
คูม่อือา้งองิการใชง้าน
คําอธบิายโดยสรปุสําหรับการใชง้านเครือ่งเป็นประจํา
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บราเดอรแ์นะนําใหค้ณุเกบ็คูม่อืนีไ้วใ้กลก้บัเครือ่งบราเดอรเ์พือ่สะดวกตอ่การนํามาอา้งองิ

คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน์
สําหรับคําแนะนําการใชง้าน ขอ้มลู และขอ้มลูผลติภณัฑ์
ขัน้สงู โปรดดคูู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่
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คูม่อืผูใ้ชแ้ละวธิคีน้หาคูม่อืผูใ้ช้
คูม่อื ส ิง่ท ีอ่ยูใ่นคูม่อื คน้หาคูม่อืจาก

คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภยั
ของผลติภณัฑ์

อา่นคูม่อืนีก้อ่น โปรดอา่นคําแนะนําดา้นความ
ปลอดภยักอ่นตัง้คา่เครือ่งของคณุ ดคููม่อืนีสํ้าหรับ
ขอ้มลูเครือ่งหมายการคา้และขอ้จํากดัทางกฎหมาย

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อืการตดิตัง้เครือ่งอยา่ง
งา่ย

ดคํูาแนะนําสําหรับการตัง้คา่เครือ่งของคณุ และตดิ
ตัง้ แพ็คเกจไดรเ์วอรแ์ละซอฟตแ์วรฉ์บบัเต็ม
สําหรับระบบปฏบิตักิารและชนดิการเชือ่มตอ่ทีค่ณุ
ใชง้านอยู่

ฉบบัพมิพ ์/ ในกลอ่ง

คูม่อือา้งองิการใชง้าน เรยีนรูก้ารดําเนนิการขัน้พืน้ฐานสําหรับ PC-Print,
Direct Print, การสแกน, การทําสําเนาและโทรสาร
และการบํารงุรักษาเครือ่งเบือ้งตน้ ดเูคล็ดลบัการ
แกไ้ขปัญหา

ฉบบัพมิพห์รอือยูใ่น
แผน่ดสิกก์ารตดิตัง้
โปรแกรมของบราเด
อร ์/ อยูใ่นกลอ่ง

คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน์ คูม่อืนีป้ระกอบดว้ยเนือ้หาเพิม่เตมิสําหรับ คู่มือ
อ้างอิงการใช้งาน
นอกจากขอ้มลูเกีย่วกบัการดําเนนิการ PC-Print,
Direct Print, การสแกน, การทําสําเนา, โทรสาร,
บรกิารอนิเทอรเ์น็ต, ฟังกช์นัอปุกรณเ์คลือ่นที ่และ
Brother ControlCenter ยงัรวมขอ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชนซ์ึง่เกีย่วกบัการใชง้านเครือ่งในเครอืขา่ย
เอาไวด้ว้ย

Brother Solutions
Center 1

1 ไปที ่support.brother.com/manuals
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ถา้มคีาํถามหรอืปญัหา ดคูาํถามทีพ่บบอ่ย วธิแีกป้ญัหา
และวดิโีอออนไลนข์องเรา
ไปทีห่นา้ คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother Solutions Center ที่
support.brother.com
• พรอ้มดว้ยวธิกีารตา่งๆ ในการคน้หา
• แสดงคาํถามทีเ่ก ีย่วขอ้งสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ
• ไดร้บัการปรบัปรงุเป็นประจาํตามผลตอบรบัของลกูคา้
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ภาพรวมของแผงควบคมุ
32

5

41

1. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั
เขา้ถงึเมนูและตวัเลอืกโดยการกดรายการนัน้บน
จอสมัผัส

2. ปุ่ มเมนู

 (ยอ้นกลบั)

กดเพือ่กลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้

 (หนา้หลกั)

กดเพือ่กลบัสูห่นา้จอหลกั

 (ยกเลกิ)

กดเพือ่ยกเลกิการดําเนนิการ
3. แป้นกดหมายเลข

กดตวัเลขเพือ่ใสห่มายเลขโทรศพัทห์รอื
โทรสารและเพือ่ใสจํ่านวนสําเนา

4. ตวับง่ชีก้ารทาํงาน LED
LED สวา่งตามสถานะการทํางานของเครือ่ง
เมือ่เครือ่งอยูใ่นโหมดพัก LED จะกะพรบิ

5.  เปิด/ปิดเครือ่ง

กด  เพือ่ เปิดเครือ่ง

กด  คา้งไวเ้พือ่ปิดเครือ่ง จอสมัผัสจะแสดง
[Shutting Down (ปิดเครือ่ง)] คา้งไว ้
เป็นเวลาไมก่ีว่นิาทกีอ่นทีจ่ะดบัลง หากคณุ
เชือ่มตอ่โทรศพัทภ์ายนอกหรอื TAD ไว ้จะ
สามารถใชไ้ดต้ลอดเวลา

ถา้คณุปิดเครือ่ง โดยใช ้ , เครือ่งจะยงัคง
ทําความสะอาดหวัพมิพเ์ป็นระยะ เพือ่รักษา
คณุภาพการพมิพ ์เพือ่ยดือายกุารใชง้านหวัพมิพ์
ปรับปรงุประสทิธภิาพการใชง้านหมกึ และรักษา
คณุภาพการพมิพ ์ควรเชือ่มตอ่เครือ่งของคณุกบั
แหลง่จา่ยไฟตลอดเวลา

1 ขอ้มลูท ัว่ไป
1

ขอ้มลูท
ัว่ไป
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ภาพรวมจอ LCD ระบบ
สมัผสั
คณุสามารถสลบัหนา้จอหลกัไดโ้ดยการกด d หรอื
c

จากหนา้จอหลกั คณุสามารถเขา้ถงึหนา้จอการตัง้คา่
Wi-Fi®, ทางลดั และการตัง้คา่ได ้
หนา้จอหลกั

1

65

2

3 4

หนา้จอนีแ้สดงสถานะของเครือ่งเมือ่เครือ่งอยูใ่น
สถานะวา่ง เมือ่ปรากฏขึน้ แสดงวา่เครือ่งของคณุ
พรอ้มรับคําสัง่ถดัไป
1. วนัทีแ่ละเวลา

แสดงวนัทีแ่ละเวลาทีต่ัง้ไวท้ีเ่ครือ่ง

2.  โหมดเงยีบ

ไอคอนนีจ้ะปรากฏขึน้เมือ่การตัง้คา่[Quiet
Mode (โหมดลดเสยีงรบกวน)] อยูท่ี[่On
(เปิด)]
การตัง้คา่โหมดเงยีบชว่ยลดเสยีงรบกวนในการ
พมิพ ์เมือ่เปิดโหมดเงยีบ ความเร็วในการพมิพ์
จะชา้ลง รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้
ใช้แบบออนไลน์

