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นยิามของบนัทกึ
เราใชส้ญัลกัษณแ์ละรปูแบบตอ่ไปนีใ้นคูม่อืผูใ้ชน้ี:้

 คาํเตอืน คําเตอืน แสดงถงึสถานการณท์ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายซึง่หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผลใหไ้ดรั้บ
บาดเจ็บรา้ยแรง หรอือาจเป็นอนัตรายถงึขัน้เสยีชวีติได ้

 ขอ้ควรระวงั ขอ้ควรระวงั แสดงถงึสถานการณท์ีอ่าจเป็นอนัตรายกบัตวัคณุ หากไมห่ลกีเลีย่ง เนือ่งจาก
สถานการณด์งักลา่วอาจทําใหค้ณุไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึปานกลางได ้

ขอ้ควรจาํ ขอ้ควรจํา แสดงสถานการณท์ีอ่าจเกดิอนัตรายซึง่หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผลใหท้รัพยส์นิเสยี
หาย หรอืสญูเสยีฟังกช์นัการใชง้านผลติภณัฑ์

หมายเหตุ หมายเหต ุในทีน่ีร้ะบถุงึ สภาพแวดลอ้มในการใชง้าน เงือ่นไขการตดิตัง้ หรอืเงือ่นไขพเิศษใน
การใชง้าน

ไอคอนคําแนะนําจะบอกขอ้มลูชว่ยเหลอืทีม่ปีระโยชน ์และขอ้มลูเพิม่เตมิ

ไอคอนอนัตรายจากระบบไฟฟ้า แจง้เตอืนใหค้ณุระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ตทีอ่าจเกดิขึน้

ตวัหนา แบบอกัษรตวัหนา แสดงปุ่ มบนแผงควบคมุเครือ่งหรอืบนหนา้จอคอมพวิเตอร์

ตัวเอียง แบบอกัษรตวัเอยีง เนน้ประเด็นสําคญัหรอืแนะนําใหค้ณุอา่นหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

Courier New รปูแบบอกัษร Courier New แสดงถงึขอ้ความทีป่รากฏบนจอ LCD ของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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เครือ่งหมายการคา้
Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Excel, PowerPoint, OneNote, Active Directory
และ Microsoft Edge เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครือ่งหมายการคา้ของ Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
Apple, AirPrint, App Store, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch และ macOS เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc.
ซึง่จดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ
Nuance และ PaperPort เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Nuance Communications, Inc. หรอื
บรษัิทในเครอืในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® และ Wi-Fi Direct® เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance®

WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ และตราสญัลกัษณ ์Wi-Fi Protected Setup™ เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Wi-Fi
Alliance®

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play, Google Chrome และ Chrome OS เป็น
เครือ่งหมายการคา้ของ Google LLC
Mozilla และ Firefox เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Mozilla Foundation
เครือ่งหมายคํา Bluetooth® คอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนทีเ่ป็นเจา้ของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้าน
เครือ่งหมายดงักลา่วใดๆ โดย Brother Industries, Ltd. และบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งอยูภ่ายใตล้ขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้และชือ่
ทางการคา้อืน่ๆ เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
Intel เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Intel Corporation ในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
Evernote และตราสญัลกัษณ ์Evernote Elephant เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Evernote Corporation และใชง้านภายใตก้าร
อนุญาต
Mopria® และโลโก ้Mopria® เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนและเครือ่งหมายบรกิารของ Mopria Alliance, Inc. ใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ หา้มใชง้านโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นอนัขาด
WordPerfect เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Corel Corporation และ/หรอืบรษัิทยอ่ยในประเทศแคนาดา
สหรัฐอเมรกิา และ/หรอืประเทศอืน่ๆ
แตล่ะบรษัิททีม่ชี ือ่ซอฟตแ์วรซ์ ึง่ไดก้ลา่วถงึในคูม่อืนีม้ขีอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านซอฟตแ์วรท์ีร่ะบเุฉพาะกบัโปรแกรมทีม่กีรรมสทิธิ์
ชือ่การคา้และชือ่ผลติภณัฑใ์ดๆ ของบรษิทัทีป่รากฏในเอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑข์องบราเดอรแ์ละสือ่วสัดอุ ืน่
ใดท ัง้หมดเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษิทัน ัน้ๆ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 

