
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
และ Direct Print และการบํารงุรักษาเครือ่งเบือ้ง
ตน้ ดเูคล็ดลบัการแกไ้ขปัญหา

ฉบบัพมิพห์รอือยูใ่น
แผน่ดสิกก์ารตดิตัง้
โปรแกรมของบราเด
อร ์/ อยูใ่นกลอ่ง

คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน์ คูม่อืนีป้ระกอบดว้ยเนือ้หาเพิม่เตมิสําหรับ คู่มือ
อ้างอิงการใช้งาน
นอกจากขอ้มลูเกีย่วกบัการดําเนนิการ PC-Print,
Direct Print, บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และฟังกช์นั
อปุกรณเ์คลือ่นที ่ยงัรวมขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนซ์ึง่
เกีย่วกบัการใชง้านเครือ่งในเครอืขา่ยเอาไวด้ว้ย

Brother Solutions
Center 1

1 ไปที ่support.brother.com/manuals

สาํหรบัการปรบัปรงุไดรเวอรล์า่สดุ
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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
2

4

31

1. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั
เขา้ถงึเมนูและตวัเลอืกโดยการกดรายการนัน้บน
จอสมัผัส

2. ปุ่ มเมนู

 (ยอ้นกลบั)

กดเพือ่กลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้

 (หนา้หลกั)

กดเพือ่กลบัสูห่นา้จอหลกั

 (ยกเลกิ)

กดเพือ่ยกเลกิการดําเนนิการ
3. ตวับง่ชีก้ารทาํงาน LED

LED สวา่งตามสถานะการทํางานของเครือ่ง
เมือ่เครือ่งอยูใ่นโหมดพัก LED จะกะพรบิ

4.  เปิด/ปิดเครือ่ง

กด  เพือ่ เปิดเครือ่ง

กด  คา้งไวเ้พือ่ปิดเครือ่ง จอสมัผัสจะแสดง
[Shutting Down (ปิดเครือ่ง)] คา้งไว ้
เป็นเวลาไมก่ีว่นิาทกีอ่นทีจ่ะดบัลง

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
จากหนา้จอหลกั คณุสามารถเขา้ถงึหนา้จอการตัง้คา่
WiFi, ฟังกช์นั, การตัง้คา่ และการบํารงุรักษาได ้
หนา้จอหลกั

4 5

1

2 3

หนา้จอนีแ้สดงสถานะของเครือ่งเมือ่เครือ่งอยูใ่น
สถานะวา่ง เมือ่ปรากฏขึน้ แสดงวา่เครือ่งของคณุ
พรอ้มรับคําสัง่ถดัไป

1.  สถานะระบบไรส้าย

แตล่ะไอคอนในตารางตอ่ไปนีแ้สดงสถานะเครอื
ขา่ยแบบไรส้าย:

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

ตรวจจับไมพ่บจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์ร ้
สาย

การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายปิดการ
ใชง้าน

คณุสามารถกําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไร ้
สายไดโ้ดยกดปุ่ มสถานะระบบไรส้าย

2.  [Functions (ฟงักช์นั)]

กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Functions (ฟังกช์นั)]

[Web (เว็บ)] / [USB] / [Download
Software (ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร)์]

3.  [Settings (การต ัง้คา่)]

กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Settings (การตัง้คา่)]

4.  [Mainte- nance (การบาํรงุ
รกัษา)]
กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Mainte- nance (การ
บํารงุรักษา)]

5.  โหมดเงยีบ

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

6. ไอคอนขอ้มลู
6

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

กด  เพือ่ดรูายละเอยีด
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7. ไอคอนคาํเตอืน
7

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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พมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์
ของคณุ
กอ่นทีจ่ะพยายามดําเนนิการพมิพใ์ดๆ ใหย้นืยนั
ดงัตอ่ไปนี:้
• ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละ
ไดรเวอรข์องบราเดอรแ์ลว้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เชือ่มตอ่สายเครอืขา่ย
หรอื USB อยา่งถกูตอ้ง หรอืมกีารเชือ่มตอ่กบั
เครอืขา่ยโดยใชจ้ดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้าย

พมิพเ์อกสาร (Windows®)

1 เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอปพลเิคชนัของคณุ

2 เลอืก Brother HL-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 HL-XXXX Printer (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
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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

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

3
พ
มิพ
์
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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 เลอืกขนาดกระดาษทีจ่ะพมิพใ์บตรวจสอบ
แนวการพมิพ์

5 กด [Basic alignment (การจัด
ตําแหน่งพืน้ฐาน)] หรอื[Advanced
alignment (การจัดตําแหน่งขัน้สงู)]

6 ใสก่ระดาษขนาดทีกํ่าหนดลงในถาด จากนัน้
กด [Start (เริม่)]
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบแนวการพมิพ์

(A)

7 สําหรับรปูแบบ (A) กด a หรอื b เพือ่แสดง
หมายเลขของการทดสอบการพมิพท์ีม่แีถบ
แนวตัง้ทีม่องเห็นไดน้อ้ยทีส่ดุ (1-9) แลว้กด
ทีห่มายเลขนัน้ (ในตวัอยา่งดา้นบน แถว
หมายเลข 6 เป็นตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุ) กด [OK
(ตกลง)]
ทําซํ้าขัน้ตอนนีสํ้าหรับรปูแบบทีเ่หลอื

เมือ่ปรับแนวการพมิพไ์มถ่กูตอ้ง ขอ้ความจะไม่
ชดัหรอืเบีย้วเชน่นี้

เมือ่ปรับแนวการพมิพถ์กูตอ้งแลว้ ขอ้ความจะ
เป็นเชน่นี้

8 กด 

A
การบาํรงุรกัษาตามปกต

ิ
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ใชส้ว่นนีเ้พือ่แกไ้ขปัญหาทีค่ณุอาจประสบเมือ่ใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอร์

ระบปุญัหา
แมจ้ะดเูหมอืนมปัีญหากบัเครือ่งของคณุ คณุก็สามารถแกไ้ขปัญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตวัของคณุเอง
ขัน้ตอนแรก ใหต้รวจสอบดงันี้
• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง และเปิดเครือ่งอยู่
• ชิน้สว่นป้องกนัทัง้หมดของเครือ่งถกูถอดออกแลว้
• ฝาครอบดา้นบนและฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดสนทิ
• 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. ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดได ้ด ูคู่มือผู้ใช้
แบบออนไลน์: ข้อความแสดงความผิดพลาดและ
ข้อความแจ้งการบาํรุงรักษา

• ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน  ในถาดงาน

• ไอคอนแตล่ะส ีแสดงสถานะของเครือ่ง
• คลกิทีปุ่่ มวธิกีารแกไ้ข เพือ่เขา้ถงึเว็บไซตก์าร
แกไ้ขปัญหาของ Brother

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

B การแกไ้ขปญัหา
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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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www.brother.com

เครือ่งพมิพน์ีไ้ดรั้บการรับรองการใชง้านในประเทศทีซ่ ือ้เทา่นัน้ บรษัิทสาขาในประเทศหรอืตวัแทน
จําหน่าย Brother จะใหก้ารสนับสนุนเฉพาะเครือ่งทีซ่ ือ้ภายในประเทศเทา่นัน้
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