3.  [Shortcuts (ทางลดั)]

สรา้งทางลดัสําหรับการดําเนนิการทีใ่ชบ้อ่ย เชน่
การสง่โทรสาร การทําสําเนา การสแกน การ
เชือ่มตอ่เว็บและบรกิารแอป

• มหีนา้จอทางลดัสามหนา้จอ คณุสามารถ
กําหนดไดส้ีท่างลดัในแตล่ะหนา้จอ

• หากตอ้งการใหแ้สดงหนา้จอทางลดัอืน่ กด
d หรอื c

4.  สถานะระบบไรส้าย

แตล่ะไอคอนในตารางตอ่ไปนีแ้สดงสถานะเครอื
ขา่ยแบบไรส้าย:

เครือ่งของคณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัจดุ
การเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้าย
กดปุ่ มนีเ้พือ่กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย
แบบไรส้าย รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ
uu คู่มือการติดตั้งเคร่ืองอย่างง่าย
เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยแบบไรส้ายแลว้
ตวับง่ชีร้ะดบัแบบสามระดบัในหนา้หลกั
แตล่ะหนา้แสดงความแรงของสญัญาณ
ไรส้ายปัจจบุนั

ตรวจจับไมพ่บจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์ร ้
สาย

การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายปิดการ
ใชง้าน

คณุสามารถกําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไร ้
สายไดโ้ดยกดปุ่ มสถานะระบบไรส้าย

5. [Settings (การต ัง้คา่)]

กดเพือ่เขา้สูเ่มนู[Settings (การตัง้คา่)]
6. โหมด:

กดเพือ่สลบัไปยงัแตล่ะโหมด
[Fax (โทรสาร)] / [Copy (สําเนา)] /
[Scan (สแกน)] / [Web (เว็บ)] /
[Apps] / [USB] / [A3 Copy
Shortcuts (ทางลดัการทําสําเนา A3)] /
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[Download Software (ดาวนโ์หลด
ซอฟตแ์วร)์]
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั [Web (เว็บ)]
และ [Apps] uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

7. ไอคอนขอ้มลู
7

ขอ้มลูใหมจ่าก Brother จะปรากฏในแถบขอ้มลู
เมือ่ตัง้คา่การแจง้เตอืน เชน่ [Message
from Brother (ขอ้ความจาก
Brother)] และ [Firmware Auto
Check (ตรวจสอบเฟิรม์แวรอ์ตัโนมตั)ิ] เป็น
[On (เปิด)]
(จําเป็นตอ้งทําการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต และ
อาจมกีารเรยีกเกบ็คา่บรกิาร)

กด  เพือ่ดรูายละเอยีด

8. ไอคอนคาํเตอืน
8

ไอคอนคําเตอืน  จะปรากฏเมือ่มขีอ้ผดิ

พลาดหรอืขอ้ความการบํารงุรักษา กด  เพือ่

ดรูายละเอยีด จากนัน้กด  เพือ่กลบัสูห่นา้
จอหลกั

นําทางจอสมัผสั
กดนิว้มอืของคณุบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่
สัง่การ เพือ่แสดงและเขา้ถงึตวัเลอืกทัง้หมด กด d
c หรอื a b บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่เลือ่น
ดู

ขอ้ควรจาํ
หา้มกดทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD ดว้ยวตัถุ
แหลมคม เชน่ ปากกาหรอืสไตลสั เนือ่งจากอาจ
ทําใหเ้ครือ่งเสยีหาย

• ผลติภณัฑน์ีใ้ชฟ้อนตข์อง ARPHIC
TECHNOLOGY CO., LTD.

• หา้มสมัผัสหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ทนัทหีลงั
จากเสยีบสายไฟ หรอืเปิดเครือ่ง การกระทําดงั
กลา่วอาจทําใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด

หมายเหตุ

1
ขอ้มลูท

ัว่ไป
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บรรจกุระดาษ

1 บรรจกุระดาษลงในถาดใสก่ระดาษดงันี้

คลีปึ่กกระดาษใหเ้รยีบรอ้ย

ขนาดกระดาษเป็นตวักําหนดแนวการจัดวางเมือ่บรรจกุระดาษ

ถาด #1 วธิใีสก่ระดาษ

A4
Letter
Executive
B5 (JIS) ♦

ปรับแครป่รับกระดาษ

การจัดวางตามแนวนอน

A5
A6
ภาพถา่ย
ภาพถา่ย L
ภาพถา่ย 2L
B6 (JIS) ♦
แผน่ดชันี
ซองจดหมาย

ปรับแครป่รับกระดาษ

การจัดวางตามแนวตัง้

A3
Ledger
B4 (JIS) ♦
Legal
Folio
Mexico Legal
India Legal

ยดืถาดโดยใชต้วัเลือ่นสี
เขยีว จากนัน้ปรับแคร่
ปรับกระดาษ

การจัดวางตามแนวตัง้

2 การจดัการกระดาษ
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ถาดอเนกประสงค์ วธิใีสก่ระดาษ

A4
Letter
Executive
B5 (JIS) ♦ ปรับแครป่รับกระดาษของ

ถาดอเนกประสงค์

การจัดวางตามแนวนอน

A3
Ledger
B4 (JIS) ♦
Legal
Folio
Mexico Legal
India Legal
A5
A6
ภาพถา่ย
ภาพถา่ย L
ภาพถา่ย 2L
B6 (JIS) ♦
แผน่ดชันี
ซองจดหมาย

1

2

ปรับแครป่รับกระดาษของ
ถาดอเนกประสงค์

การจัดวางตามแนวตัง้

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุกระดาษ
♦ รองรับในบางประเทศเทา่นัน้

2 กางแผน่รองรับกระดาษ

2

1

3 เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเมนูของเครือ่งถา้จําเป็น

2
การจดัการกระดาษ
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การวางเอกสาร
วางเอกสารในถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั ิ(ADF)

1 คลีก่ระดาษออกจากกนั

2 ปรับแครป่รับกระดาษ (1) เพือ่ใหพ้อดกีบั
ขนาดเอกสาร

1

3 วางเอกสารของคณุ หงายขึน้ ใน ADF ดงั
แสดงในภาพประกอบจนกระทัง่รูส้กึวา่เอกสาร
สมัผัสกบัลกูยางป้อนกระดาษและเครือ่งสง่
เสยีงบี๊ป

