
หมายเหตุ
•	คู่มืออ้างอิงการใช้งาน	ส�าหรับรุ่นนี้มีอยู่ในแผ่นดิสก์การติดตั้งที่ให้มา
•	โปรดเก็บกล่องและวัสดุบรรจุภัณฑ์ของตัวเครื่องทั้งหมดไว้เพื่อใช้ในกรณี
ขนย้ายเครื่อง

•	คุณต้องซื้อสายอินเทอร์เฟสที่ถูกต้องส�าหรับอินเทอร์เฟสที่คุณ
ต้องการใช้งาน ในบางประเทศจะมีสาย USB ให้มาด้วย

สาย USB
ขอแนะน�าให้ใช้สาย	USB	2.0	(ชนิด	A/B)	ที่มีความยาวไม่เกิน	2	เมตร

สายอีเทอร์เน็ต (เครือข่าย) 
ให้ใช้สายเกลียวคู่แบบต่อตรง	ประเภท	5	(หรือสูงกว่า)	ส�าหรับระบบ	
เครือข่าย	10BASE-T	หรือ	100BASE-TX	Fast	Ethernet	Network

2 ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกระดาษและขนาดต่างๆ	โปรดดู	คู่มืออ้างอิงการใช้งาน

1 น�าเครื่องออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ
ส่วนประกอบที่บรรจุภายในกล่องอาจแตกต่างกันไป	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
ลอกเทปกาวและแผ่นฟิล์มที่ปิดอยู่บนตัวเครื่องและฝาครอบแทงค์หมึกออก

เชื่อมต่อสายโทรศัพท์
ใช้เต้ารับที่มีสัญลักษณ์	LINE

หลังจากเปิดเครื่อง	คุณอาจจ�าเป็นต้องตั้งค่าประเทศหรือภาษา
ของคุณ	(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องของคุณ)		
หากต้องตั้งค่า	ให้ท�าตามขั้นตอนบนหน้าจอแสดงผลแบบ	LCD

เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง	เครื่องจะเปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
หากคุณใช้สายโทรศัพท์นี้ร่วมกันกับโทรศัพท์ภายนอก	ให้
เชื่อมต่อสายดังรูปด้านล่าง

a 	โทรศัพท์ที่ต่อแยกออก
จากตัวเครื่อง

b โทรศัพท์ภายนอก

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย
MFC-T910DW

อ่าน	คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	(Product	Safety	Guide)	ก่อน	
จากนั้นอ่าน	คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย	นี้ส�าหรับขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง

3 เชื่อมต่อสายไฟ

4 เลือกประเทศหรือ
ภาษาของคุณ 
(เฉพาะการต้ังค่าเริ่มต้น)

8 เลือกภาษาของคุณ  
(หากจ�าเป็นและเฉพาะ 
บางรุ่นเท่านั้น)

9 เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ 
หากคุณไม่ใช้เครื่องของคุณเป็นโทรสาร	ให้ไปยัง	 10

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

ดูวิดีโอค�าถามที่พบบ่อยของเรา	
เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ	
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณได้ที่
support.brother.com/videos

5 ตั้งค่าวันที่และเวลา

ท�าตามข้อความพร้อมท์ที่แสดงบนหน้าจอแสดงผลแบบ	
LCD	เพื่อตั้งค่าวันที่และเวลา

ดึงถาดป้อนกระดาษออกมาจาก	
ตัวเครื่องจนสุด

เปิดฝาครอบถาดรองรับกระดาษ
ออก	a คลี่กระดาษออกจากกันและใส่เข้าไปในถาด

ปิดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออก		
จากนั้นค่อยๆ	ดันถาดเข้าไปในเครื่องจนสุด

ปรับแคร่ปรับกระดาษ

หมายเหตุ
ดึงฐานรองรับกระดาษ	a	ออกมา	และกาง	
แผ่นรองรับกระดาษ	b	ออกเพื่อไม่ให้	
หน้าที่พิมพ์แล้วหล่น

6 เติมแทงค์หมึกด้วยหมึกที่ให้มาในกล่อง

ตรวจสอบชื่อรุ่นขวดหมึกบนป้ายฉลาก		
น�้าหมึกที่ไม่ถูกต้องอาจสร้างความ	
เสียหายให้แก่เครื่องได้

BK (สีย้อม) CMY

BTD60BK
BT5000CMY
BT5001CMY
BT5009CMY

ห้ามใช้

BK (ผงสี)
BT6000BK
BT6001BK
BT6009BK

หันปากขวดขึ้นเพื่อไม่ให้น�้าหมึก
หก	จากนั้นน�าปากขวดออกจาก
แทงค์หมึก

น�าส่วนปลายของขวดหมึกออก	
เสียบปากขวดหมึกเข้าไปให้แน่น
เพื่อไม่ให้น�้าหมึกหก	เติมน�้าหมึกลง
ในแทงค์หมึกโดยการบีบขวดเบาๆ	
ดังภาพ	เติมน�้าหมึกลงในแทงค์หมึก
จนหมดขวด