3



 หนา้หลกั > กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > หมายเหตทุีสํ่าคญั

หมายเหตทุีส่าํคญั
• อยา่ใชผ้ลติภณัฑน์ีน้อกประเทศทีซ่ ือ้ผลติภณัฑ ์เนือ่งจากอาจเป็นการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการสือ่สารโทรคมนาคมแบบ

ไรส้าย และกําลงัไฟฟ้าของประเทศนัน้ๆ
• Windows 10 ในเอกสารนีเ้ป็นตวัแทน Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education และ Windows

10 Enterprise
• Windows Server 2008 ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2
• หนา้จอในคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นีม้ไีวเ้พือ่เป็นภาพประกอบเทา่นัน้ และอาจแตกตา่งจากหนา้จอจรงิ
• หนา้จอในคูม่อืนีม้าจาก Windows 7 และ macOS v10.12.x ยกเวน้มกีารระบไุวเ้ป็นอืน่ หนา้จอบนคอมพวิเตอรข์องคณุอาจ

แตกตา่งกนัออกไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระบบปฏบิตักิารของคณุ
• เนือ้หาในคูม่อืนีแ้ละขอ้มลูจําเพาะของผลติภณัฑอ์าจมกีารเปลีย่นแปลง โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

• กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ

• ภาพรวมของแผงควบคมุ

• ภาพรวมจอ LCD ระบบสมัผัส

• ภาพรวมของหนา้จอการตัง้คา่

• นําทางจอสมัผัส

• ตัง้คา่หนา้จอฟังกช์นัเริม่ตน้

• เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์อง Brother (Windows)

• ตําแหน่งของพอรต์ USB / อเีทอรเ์น็ตบนเครือ่ง Brother ของคณุ
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ

กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ
กอ่นทีจ่ะพยายามดําเนนิการพมิพใ์ดๆ ใหย้นืยนัดงัตอ่ไปนี:้
• ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์องบราเดอรแ์ลว้
• สําหรับผูใ้ชส้าย USB หรอืสายเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ตรวจสอบวา่สายเชือ่มตอ่ยดึแน่นดแีลว้

เลอืกชนดิกระดาษทีถ่กูตอ้ง
การพมิพค์ณุภาพสงูจําเป็นตอ้งเลอืกชนดิกระดาษใหถ้กูตอ้ง อา่นขอ้มลูใหด้เีกีย่วกบัชนดิกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้อ่นทีจ่ะซือ้
กระดาษ และพจิารณาบรเิวณทีส่ามารถพมิพไ์ดโ้ดยขึน้กบัการตัง้คา่ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

การพมิพ ์สแกน และรบัสง่แฟกซพ์รอ้มกนั
เครือ่งของคณุสามารถพมิพเ์อกสารจากคอมพวิเตอรข์ณะทีส่ง่หรอืรับแฟกซไ์ปยงัหน่วยความจํา หรอืขณะทีส่แกนเอกสารไปยงั
คอมพวิเตอร ์การสง่แฟกซจ์ะไมห่ยดุระหวา่งทีทํ่าการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ อยา่งไรก็ตาม ขณะทีเ่ครือ่งทําสําเนาหรอื
รับแฟกซบ์นกระดาษ เครือ่งจะหยดุพักการพมิพ ์และจะพมิพต์อ่เมือ่การทําสําเนาหรอืรับแฟกซเ์สร็จสิน้