การวางเอกสารบนแผน่กระจก
สแกนเนอร์

1 ยกฝาครอบเอกสาร

2 วางเอกสาร ควํา่ลง ทีม่มุซา้ยบนของกระจก
สแกนเนอรด์งัแสดงในภาพประกอบ

3 ปิดฝาครอบเอกสาร
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พมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์
ของคณุ
กอ่นทีจ่ะพยายามดําเนนิการพมิพใ์ดๆ ใหย้นืยนั
ดงัตอ่ไปนี:้
• ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละ
ไดรเวอรข์องบราเดอรแ์ลว้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เชือ่มตอ่สายเครอืขา่ย
หรอื USB อยา่งถกูตอ้ง หรอืมกีารเชือ่มตอ่กบั
เครอืขา่ยโดยใชจ้ดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้าย

พมิพเ์อกสาร (Windows®)

1 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอปพลเิคชนัของคณุ

2 เลอืก Brother 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 เลอืก Brother MFC-XXXX (โดย XXXX
เป็นชือ่รุน่ของคณุ)

3 คลกิ Print (พมิพ)์

4 เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

การพมิพแ์บบตา่งๆ
เมือ่ตอ้งการใชค้ณุสมบตักิารพมิพแ์บบตา่งๆ ใหค้ลกิ
ปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพเ์พือ่
เปลีย่นการตัง้คา่การพมิพ์

พมิพท์ ัง้สองดา้นของกระดาษโดยอตัโนมตั ิ

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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พมิพภ์าพถา่ยโดยตรง
จาก USB Flash Drive
เรยีกดตูวัอยา่งและพมิพ์
ภาพถา่ยจาก USB Flash
Drive

เรยีกดตูวัอยา่งภาพถา่ยบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD กอ่นจะพมิพ ์พมิพภ์าพทีจั่ดเก็บไวใ้น USB
flash drive

1 ใส ่USB flash drive ในชอ่งใส ่USB

2 กด [JPEG Print (พมิพ ์JPEG)] >
[Select Files (เลอืกไฟล)์]

3 กด d หรอื c เพือ่แสดงภาพถา่ยทีค่ณุ
ตอ้งการพมิพ ์และจากนัน้กดทีภ่าพ

เมือ่ตอ้งการพมิพภ์าพถา่ยทัง้หมด กด[Print
All (พมิพท์ัง้หมด)], จากนัน้กด[Yes
(ใช)่] เพือ่ยนืยนั

4 กด  เพือ่แสดงแป้นพมิพบ์นจอสมัผัส
จากนัน้ป้อนจํานวนสําเนาโดยใชแ้ป้นพมิพจ์อ
สมัผัส กด [OK (ตกลง)]
คณุยงัสามารถกด[-] หรอื[+] บนจอสมัผัส
หรอืใชแ้ป้นหมายเลข

5 กด[OK (ตกลง)]

6 ทําซํ้าสามขัน้ตอนกอ่นหนา้นีจ้นกวา่คณุจะ
เลอืกภาพถา่ยทัง้หมดทีต่อ้งการพมิพจ์นครบ

7 กด[OK (ตกลง)]

8 อา่นและยนืยนัรายการตวัเลอืกทีป่รากฏ

9 หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพ ์กด
[Print Settings (การตัง้คา่การ
พมิพ)์]
เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย กด [OK (ตกลง)]

10 กด[Start (เริม่)]

ภาพรวมการต ัง้คา่การพมิพ์
การเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การพมิพจ์ะมผีลชัว่คราว
กบังานพมิพปั์จจบุนัเทา่นัน้ เครือ่งจะยอ้นกลบัไปยงั
การตัง้คา่เริม่ตน้หลงัจากทีพ่มิพเ์สร็จแลว้

คณุสามารถบนัทกึการตัง้คา่การพมิพท์ีค่ณุใช ้
บอ่ยทีส่ดุโดยตัง้คา่เป็นคา่เริม่ตน้

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์
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ทาํสาํเนาเอกสาร

1 ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกู
ตอ้งในถาดใสก่ระดาษ

2 วางเอกสาร

3 กด [Copy (สําเนา)]

จอสมัผัสแสดง:

4 เปลีย่นการตัง้คา่การทําสําเนา หากจําเป็น

เมือ่คณุใสก่ระดาษอืน่นอกเหนอืจากกระดาษ
ธรรมดาขนาด A4 จะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่
[Paper Size (ขนาดกระดาษ)] และ
[Paper Type (ชนดิกระดาษ)] โดยการ
กด [Options (ตวัเลอืก)]

•  (จํานวน ของสําเนา)

กด  เพือ่แสดงแป้นพมิพบ์นจอ
สมัผัส จากนัน้ป้อนจํานวนสําเนาโดยใช ้
แป้นพมิพจ์อสมัผัส กด [OK (ตกลง)]
คณุยงัสามารถกด[-] หรอื[+] บนจอ
สมัผัสหรอืใชแ้ป้นหมายเลข

• [Options (ตวัเลอืก)]

กด  เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่การ
ทําสําเนาสําหรับการทําสําเนาครัง้ถดัไป
เทา่นัน้

เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย กด[OK (ตกลง)]

หลงัจากทีค่ณุเลอืกตวัเลอืกใหมแ่ลว้ คณุ
สามารถบนัทกึไดโ้ดยการกดปุ่ ม [Save as
Shortcut (บนัทกึเป็นทางลดั)]

5 กด[Mono Start (เริม่ตน้ขาวดํา)]
หรอื[Colour Start (เริม่ตน้ส)ี]

เพือ่หยดุการทําสําเนา กด 

ตวัเลอืกสาํเนาอืน่ๆ
คณุสามารถใชค้ณุสมบตักิารทําสําเนาตา่งๆ ไดโ้ดย
เปลีย่นการตัง้คา่การทําสําเนา กดปุ่ ม [Options
(ตวัเลอืก)]

ขยายหรอืยอ่ภาพสาํเนา

การทาํสาํเนา 2 ดา้น

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: สาํเนา

4 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)] > [to PC (ไปยงั
PC)] > [to File (ไปยงัไฟล)์]

3 ถา้เครือ่งเชือ่มตอ่ผา่นเครอืขา่ย กด a หรอื b
เพือ่แสดงคอมพวิเตอรท์ีค่ณุตอ้งการสง่ขอ้มลู
จากนัน้กดทีช่ ือ่คอมพวิเตอร์

ถา้หนา้จอแสดงผลแบบ LCD สอบถามใหค้ณุ
ป้อนรหสั PIN ใหใ้ชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD
ป้อนรหสั PIN สีห่ลกัสําหรับคอมพวิเตอร ์จาก
นัน้กด[OK (ตกลง)]