เมื่อเครื่องท�าความสะอาดเบื้องต้นเสร็จแล้ว	ให้ท�าตามขั้นตอนบน	
หน้าจอแสดงผลแบบ	LCD	เพื่อก�าหนดการตั้งค่าเครื่อง
•	ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
•	ก�าหนดการตั้งค่าถาด
•	ตั้งค่าการแจ้งอัปเดตเฟิร์มแวร์
•	พิมพ์แผ่นการติดตั้ง

7 การตั้งค่าเครื่อง

กดฝาของแทงค์หมึกลงเพื่อ
ปิดให้แน่น	ท�าซ�้าขั้นตอน	 6 	
ส�าหรับแทงค์หมึกอีกสามแทงค์

ปิดฝาครอบแทงค์หมึก	เครื่อง	
จะเตรียมระบบท่อส่งน�้าหมึก
ส�าหรับการพิมพ์

1. กดปุ่ม	Settings (การตั้งค่า)

2. กด	a	หรือ	b	เพื่อเลือกรายการต่อไปนี้:	
a.	เลือก	[Initial Setup	(การตั้งค่าเริ่มต้น)]	จากนั้นกด	OK (ตกลง)	
b. เลือก	[Local Language	(ภาษาท้องถิ่น)]	จากนั้นกด	OK (ตกลง)	
c. เลือกภาษาของคุณ	จากนั้นกด	OK (ตกลง)

3. กด	Stop/Exit (หยุด/ออก)

ถอดฝาและฟิล์มป้องกันออกจาก	
ขวดหมึก	จากนั้นปิดฝากลับเข้าที่

หมายเหตุ
ปิดฝาขวดหมึกให้แน่นเพื่อไม่ให้น�้าหมึก
รั่วซึม

เปิดฝาครอบแทงค์หมึก	a	และดึงแท็บ	
b	ลงด้านล่างเพื่อเปิดฝาของแทงค์หมึก

1

2

ข้อควรจ�า

D00XT6001-02
THA
ฉบับที่	B

ขวดหมึกที่ให้มาใน
กล่อง*
•	สีด�า
•	สีเหลือง
•	สีฟ้า
•	สีชมพู
*	ขวดหมึกที่ให้มาในกล่อง
ประกอบด้วยขวดหมึก
ส�าหรับเปลี่ยนที่สามารถ
พิมพ์ได้ดังนี้:

-	สีด�า:	พิมพ์ได้	95%	โดยประมาณ
-	สีอื่นๆ:	พิมพ์ได้	90%	โดยประมาณ
uu	คู่มืออ้างอิงการใช้งาน:	

ข้อก�าหนดวัสดุการพิมพ์

คูม่อืการติดต้ังเครือ่งอย่างง่าย
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัย 

ของผลิตภัณฑ์  
(Product Safety Guide)

สายไฟ สายอินเทอร์เฟส USB
(ส�าหรับบางประเทศ)

แผ่นดิสก์การติดต้ังของ 
Brother

สายโทรศัพท์ 
การเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัย
รหัสผ่านเริ่มต้นส�าหรับเครื่องของคุณอยู่บนฉลากด้านหลังของเครื่อง	
(ขึ้นต้นด้วย	“Pwd”)	
เราขอแนะน�าเป็นอย่างยิ่งให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อป้องกันเครื่อง	
ของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
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http://support.brother.com/manuals
http://support.brother.com/videos
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10 เลือกอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ

11 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

12 ทางเลือกในการตั้งค่าแบบไร้สาย 

13 พิมพ์หรือสแกนโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ 
อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย	เครือข่ายเดียวกันกับเครื่อง	Brother	ของคุณ

D00XT6001-02

ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งเข้าไปในซีดี/ดีวีดีไดรฟ์ของคุณ	หรือ
ดาวน์โหลดแพ็คเกจไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็มได้ที่:

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

หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ระบบปฏิบัติการที่เพิ่ง	
วางจ�าหน่าย	เข้าไปที่เว็บไซต์ด้านบนเพื่อรับข้อมูล
ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ที่อัปเดตแล้ว

หากคุณไม่สามารถหาข้อมูลนี้ได้	ให้สอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่าย
หรือผู้ผลิตจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สาย

หากการตั้งค่าไม่ส�าเร็จ	ให้รีสตาร์ท

เครื่อง	Brother	ของคุณและจุดการ	

เข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณ	และ	

ท�าซ�้า	 12

ค้นหา	SSID	(ชื่อเครือข่าย)	และคีย์เครือข่าย	(รหัสผ่าน)	ของคุณบนจุด	
การเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณ	และเขียนลงในตารางด้านล่างนี้ เลือก	SSID	(ชื่อเครือข่าย)	ส�าหรับจุด	