ไฟรว์อลล ์(Windows)
ถา้คอมพวิเตอรข์องคณุมกีารป้องกนัดว้ยไฟรว์อลล ์และคณุไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ย สแกนผา่นเครอืขา่ย หรอืใชง้าน PC-
FAX คณุอาจจําเป็นตอ้งกําหนดคา่ไฟรว์อลล ์ถา้คณุกําลงัใชง้าน Windows Firewall และคณุตดิตัง้ไดรเวอรโ์ดยใชข้ัน้ตอนใน
โปรแกรมตดิตัง้ จะมกีารตัง้คา่ไฟรว์อลลท์ีจํ่าเป็นใหแ้ลว้ ถา้คณุกําลงัใชง้านซอฟตแ์วรไ์ฟรว์อลลส์ว่นบคุคลอืน่ ใหด้คููม่อืการใช ้
งานสําหรับซอฟตแ์วรข์องคณุ หรอืตดิตอ่ผูผ้ลติซอฟตแ์วร์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ >  ภาพรวมของแผงควบคมุ

ภาพรวมของแผงควบคมุ
32

5

41

1. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั
เขา้ถงึเมนูและตวัเลอืกโดยการกดรายการนัน้บนจอสมัผัส

2. ปุ่ มเมนู

 (ยอ้นกลบั)

กดเพือ่กลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้

 (หนา้หลกั)

กดเพือ่กลบัสูห่นา้จอหลกั

 (ยกเลกิ)

กดเพือ่ยกเลกิการดําเนนิการ
3. แป้นกดหมายเลข

กดตวัเลขเพือ่ใสห่มายเลขโทรศพัทห์รอืโทรสารและเพือ่ใสจํ่านวนสําเนา
4. ตวับง่ชีก้ารทาํงาน LED

LED สวา่งตามสถานะการทํางานของเครือ่ง
เมือ่เครือ่งอยูใ่นโหมดพัก LED จะกะพรบิ

5.  เปิด/ปิดเครือ่ง

กด  เพือ่ เปิดเครือ่ง

กด  คา้งไวเ้พือ่ปิดเครือ่ง จอสมัผัสจะแสดง [Shutting Down (กาํลงัปิดเคร่ือง)] คา้งไวเ้ป็นเวลาไมก่ีว่นิาทกีอ่นทีจ่ะ
ดบัลง หากคณุเชือ่มตอ่โทรศพัทภ์ายนอกหรอื TAD ไว ้จะสามารถใชไ้ดต้ลอดเวลา

ถา้คณุปิดเครือ่ง โดยใช ้ , เครือ่งจะยงัคงทําความสะอาดหวัพมิพเ์ป็นระยะ เพือ่รักษาคณุภาพการพมิพ ์เพือ่ยดือายกุาร
ใชง้านหวัพมิพ ์ปรับปรงุประสทิธภิาพการใชง้านหมกึ และรักษาคณุภาพการพมิพ ์ควรเชือ่มตอ่เครือ่งของคณุกบัแหลง่จา่ย
ไฟตลอดเวลา

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > ภาพรวมจอ LCD ระบบสมัผัส

ภาพรวมจอ LCD ระบบสมัผสั
คณุสามารถสลบัหนา้จอหลกัไดโ้ดยการกด d หรอื c
จากหนา้จอหลกั คณุสามารถเขา้ถงึหนา้จอการตัง้คา่ Wi-Fi®, ทางลดั และการตัง้คา่ได ้
หนา้จอหลกั

1

65

2

3 4

หนา้จอนีแ้สดงสถานะของเครือ่งเมือ่เครือ่งอยูใ่นสถานะวา่ง เมือ่ปรากฏขึน้ แสดงวา่เครือ่งของคณุพรอ้มรับคําสัง่ถดัไป
1. วนัทีแ่ละเวลา

แสดงวนัทีแ่ละเวลาทีต่ัง้ไวใ้นตวัเครือ่ง

2.  โหมดเงยีบ

ไอคอนนีจ้ะปรากฏขึน้เมือ่การตัง้คา่[Quiet Mode (โหมดลดเสียงรบกวน)] อยูท่ี[่On (เปิด)]
การตัง้คา่โหมดเงยีบชว่ยลดเสยีงรบกวนการพมิพ ์เมือ่เปิดโหมดเงยีบ ความเร็วในการพมิพจ์ะชา้ลง