4 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• เมือ่ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่ กด
[Options (ตวัเลอืก)] หรอื [Set
at Device (กําหนดทีอ่ปุกรณ)์] จาก
นัน้ไปยงัขัน้ตอนถดัไป

• กด [Start (เริม่)] เพือ่เริม่การสแกน
โดยไมเ่ปลีย่นการตัง้คา่เพิม่เตมิ
เครือ่งเริม่การสแกน ถา้ใชก้ระจกสแกน
เนอรข์องเครือ่ง ใหป้ฏบิตัติามคําแนะนํา
บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่ดําเนนิ
การงานสแกนใหเ้สร็จสิน้

เพือ่ใชก้ารตัง้คา่ [Options (ตวัเลอืก)]
หรอื [Set at Device (กําหนดที่
อปุกรณ)์] จะตอ้งเชือ่มตอ่คอมพวิเตอรท์ีต่ดิ
ตัง้ ControlCenter4 (Windows®) หรอื
Brother iPrint&Scan (Mac) เขา้กบัเครือ่ง

5 เปลีย่นการตัง้คา่การสแกนตามตอ้งการถา้
จําเป็น เชน่ ประเภทการสแกน ความละเอยีด
ประเภทไฟลแ์ละขนาดเอกสาร เมือ่เสร็จ
เรยีบรอ้ย กด[OK (ตกลง)]

6 กด[Start (เริม่)]
เครือ่งเริม่การสแกน ถา้ใชก้ระจกสแกนเนอร์
ของเครือ่ง ใหป้ฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่ดําเนนิการงาน
สแกนใหเ้สร็จสิน้

5 สแกน
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กอ่นการสง่แฟกซ์
การรบกวนในสายโทรศพัท/์
VoIP

ถา้คณุประสบปัญหาในการสง่หรอืรับโทรสาร
เนือ่งจากมสีญัญาณรบกวนในสายโทรศพัท ์หรอืคณุ
กําลงัใชง้านสายโทรศพัทแ์บบ VoIP เราขอแนะนํา
ใหเ้ปลีย่นความเร็วของโมเด็มเพือ่ทําใหเ้กดิความ
ผดิพลาดนอ้ยทีส่ดุในการใชง้านโทรสาร

1 กด [Settings (การตัง้คา่)] >
[All Settings (การตัง้คา่ทัง้หมด)]
> [Initial Setup (การตัง้คา่เริม่
ตน้)] > [Compatibility (ความ
สามารถใชง้านดว้ยกนัได)้]

2 กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
• [Basic(for VoIP) (พืน้
ฐาน(สําหรับ VoIP))] จะลดความเร็ว
โมเด็มเหลอื 9,600 bps และปิดโหมด
แกไ้ขขอ้ผดิพลาด (ECM) ถา้ปัญหา
สญัญาณรบกวนในสายโทรศพัทข์องคณุ
เกดิขึน้ซํา้อกี คณุอาจตอ้งการใชเ้มือ่
จําเป็นเทา่นัน้
เพือ่ปรับปรงุความเขา้กนัไดก้บับรกิาร
VoIP สว่นใหญ ่Brother แนะนําใหเ้ปลีย่น
การตัง้คา่ความเขา้กนัไดเ้ป็น
[Basic(for VoIP) (พืน้
ฐาน(สําหรับ VoIP))]

• [Normal (ปกต)ิ] ตัง้คา่ความเร็วของ
โมเด็มที ่14,400 bps

• [High (สงู)] ตัง้คา่ความเร็วของ
โมเด็มที ่33,600 bps

3 กด 

• VoIP (Voice over IP) เป็นประเภทระบบ
โทรศพัทท์ีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแทน
สายโทรศพัทท์ัว่ไป

• Brother ไมแ่นะนําใหใ้ชส้าย VoIP ขอ้
จํากดัของ VoIP โดยทัว่ไปอาจทําใหบ้าง
ฟังกช์ัน่ของเครือ่งโทรสารทํางานผดิพลาด

สง่โทรสาร

คณุสมบตันิีส้ามารถใชไ้ดเ้ฉพาะสําหรับ โทรสารขาว
ดํา

หมายเหตุ

1 วางเอกสารของคณุใน ADF (ถาดป้อน
เอกสารอตัโนมตั)ิ หรอืวางบนกระจกสแกน
เนอร์

2 กด [Fax (โทรสาร)]

ถา้[Fax Preview (ตวัอยา่งโทรสาร)] ถกู
ตัง้คา่เป็น[On (เปิด)], กด [Fax
(โทรสาร)] > [Sending Faxes (การสง่
โทรสาร)]

จอสมัผัสแสดง:

3 ใสห่มายเลขโทรสารดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่
ไปนี:้
• แป้นหมายเลข (ใสห่มายเลขโทรสารดว้ย
ตนเอง)

6 แฟกซ์
6

แฟ
กซ
์
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กดตวัเลขทัง้หมดของหมายเลขโทรสาร
โดยใชแ้ป้นหมายเลข

• ประวตักิารโทร
กด [Redial (โทรซํา้)],
[Outgoing Call (สายโทรออก)]
หรอื [Caller ID History (ประวตัิ
รหสัผูโ้ทร)]
หากคณุเลอืก [Outgoing Call
(สายโทรออก)] หรอื [Caller ID
History (ประวตัริหสัผูโ้ทร)] ให ้
เลอืกหมายเลขทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้กด
[Apply (ดําเนนิการ)]
(คณุสมบตัริหสัผูโ้ทรไมส่ามารถใชไ้ด ้
สําหรับไตห้วนัและบางประเทศ)

• สมดุทีอ่ยู่
กด[Address Book (สมดุทีอ่ยู)่]
ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
- เลอืกหมายเลขทีค่ณุตอ้งการ จากนัน้
กด[Apply (ดําเนนิการ)]

- กด , จากนัน้ป้อนอกัษรตวัแรก
ของชือ่ และกด[OK (ตกลง)] กดชือ่
ทีค่ณุตอ้งการโทรหา ถา้ชือ่นัน้มสีอง
หมายเลข กดหมายเลขทีค่ณุตอ้งการ
กด[Apply (ดําเนนิการ)]

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิโดยละเอยีดเกีย่วกบั
วธิกีารจัดเก็บเลขหมายในสมดุทีอ่ยู ่uu
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

(สามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศเทา่นัน้)
ถา้สามารถใชก้ารคน้หา LDAP ได ้ผลจะแสดง
บนจอสมัผัสดว้ย 

4 กด [Options (ตวัเลอืก)] >
[Document Size (ขนาดเอกสาร)]
เลอืกตวัเลอืกขนาดเอกสารทีค่ณุตอ้งการ
กด[OK (ตกลง)]

