นต้นด้วย “Pwd”) 
เรำขอแนะน�ำเป็นอย่ำงยิ่งให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่ำนเพื่อป้องกันเครื่อง 
ของคุณจำกกำรเข้ำถึงที่ไม่ได้รับอนุญำต
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http://support.brother.com/manuals
http://support.brother.com/videos
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10 เลือกอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ

11 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

12 ทางเลือกในการตั้งค่าแบบไร้สาย  
(เฉพาะ DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)

13 พิมพ์หรือสแกนโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ  
(เฉพาะ DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)
อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ำยแบบไร้สำย เครือข่ำยเดียวกันกับเครื่อง Brother ของคุณ

ใส่แผ่นดิสก์กำรติดตั้งเข้ำไปในซีดี/ดีวีดีไดรฟ์ของคุณ หรือ
ดำวน์โหลดแพ็คเกจไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็มได้ที่:

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

หำกคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ระบบปฏิบัติกำรที่เพิ่ง 
วำงจ�ำหน่ำย เข้ำไปที่เว็บไซต์ด้ำนบนเพื่อรับข้อมูล
ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ที่อัปเดตแล้ว

ทําตามคําแนะนําและการแจ้งเตือนบนหน้าจอ

หำกคุณไม่สำมำรถหำข้อมูลนี้ได้ ให้สอบถำมผู้ดูแลระบบเครือข่ำย
หรือผู้ผลิตจุดกำรเข้ำถึง/เรำเตอร์ไร้สำย

หำกกำรตั้งค่ำไม่ส�ำเร็จ ให้รีสตำร์ท

เครื่อง Brother ของคุณและจุดกำร 

เข้ำถึง/เรำเตอร์ไร้สำยของคุณ และ 

ท�ำซ�้ำ 12

ค้นหำ SSID (ชื่อเครือข่ำย) และคีย์เครือข่ำย (รหัสผ่ำน) ของคุณบนจุด 
กำรเข้ำถึง/เรำเตอร์ไร้สำยของคุณ และเขียนลงในตำรำงด้ำนล่ำงนี้ เลือก SSID (ชื่อเครือข่ำย) ส�ำหรับจุด 

กำรเข้ำถึง/เรำเตอร์ของคุณและป้อนคีย์ 
เครือข่ำย (รหัสผ่ำน)
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำรป้อน
ข้อควำมในเครื่อง Brother ของคุณ ใน  
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

เมื่อกำรตั้งค่ำแบบไร้สำยส�ำเร็จ หน้ำจอ 
แสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Connected 
(เชื่อมต่อแล้ว)]

ไปยัง 11  เพ่ือติดตั้งซอฟต์แวร์

ไปยัง 13  เพ่ือติดตั้งแอป

SSID (ชื่อเครือข่าย)

คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่  
(เฉพาะ DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)

ไปยัง 11  และท�ำตำมค�ำแนะน�ำ

หมายเหตุ
ขอแนะน�ำให้ก�ำหนดกำรตั้งค่ำแบบไร้สำยจำกคอมพิวเตอร์
ของคุณ

ไปยัง 12  และท�ำตำมค�ำแนะน�ำ

สําหรับคอมพิวเตอร์

สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

เชื่อมต่อไม่ได้? ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

Brother อัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่เสมอเพื่อเพิ่มคุณลักษณะต่ำงๆ และแก้ไขบั๊ก
หำกต้องกำรตรวจสอบเฟิร์มแวร์ล่ำสุด เข้ำไปที่ support.brother.com/up4

แม้คุณจะไม่มีจุดกำรเข้ำถึง/เรำเตอร์ไร้สำย คุณยังสำมำรถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ
เข้ำกับเครื่องของคุณโดยตรงได้ ส�ำหรับข้อมูลสนับสนุนเครือข่ำยแบบไร้สำย 
เพิ่มเติม เข้ำไปที่ support.brother.com/wireless-support

Brother SupportCenter คือแอปพลิเคชันส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่ง
ให้ข้อมูลส่วนงำนบริกำรล่ำสุดส�ำหรับผลิตภัณฑ์ Brother ของคุณ
เข้ำไปที่ App Store หรือ Google Play™ เพื่อดำวน์โหลด

เครือข่ำยแบบไร้สำย  
(เฉพำะ DCP-T510W/ 
DCP-T710W/MFC-T810W)

เครือข่ำยแบบใช้สำย
(เฉพำะ MFC-T810W)

กำรเชื่อมต่อ USB

รีสตำร์ทจุดกำรเข้ำถึง/เรำเตอร์ไร้สำยของคุณ 
(หำกท�ำได้)

หำกยังคงไม่ส�ำเร็จ ให้ไปยัง 12

ถอดสำยเคเบิลออก หำกยังคงไม่ส�ำเร็จ เข้ำไปที่ support.brother.com 
เพื่อดูค�ำถำมที่พบบ่อยและกำรแก้ไขปัญหำ

รีสตำร์ทเครื่องและคอมพิวเตอร์ของคุณ 

จำกนั้นไปยัง 11

ข้อมูลสนับสนุนเครือข่ำยแบบไร้สำยเพิ่มเติม:  support.brother.com/wireless-support

ดำวน์โหลด

SSID: XXXXXXX
คีย์เครือข่ำย: XXXX

เสร็จสิ้น

แอปพลิเคชันอื่นๆ
คุณสำมำรถพิมพ์จำกและสแกนไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน 
ต่ำงๆ ได้
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ โปรดดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

AirPrint สำมำรถใช้ได้กับอุปกรณ์ iOS ที่รองรับทั้งหมด รวมถึง  
iPhone, iPad, และ iPod touch คุณไม่จ�ำเป็นต้องดำวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อใช้ AirPrint ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู  
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

ดำวน์โหลดและติดตั้งแอป Mopria® Print Service ได้จำก Google 
Play™ โดยใช้อุปกรณ์ Android™ ของคุณ 

ดำวน์โหลดและติดตั้ง Brother iPrint&Scan ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน
ที่ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยของเรำได้จำกร้ำนค้ำแอปพลิเคชันส�ำหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เช่น App Store, Google Play™, หรือ Microsoft® Store 
โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

1. กด Menu (เมนู)

2. กด a หรือ b เพื่อเลือก 
[Network (เครือข่ำย)]  
จำกนั้นกด OK (ตกลง)

3. กด a หรือ b เพื่อเลือก 
[WLAN] จำกนั้นกด  
OK (ตกลง)

4. กด a หรือ b เพื่อเลือก 
[Setup Wizard (ตัวช่วย
สร้ำงกำรตั้งค่ำ)] จำกนั้น 
กด OK (ตกลง)

ส�ำหรับ Windows®: 
หำกหน้ำจอ Brother ไม่แสดงขึ้นโดย
อัตโนมัติ ให้ไปยัง คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์
ของฉัน/พีซีเครื่องนี้) ดับเบิลคลกิไอคอน  
CD/DVD-ROM จำกนัน้ดบัเบลิคลิก start.exe

ส�ำหรับ Mac: 
เพื่อประโยชน์ในกำรใช้งำนไดรเวอร์สูงสุด  
ขอแนะน�ำให้เลือก CUPS driver เมื่อท�ำกำร
เพิ่มเครื่องพิมพ์

ส�ำหรับกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยแบบใช้สำย* และ
กำรเชื่อมต่อ USB:
ระบุต�ำแหน่งพอร์ตที่ถูกต้อง (ตำมสำยที่คุณใช้) 
ภำยในเครื่องดังภำพ

*เฉพำะ MFC-T810W
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