การเข้าถึง/เราเตอร์ของคุณและป้อนคีย์	
เครือข่าย	(รหัสผ่าน)
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม	โปรดดู	การป้อน
ข้อความในเครื่อง	Brother	ของคุณ	ใน		
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

เมื่อการตั้งค่าแบบไร้สายส�าเร็จ	หน้าจอ	
แสดงผลแบบ	LCD	จะแสดง	[Connected	
(เชื่อมต่อแล้ว)]

ไปยัง	 11 	เพ่ือติดตั้งซอฟต์แวร์

ไปยัง	 13 	เพ่ือติดตั้งแอป

SSID (ชื่อเครือข่าย)

คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ไปยัง	 11 	และท�าตามค�าแนะน�า ไปยัง	 12 	และท�าตามค�าแนะน�า

ส�าหรับคอมพิวเตอร์

ส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

เชื่อมต่อไม่ได้? ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

Brother	อัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่เสมอเพื่อเพิ่มคุณลักษณะต่างๆ	และแก้ไขบั๊ก
หากต้องการตรวจสอบเฟิร์มแวร์ล่าสุด	เข้าไปที่	support.brother.com/up4

แม้คุณจะไม่มีจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สาย	คุณยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ
เข้ากับเครื่องของคุณโดยตรงได้	ส�าหรับข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายแบบไร้สาย	
เพิ่มเติม	เข้าไปที่	support.brother.com/wireless-support

Brother	SupportCenter	คือแอปพลิเคชันส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่ง
ให้ข้อมูลส่วนงานบริการล่าสุดส�าหรับผลิตภัณฑ์	Brother	ของคุณ
เข้าไปที่	App	Store	หรือ	Google	Play™	เพื่อดาวน์โหลด

เครือข่ายแบบไร้สาย	

เครือข่ายแบบใช้สาย

การเชื่อมต่อ	USB

รีสตาร์ทจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณ	
(หากท�าได้)

หากยังคงไม่ส�าเร็จ	ให้ไปยัง	 12

ถอดสายเคเบิลออก หากยังคงไม่ส�าเร็จ	เข้าไปที่	support.brother.com	
เพื่อดูค�าถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา

รีสตาร์ทเครื่องและคอมพิวเตอร์ของคุณ	

จากนั้นไปยัง	 11

ข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายแบบไร้สายเพิ่มเติม:		support.brother.com/wireless-support

ดาวน์โหลด

SSID:	XXXXXXX
คีย์เครือข่าย:	XXXX

เสร็จสิ้น

AirPrint	สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์	iOS	ที่รองรับทั้งหมด	รวมถึง		
iPhone,	iPad,	และ	iPod	touch	คุณไม่จ�าเป็นต้องดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ใดๆ	เพื่อใช้	AirPrint	ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม	โปรดดู		
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป	Mopria®	Print	Service	ได้จาก	Google	
Play™	โดยใช้อุปกรณ์	Android™	ของคุณ	

ดาวน์โหลดและติดตั้ง	Brother iPrint&Scan	ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน
ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราได้จากร้านค้าแอปพลิเคชันส�าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่	เช่น	App	Store,	Google	Play™,	หรือ	Microsoft®	Store	
โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

1. ไปที่เครื่องของคุณ	และกด		
WiFi	บนแผง		
กด	OK (ตกลง)	เพื่อเลือก	
[Setup Wizard  
(ตัวช่วยการตั้งค่า)]	ข้อความ	
[Enable WLAN?  
(เปิดการใช้งาน WLAN?)]	
ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ	
LCD

2. กด	c	เพื่อเลือก	Yes	(ใช่)

ท�าตามค�าแนะน�าและการแจ้งเตือนบนหน้าจอ

ส�าหรับ	Windows®:	
หากหน้าจอ	Brother	ไม่แสดงขึ้นโดย
อัตโนมัติ	ให้ไปยัง	คอมพิวเตอร์	(คอมพิวเตอร์
ของฉัน/พีซีเครื่องนี้)	ดับเบิลคลกิไอคอน		
CD/DVD-ROM	จากนัน้ดบัเบลิคลิก	start.exe

ส�าหรับ	Mac:	
เพื่อประโยชน์ในการใช้งานไดรเวอร์สูงสุด		
ขอแนะน�าให้เลือก	CUPS driver	เมื่อท�าการ
เพิ่มเครื่องพิมพ์

ส�าหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายและ
การเชื่อมต่อ	USB:
ระบุต�าแหน่งพอร์ตที่ถูกต้อง	(ตามสายที่คุณใช้)	
ภายในเครื่องดังภาพ

แอปพลิเคชันอื่นๆ
คุณสามารถพิมพ์จากและสแกนไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน	
ต่างๆ	ได้
ส�าหรับค�าแนะน�า	โปรดดู	คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

http://support.brother.com
http://support.brother.com/windows
http://support.brother.com/mac
http://support.brother.com/up4
http://support.brother.com/wireless-support
http://support.brother.com
http://support.brother.com/wireless-support