5 เมือ่ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่โทรสารเพิม่เตมิ
กด[Options (ตวัเลอืก)] อกีครัง้
เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย กด [OK (ตกลง)]

6 กด [Fax Start (เริม่ตน้โทรสาร)]

• ถา้คณุใช ้ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ เครือ่งจะเริม่สแกนและสง่
เอกสาร

• ถา้คณุใชก้ระจกสแกนเนอร ์เครือ่งจะเริม่
สแกนหนา้แรก
ไปยงัขัน้ตอนถดัไป

7 เมือ่จอสมัผัสแสดง[Next page? (หนา้
ถดัไป?)], ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• กด [No (ไม)่] เมือ่เสร็จสิน้การสแกน
หนา้ เครือ่งจะเริม่สง่เอกสาร

• กด [Yes (ใช)่] เพือ่สแกนหนา้อืน่ วาง
หนา้ถดัไปบนกระจกสแกนเนอร ์และจาก
นัน้กด [OK (ตกลง)] เครือ่งจะเริม่
สแกนหนา้

ทําซํ้าขัน้ตอนนีสํ้าหรับการเพิม่แตล่ะหนา้
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เลอืกโหมดรบัทีถ่กูตอ้ง
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  [Settings (การตัง้คา่)] > [All Settings (การตัง้คา่ทัง้หมด)] > [Fax
(โทรสาร)] > [Setup Receive (ตัง้คา่การรับ)] > [Receive Mode (โหมดรับ)]

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

2 กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Fax Only (โทรสารเทา่นัน้)],[Fax/Tel (โทรสาร/
โทรศพัท)์],[External TAD (TAD ภายนอก)]หรอื[Manual (ดว้ยตนเอง)] จากนัน้กดทีต่วั
เลอืกทีค่ณุตอ้งการ

3 กด 

6
แฟ
กซ
์
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ตรวจสอบคณุภาพการ
พมิพ์
ถา้สแีละขอ้ความในงานพมิพข์องคณุซดีจาง หรอื
เป็นริว้ลาย หวัฉีดของหวัพมิพอ์าจอดุตนั พมิพใ์บ
ตรวจสอบคณุภาพการพมิพแ์ละตรวจดรูปูแบบการ
ตรวจสอบหวัฉีด

1 กด [Settings (การตัง้คา่)] >
[Maintenance (การบํารงุรักษา)] >
[Improve Print Quality (ปรับปรงุ
คณุภาพการพมิพ)์] > [Check Print
Quality (ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ)์]

2 กด[Start (เริม่)]
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

3 ตรวจสอบคณุภาพของบล็อคส ีทัง้สีส่บีนใบ
ตรวจสอบ

4 จอสมัผัสจะถามเกีย่วกบัคณุภาพการพมิพ ์ทํา
วธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• ถา้เสน้ทกุเสน้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน กด[No
(ไม)่]และจากนัน้กด  เพือ่เสร็จสิน้
การตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

• หากเสน้หายไป (ด ูไมด่ ีดา้นลา่ง) กด
[Yes (ใช)่]
ใชไ้ด้

ไมด่ ี

5 จอสมัผัสจะบอกใหค้ณุตรวจสอบคณุภาพการ
พมิพข์องแตล่ะส ีกดหมายเลขของรปูแบบ
(1–4) ทีใ่กลเ้คยีงกบัผลการพมิพม์ากทีส่ดุ

6 ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• ถา้จําเป็นตอ้งทําความสะอาดหวัพมิพ์
กด[Start (เริม่)] เพือ่เริม่การ
ทําความสะอาด

• ถา้ไมจํ่าเป็นตอ้งทําความสะอาดหวัพมิพ์
หนา้จอบํารงุรักษาจะปรากฎขึน้อกีครัง้บน
จอสมัผัส กด 

7 หลงัจากเสร็จสิน้การทําความสะอาด จอ
สมัผัสจะถามวา่คณุตอ้งการพมิพใ์บตรวจสอบ
คณุภาพการพมิพอ์กีครัง้หรอืไม ่กด[Yes
(ใช)่], และจากนัน้กด[Start (เริม่)]
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

A การบาํรงุรกัษาตามปกติ
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เมือ่หวัฉีดของหวัพมิพอ์ดุตนั ตวัอยา่งงานพมิพ์
จะเป็นเชน่นี้

หลงัจากทําความสะอาดหวัฉีดของหวัพมิพแ์ลว้
เสน้จะหายไป

ตรวจสอบการจดัตาํแหนง่
การพมิพจ์ากเครือ่งพมิพ์
ของบราเดอร ์
ถา้ขอ้ความทีค่ณุพมิพม์ลีกัษณะไมช่ดัหรอืสจีางหลงั
จากการขนสง่เครือ่ง ใหจั้ดตําแหน่งการพมิพ์

กอ่นปรับแนวการพมิพ ์ใหทํ้าการตรวจสอบ
คณุภาพการพมิพก์อ่นโดยการกด 
[Settings (การตัง้คา่)] >
[Maintenance (การบํารงุรักษา)] >
[Improve Print Quality (ปรับปรงุ
คณุภาพการพมิพ)์] > [Check Print
Quality (ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ)์]

1 กด [Settings (การตัง้คา่)] >
[Maintenance (การบํารงุรักษา)] >
[Improve Print Quality (ปรับปรงุ
คณุภาพการพมิพ)์] > [Alignment
(การจัดตําแหน่ง)]

2 กด [Next (ถดัไป)]

3 กด [Yes (ใช)่] หลงัจากขอ้ความยนืยนั
วา่การตรวจสอบคณุภาพการพมิพเ์สร็จ

สมบรูณแ์ลว้หรอืไมป่รากฏขึน้บนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD

4 กด [Auto (อตัโนมตั)ิ] หรอื[Manual
(ดว้ยตนเอง)]
• หากคณุเลอืกโหมด [Auto
(อตัโนมตั)ิ] แนวการพมิพจ์ะถกูปรับโดย
อตัโนมตัโิดยการสแกนใบตรวจสอบแนว
การพมิพ์

• หากคณุเลอืกโหมด [Manual (ดว้ย
ตนเอง)] คณุจะตอ้งป้อนขอ้มลูทีพ่มิพล์ง
บนใบตรวจสอบแนวการพมิพด์ว้ยตวัเอง

5 เลอืกขนาดกระดาษทีจ่ะพมิพใ์บตรวจสอบ
แนวการพมิพ์
• หากคณุเลอืกโหมด [Manual (ดว้ย
ตนเอง)] ใหเ้ลอืก [Basic
alignment (การจัดตําแหน่งพืน้
ฐาน)] หรอื [Advanced alignment
(การจัดตําแหน่งขัน้สงู)] ตามขัน้ตอนตอ่
ไปนี้