3.  [Shortcuts (ทางลดั)]
สรา้งทางลดัสําหรับการดําเนนิการทีใ่ชบ้อ่ย เชน่ การสง่โทรสาร การทําสําเนา การสแกน การเชือ่มตอ่เว็บและบรกิารแอป

• มหีนา้จอทางลดัสามหนา้จอ คณุสามารถกําหนดไดส้ีท่างลดัในแตล่ะหนา้จอ

• หากตอ้งการใหแ้สดงหนา้จอทางลดัอืน่ กด d หรอื c

4.  สถานะระบบไรส้าย

แตล่ะไอคอนในตารางตอ่ไปนีแ้สดงสถานะเครอืขา่ยแบบไรส้าย:

เครือ่งของคณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้าย

กดปุ่ มนีเ้พือ่กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้าย รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือการติดตั้งเคร่ืองอย่างง่าย
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เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยแบบไรส้ายแลว้
ตวับง่ชีร้ะดบัแบบสามระดบัในหนา้หลกัแตล่ะหนา้แสดงความแรงของสญัญาณไรส้ายปัจจบุนั

ตรวจจับไมพ่บจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้าย

การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายปิดการใชง้าน

คณุสามารถกําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายไดโ้ดยกดปุ่ มสถานะระบบไรส้าย

5. [Settings (การตั้งค่า)]
กดเพือ่เขา้สูเ่มนู[Settings (การตั้งค่า)]

6. โหมด:
กดเพือ่สลบัไปยงัแตล่ะโหมด
[Fax (โทรสาร)] / [Copy (สาํเนา)] / [Scan (สแกน)] / [Web (เวบ็)] / [Apps] / [USB] / [A3 Copy
Shortcuts (ทางลดัการทาํสาํเนา A3)] / [Download Software (ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์)]

7. ไอคอนขอ้มลู
7

ขอ้มลูใหมจ่าก Brother จะปรากฏในแถบขอ้มลูเมือ่ตัง้คา่การแจง้เตอืน เชน่ [Message from Brother (ขอ้ความจาก
Brother)] และ [Firmware Auto Check (ตรวจสอบเฟิร์มแวร์อตัโนมติั)] เป็น [On (เปิด)]
(จําเป็นตอ้งทําการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต และอาจมกีารเรยีกเกบ็คา่บรกิาร)

กด  เพือ่ดรูายละเอยีด

8. ไอคอนคาํเตอืน
8

ไอคอนคําเตอืน  จะปรากฏเมือ่มขีอ้ผดิพลาดหรอืขอ้ความการบํารงุรักษา กด  เพือ่ดรูายละเอยีด จากนัน้กด 
เพือ่กลบัสูห่นา้จอหลกั

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์
• ภาพรวมของหนา้จอการตัง้คา่
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• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ >  ภาพรวมของหนา้จอการตัง้คา่

ภาพรวมของหนา้จอการต ัง้คา่

จอสมัผัสจะแสดงสถานะของเครือ่งเมือ่คณุกด  [Settings (การตั้งค่า)]
ใชเ้มนูการตัง้คา่เพือ่เขา้สูก่ารตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่ง Brother ของคณุ

4

1

3

2

6

7

8

5

1. [Maintenance (การบํารุงรักษา)]
กดเพือ่เขา้สูเ่มนูตอ่ไปนี:้
• [Improve Print Quality (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ)์]
• [Print Head Cleaning (การทาํความสะอาดหวัพิมพ)์]
• [Remove Paper Scraps (นาํเศษกระดาษออก)]
• [Ink Low Notice (การเตือนหมึกเหลือนอ้ย)]
• [Ink Bottle Model (รุ่นของขวดหมึก)]
• [Print Setting Options (ตวัเลือกการตั้งค่าการพิมพ)์]