6 ใสก่ระดาษขนาดทีกํ่าหนดลงในถาด จากนัน้
กด [Start (เริม่)]
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบแนวการพมิพ์

7 ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD

เมือ่ปรับแนวการพมิพไ์มถ่กูตอ้ง ขอ้ความจะไม่
ชดัหรอืเบีย้วเชน่นี้

เมือ่ปรับแนวการพมิพถ์กูตอ้งแลว้ ขอ้ความจะ
เป็นเชน่นี้

A
การบาํรงุรกัษาตามปกต

ิ
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ใชส้ว่นนีเ้พือ่แกไ้ขปัญหาทีค่ณุอาจประสบเมือ่ใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอร์

ระบปุญัหา
แมจ้ะดเูหมอืนมปัีญหากบัเครือ่งของคณุ คณุก็สามารถแกไ้ขปัญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตวัของคณุเอง
ขัน้ตอนแรก ใหต้รวจสอบดงันี้
• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง และเปิดเครือ่งอยู่
• ชิน้สว่นป้องกนัทัง้หมดของเครือ่งถกูถอดออกแลว้
• 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

• ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน  ในถาดงาน

• ไอคอนแตล่ะส ีแสดงสถานะของเครือ่ง
• คลกิทีปุ่่ มวธิกีารแกไ้ข เพือ่เขา้ถงึเว็บไซตก์าร
แกไ้ขปัญหาของ Brother

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

ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

B&W Print Only
(พมิพเ์ฉพาะขาวดํา)
Refill Ink (เตมิ
หมกึ)

ปรมิาณของน้ําหมกึทีเ่หลอือยูใ่นแทงคห์มกึอยา่งนอ้ยหนึง่แทงค ์(ยกเวน้สดํีา)
เหลอืนอ้ย
เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เติมหมึกลงในแทงค์หมึก
เครือ่งอาจจะหยดุการพมิพท์ัง้หมดและคณุอาจไมส่ามารถใชเ้ครือ่งไดจ้นกวา่จะ
เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึในกรณีตอ่ไปนี:้
• หากคณุถอดปลั๊กเครือ่ง
• ถา้คณุเลอืกตวัเลอืกกระดาษชนดิแหง้ชา้ บนเครือ่ง หรอืในไดรเวอรเ์ครือ่ง
พมิพ◌์ ์

Data Remaining in
Memory (มขีอ้มลูอยูใ่น
หน่วยความจํา)

กด  เครือ่งพมิพจ์ะยกเลกิงานและลา้งงานพมิพจ์ากหน่วยความจํา ลอง
พมิพอ์กีครัง้

Disconnected
(ยกเลกิการเชือ่มตอ่
แลว้)

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

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP ทา้ยหมวดนี้

Document Jam/too
Long (เอกสารตดิ/ยาว
เกนิไป)

เอกสารไมถ่กูใสห่รอืป้อนเขา้อยา่งถกูตอ้ง หรอืเอกสารทีส่แกนจาก ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ ยาวเกนิไป

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

เครือ่งอยูใ่นโหมดเสยีงเรยีกทีแ่ตกตา่ง คณุไมส่ามารถเปลีย่นโหมดการรับจาก
ดว้ยตนเอง เป็นโหมดอืน่
ตัง้คา่เสยีงเรยีกทีแ่ตกตา่งเป็นปิด

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ปิดบริการเสียงเรียกเข้าท่ี
แตกต่างกัน

High Temperature
(อณุหภมูสิงู)

หลงัจากหอ้งเย็นขึน้แลว้ ทําใหเ้ครือ่งเย็นลงเทา่กบัอณุหภมูหิอ้ง ลองอกีครัง้
เมือ่เครือ่งเย็นลงแลว้

Hub is Unusable.
(Hub ใชไ้มไ่ด)้

ไมร่องรับ Hub ซึง่รวมถงึ USB Flash drive ทีม่ ีHub ในตวั ถอดอปุกรณอ์อก
จากอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

B
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

Ink Absorber
NearFull (กลอ่งซบั
หมกึใกลเ้ต็ม)

ใกลจ้ะตอ้งเปลีย่นกลอ่งตวัซบัน้ําหมกึ ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพันธข์อง
Brother หรอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑ ์Brother ในพืน้ทีข่องคณุ
• กลอ่งตวัซบัน้ําหมกึจะดดูซบัน้ําหมกึปรมิาณเล็กนอ้ยทีถ่กูปลอ่ยออกมาใน
ระหวา่งการทําความสะอาดหวัพมิพ์

Ink Absorber Pad
Full (กลอ่งซบัหมกึ
เต็ม)

ตอ้งเปลีย่นกลอ่งตวัซบัน้ําหมกึ ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพันธข์อง Brother
หรอืศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บอนุญาตของ Brother ในพืน้ทีข่องคณุเพือ่นําเครือ่งเขา้
รับบรกิาร

Ink Low (หมกึเหลอื
นอ้ย)

ปรมิาณของน้ําหมกึทีเ่หลอือยูใ่นแทงคห์มกึอยา่งนอ้ยหนึง่แทงคเ์หลอืนอ้ย
มองผา่นชอ่งของแทงคห์มกึเพือ่ตรวจสอบปรมิาณน้ําหมกึทีเ่หลอือยูต่ามจรงิ
หากระดบัน้ําหมกึทีเ่หลอือยูเ่ทา่กบัหรอืตํา่กวา่ขดีลา่งใตเ้ครือ่งหมายเตมิขัน้ตํา่
ใหเ้ตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เติมหมึกลงในแทงค์หมึก
• คณุยงัคงสามารถสแกนไดแ้มว้า่น้ําหมกึจะมปีรมิาณนอ้ยหรอืจําเป็นตอ้งเตมิ

Jam Front/Rear
(กระดาษตดิ ดา้นหนา้/
ดา้นหลงั)
Jam Front (กระดาษ
ตดิ ดา้นหนา้)
Jam Rear (กระดาษ
ตดิ ดา้นหลงั)
Jam MP Tray
(กระดาษตดิ ถาด MP)
Jam Front/MP Tray
(กระดาษตดิ ดา้นหนา้/
ถาด MP)
Repeat Jam XX
(กระดาษตดิซํา้ XX)

หยบิกระดาษทีต่ดิออก

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เคร่ืองพิมพ์ติดหรือ
กระดาษติด
ถา้กระดาษตดิซํ้าๆ ใหล้องทําการแกไ้ขอาการกระดาษตดิดว้ยวธิอีืน่ๆ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: นาํชิน้ส่วนกระดาษเลก็ๆ
ออก
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สฐ่านรองกระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุแลว้

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: กระดาษติดท่ีด้านหน้าของ
เคร่ือง
ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทาํความสะอาดลกูกลิง้จับ
กระดาษ

Low Temperature
(อณุหภมูตํิา่)

หลงัจากทําใหห้อ้งอบอุน่ ปลอ่ยใหอุ้น่เครือ่งจนถงึอณุหภมูหิอ้ง ลองอกีครัง้เมือ่
เครือ่งอุน่ขึน้แลว้

Media is Full.
(สือ่เต็ม)

เครือ่งของคณุจะสามารถบนัทกึลงใน USB flash drive ไดก้ต็อ่เมือ่มไีฟลอ์ยู่
นอ้ยกวา่ 999 ไฟล ์ลบไฟลท์ีไ่มใ่ชง้านออกและลองอกีครัง้

ลบไฟลท์ีไ่มใ่ชง้านออกจาก USB flash drive เพือ่ใหเ้หลอืพืน้ทีว่า่งมากขึน้
และจากนัน้ลองอกีครัง้

No Caller ID (ไมม่ี
รหสัผูโ้ทร)

ไมม่ปีระวตัสิายเรยีกเขา้ คณุไมไ่ดรั้บสายหรอืคณุไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิของบรกิาร
รหสัผูโ้ทรจากบรษัิททีใ่หบ้รกิารทางดา้นโทรศพัท์
การใชค้ณุลกัษณะรหสัผูโ้ทร ตดิตอ่ บรษัิททีใ่หบ้รกิารทางดา้นโทรศพัท์

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: รายช่ือผู้โทรเข้า
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

No Paper Fed (ไมม่ี
กระดาษป้อน)

ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษลงในถาดใสก่ระดาษ และจากนัน้ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

• หยบิกระดาษออกและใสก่ระดาษอกีครัง้ จากนัน้ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

ไมไ่ดใ้สก่ระดาษตรงตําแหน่งกลาง ของถาดอเนกประสงค์
หยบิกระดาษออก และใสเ่ขา้ไปใหมต่รงตําแหน่งกลาง ของถาดอเนกประสงค์
และจากนัน้ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ใส่กระดาษในถาด
อเนกประสงค์ (MP Tray)
ฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดไมถ่กูตอ้ง

ฝุ่ นบนกระดาษสะสมอยูบ่นพืน้ผวิของลกูกลิง้ป้อนกระดาษ
ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทาํความสะอาดลกูกลิง้จับ
กระดาษ

Out of Fax Memory
(หน่วยความจําโทรสาร
เต็ม)

ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• ลา้งขอ้มลูจากหน่วยความจํา เพือ่ใหไ้ดห้น่วยความจําเพิม่ คณุสามารถปิด
การทํางานของการรับดว้ยหน่วยความจํา

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ปิดการรับด้วยหน่วย
ความจาํ

• พมิพโ์ทรสารทีจั่ดเกบ็อยูใ่นหน่วยความจํา

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์แฟกซ์ท่ีจัดเกบ็ใน
หน่วยความจาํของเคร่ือง

Out of Memory
(หน่วยความจําเต็ม)

หากกําลงัดําเนนิการสง่โทรสารหรอืทําสําเนา:

• กด  หรอื Quit (ปิด) และรอจนกระทัง่การดําเนนิการอืน่ๆ เสร็จสิน้
และลองอกีครัง้

• กด Partial Print (พมิพบ์างสว่น) เพือ่ทําสําเนาหนา้ทีส่แกนแลว้
• ลา้งขอ้มลูในหน่วยความจํา เพือ่ใหไ้ดห้น่วยความจําเพิม่ คณุสามารถปิดการ
ทํางานของการรับดว้ยหน่วยความจํา

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ปิดการรับด้วยหน่วย
ความจาํ

• พมิพโ์ทรสารทีจั่ดเกบ็อยูใ่นหน่วยความจํา

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์แฟกซ์ท่ีจัดเกบ็ใน
หน่วยความจาํของเคร่ือง
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

Paper Size
Mismatch (ขนาด
กระดาษไมต่รงกนั)

1. ตรวจสอบวา่ขนาดกระดาษทีค่ณุเลอืกบนหนา้จอของเครือ่งตรงกบัขนาด
กระดาษในถาด

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เปลีย่นขนาดกระดาษ
และชนิดกระดาษ

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใสก่ระดาษในตําแหน่งการจัดวางทีถ่กูตอ้ง และตัง้
แครป่รับกระดาษใหต้รงกบัตวัแสดงขนาดกระดาษของคณุ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุกระดาษ
3. หลงัจากทีค่ณุตรวจสอบขนาดกระดาษและการจัดวางกระดาษแลว้ ให ้

ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

ถา้พมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขนาดกระดาษทีค่ณุเลอืกในไดร์
เวอรเ์ครือ่งพมิพต์รงกบัขนาดของกระดาษในถาด

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

Paper Tray #1 not
detected (ตรวจไม่
พบถาดใสก่ระดาษ #1)

คอ่ยๆ ดนัถาดใสก่ระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

กระดาษหรอืวตัถแุปลกปลอมตดิอยูทํ่าใหไ้มส่ามารถใสถ่าดกระดาษไดอ้ยา่งถกู
ตอ้ง
ดงึถาดบรรจกุระดาษออกจากเครือ่ง และนํากระดาษหรอืสิง่แปลกปลอมทีต่ดิอยู่
ออก หากคณุไมส่ามารถนํากระดาษทีต่ดิอยูอ่อกมาไดห้รอืหาไมพ่บ uu คู่มือผู้
ใช้แบบออนไลน์: เคร่ืองพิมพ์ติดหรือกระดาษติด

Refill Ink (เตมิ
หมกึ)

ปรมิาณของน้ําหมกึทีเ่หลอือยูใ่นแทงคห์มกึอยา่งนอ้ยหนึง่แทงคเ์หลอืนอ้ย
เครือ่งจะหยดุการพมิพท์ัง้หมด
เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เติมหมึกลงในแทงค์หมึก
• คณุยงัคงสามารถสแกนไดแ้มว้า่น้ําหมกึจะมปีรมิาณนอ้ยหรอืจําเป็นตอ้งเตมิ

Repetitive No
Paper Fed (ไมม่ี
กระดาษป้อนหลายครัง้)

ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทาํความสะอาดลกูกลิง้จับ
กระดาษ

Repetitive Paper
Jams (กระดาษตดิ
หลายครัง้)

นําวตัถแุปลกปลอมและกระดาษชิน้เล็กๆ ออกจากในเครือ่ง

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: นาํชิน้ส่วนกระดาษเลก็ๆ
ออก

Sending Error
(การสง่ผดิพลาด)

เลอืกตวัเลอืกขนาดกระดาษทีถ่กูตอ้ง และจากนัน้กดFax Start (เริม่ตน้
โทรสาร) อกีครัง้
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

Touchscreen Init.
Failed (การเริม่ตน้จอ
สมัผัส ลม้เหลว)

จอสมัผัสถกูกดกอ่นขัน้ตอนการเริม่ตน้เมือ่เปิดเครือ่งจะดําเนนิการเสร็จสิน้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดแตะหรอืวางบนจอสมัผัส โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่
เสยีบปลั๊กเครือ่ง

อาจมเีศษวสัดตุดิอยูร่ะหวา่งสว่นลา่งกบักรอบของจอสมัผัส
สอดแผน่กระดาษแข็งระหวา่งสว่นลา่งและกรอบของจอสมัผัส และเลือ่นไปมา
เพือ่ดนัเศษวสัดอุอก

Tray #1 Settings
(การตัง้คา่ถาด #1)
MP Tray Settings
(การตัง้คา่ถาด
อเนกประสงค)์

ขอ้ความนีจ้ะปรากฏขึน้เมือ่เปิดใชง้านการตัง้คา่เพือ่ยนืยนัชนดิกระดาษและ
ขนาดกระดาษ
หากไมต่อ้งการใหแ้สดงขอ้ความยนืยนันี ้ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่เป็นปิด

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เปลีย่นการตั้งค่าการตรวจ
สอบกระดาษ

Unable to Clean
XX (ไมส่ามารถทําความ
สะอาดได ้XX)
Unable to
Initialize XX (ไม่
สามารถเริม่ตน้ได ้XX)
Unable to Print
XX (ไมส่ามารถพมิพไ์ด ้
XX)

มวีตัถแุปลกปลอม เชน่ คลปิกระดาษหรอืเศษกระดาษทีฉ่ีกขาดอยูใ่นเครือ่ง
เปิดฝาปิดสแกนเนอรแ์ละนําวตัถแุปลกปลอมและกระดาษชิน้เล็กๆ ออกจากดา้น
ในเครือ่ง ถา้ขอ้ความแสดงความผดิพลาดยงัคงอยู ่ถอดสายเครือ่งออกจาก
แหลง่ไฟเป็นเวลาหลายนาท ีแลว้เสยีบสายอกีครัง้
คณุสามารถลองแกไ้ขอาการกระดาษตดิดว้ยวธิอีืน่

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: นาํชิน้ส่วนกระดาษเลก็ๆ
ออก
ถา้คณุไมส่ามารถพมิพโ์ทรสารทีไ่ดรั้บได ้ใหโ้อนไปยงัเครือ่งโทรสารอืน่ หรอื
เครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ถ่ายโอนโทรสารของคุณ
หรือรายงานบันทึกโทรสาร 

Unable to Scan XX
(ไมส่ามารถสแกนได ้
XX)

ถอดสายเครือ่งออกจากแหลง่ไฟเป็นเวลาหลายนาท ีแลว้เสยีบสายอกีครัง้
ถา้คณุไมส่ามารถพมิพโ์ทรสารทีไ่ดรั้บได ้ใหโ้อนไปยงัเครือ่งโทรสารอืน่ หรอื
เครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ

รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ถ่ายโอนโทรสารของคุณ
หรือรายงานบันทึกโทรสาร 

Unusable Device
(อปุกรณไ์มส่ามารถใช ้
งานได)้
Disconnect device
from front
connector & turn
machine off &
then on (ถอดอปุกรณ์
ออกจากขัว้ตอ่ดา้นหนา้
และปิดเครือ่ง แลว้เปิด
ใหม)่

อปุกรณท์ีเ่สยีหายถกูเชือ่มตอ่เขา้กบัอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

ถอดอปุกรณอ์อกจากอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง จากนัน้กด  เพือ่ปิดเครือ่ง
และเปิดใหมอ่กีครัง้

B
การแกไ้ขปญั

หา
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

การดาํเนนิการ

Unusable Device
(อปุกรณไ์มส่ามารถใช ้
งานได)้
Please disconnect
USB device. (โปรด
ถอดอปุกรณ ์USB)

เชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB หรอื USB flash drive ทีไ่มร่องรับเขา้กบัอนิเตอรเ์ฟส
USB แบบตรง
ถอดอปุกรณอ์อกจากอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง ปิดเครือ่งและจากนัน้เปิดใหม่
อกีครัง้

Wrong Tray
Settings (การตัง้คา่
ถาดใสก่ระดาษผดิ)

ทําตามคําแนะนําบนจอสมัผัสและลองพมิพอ์กีครัง้

กําหนดการตัง้คา่ขนาดกระดาษสําหรับถาดตามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD

• การรบกวนในสายโทรศพัท/์VoIP uu หนา้ 13
ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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ขอ้กาํหนดวสัดกุารพมิพ์

นํา้หมกึ เครือ่งใชข้วดหมกึสดํีา เหลอืง ฟ้า และชมพ ูซึง่แยกตา่งหากจากชิน้สว่นหวัพมิพ์

อายกุาร
ใชง้าน
ของขวด
หมกึ

ครัง้แรกทีค่ณุเตมิหมกึลงในแทงค ์เครือ่งจะใชน้ํ้าหมกึจํานวนหนึง่เพือ่เตมิทอ่สง่น้ําหมกึเพือ่ให ้
งานพมิพม์คีณุภาพสงู ขัน้ตอนนีจ้ะเกดิขึน้เพยีงหนึง่ครัง้ หลงัจากขัน้ตอนนีเ้สร็จสมบรูณ ์ขวด
หมกึทีใ่หม้ากบัเครือ่งของคณุจะมปีรมิาณสําหรับพมิพน์อ้ยกวา่ขวดหมกึมาตรฐาน (ประมาณ
90% สําหรับสดํีา และ 85% 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

C ภาคผนวก

1 จํานวนพมิพโ์ดยประมาณทีร่ะบไุวอ้า้งองิตามวธิกีารของ Brother โดยใชร้ปูแบบทดสอบใน ISO/IEC 24712
จํานวนพมิพโ์ดยประมาณทีร่ะบไุวไ้มไ่ดอ้า้งองิจาก ISO/IEC 24711

C
ภาคผนวก
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เยีย่มชมเราไดท้ ี่
www.brother.com

เครือ่งพมิพน์ีไ้ดรั้บการรับรองการใชง้านในประเทศทีซ่ ือ้เทา่นัน้ บรษัิทสาขาในประเทศหรอืตวัแทน
จําหน่าย Brother จะใหก้ารสนับสนุนเฉพาะเครือ่งทีซ่ ือ้ภายในประเทศเทา่นัน้

THA
เวอรช์ัน่ 0

http://www.brother.com/
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