2. [Quiet Mode (โหมดลดเสียงรบกวน)]
แสดงการตัง้คา่โหมดเงยีบ
กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Quiet Mode (โหมดลดเสียงรบกวน)]
เมือ่เมนูนีถ้กูตัง้คา่เป็น [On (เปิด)],  จะแสดงขึน้บนหนา้หลกั

3. [Fax Preview (ตวัอย่างโทรสาร)]
แสดงการตัง้คา่ในการเรยีกดตูวัอยา่งโทรสาร
กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Fax Preview (ตวัอยา่งโทรสาร)]

4. โหมดการรบั
แสดงโหมดรับปัจจบุนั

5. [Date & Time (วนัทีแ่ละเวลา)]
แสดงวนัทีแ่ละเวลา
กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Date & Time (วนัท่ีและเวลา)]

6. [Wi-Fi]
กดเพือ่ตัง้คา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย

หากคณุใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย ตวับง่ชีร้ะดบัสามระดบั  บนหนา้จอจะแสดงความแรงของสญัญาณไรส้าย
ในปัจจบุนั

7. [Tray Setting (การตั้งค่าถาด)]
กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Tray Setting (การตั้งค่าถาด)]
ใชต้วัเลอืกในเมนูการตัง้คา่ถาดเพือ่เปลีย่นขนาดและชนดิกระดาษ

8. [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)]
กดเพือ่เขา้สูเ่มนูการตัง้คา่เครือ่งของคณุทัง้หมด
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ภาพรวมจอ LCD ระบบสมัผัส 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > นําทางจอสมัผัส

นําทางจอสมัผสั
กดนิว้มอืของคณุบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่สัง่การ เพือ่แสดงและเขา้ถงึตวัเลอืกทัง้หมด กด d c หรอื a b บนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่เลือ่นดู

หมายเหตุ
• ผลติภณัฑน์ีใ้ชฟ้อนตข์อง ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ >  ตัง้คา่หนา้จอฟังกช์นัเริม่ตน้

ต ัง้คา่หนา้จอฟงักช์นัเร ิม่ตน้
คณุสามารถเปลีย่นหนา้จอเริม่ตน้ของโหมดสแกนได ้

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Screen Settings (การตั้งค่าหนา้จอ)] > [Scan Screen (หนา้จอสแกน)]

2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกการสแกน จากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการในหนา้จอเริม่ตน้

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์อง Brother (Windows)

เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์อง Brother (Windows)
Brother Utilities เป็นตวัเรยีกแอปพลเิคชนัทีช่ว่ยอํานวยความสะดวกในการเขา้ถงึแอปพลเิคชนัของ Brother ทัง้หมดทีต่ดิ
ตัง้ในคอมพวิเตอรข์องคณุ
1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• Windows 7

คลกิ  (เร ิม่) > โปรแกรมท ัง้หมด > Brother > Brother Utilities

• Windows 8

แตะหรอืคลกิ  (Brother Utilities) ทีห่นา้จอเร ิม่ หรอืเดสกท็์อป

• Windows 8.1

เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งซา้ยของหนา้จอเร ิม่ และคลกิ  (ถา้ใชอ้ปุกรณท์ีม่รีะบบสมัผัส ปัดขึน้จากดา้นลา่ง
ของหนา้จอ เร ิม่ เพือ่แสดงหนา้จอโปรแกรมประยกุต ์)

เมือ่หนา้จอโปรแกรมประยกุต ์ปรากฏขึน้ สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities)

• Windows 10

คลกิ  > Brother > Brother Utilities

2. เลอืกเครือ่งของคณุ

3. เลอืกการทํางานทีค่ณุตอ้งการใช ้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

• ถอนการตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์อง Brother (Windows) 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์อง Brother (Windows) > ถอนการ
ตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์อง Brother (Windows)

ถอนการตดิต ัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์อง Brother (Windows)
1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• Windows 7

คลกิ (เร ิม่) > โปรแกรมท ัง้หมด > Brother > Brother Utilities

• Windows 8

แตะหรอืคลกิ  (Brother Utilities) ทีห่นา้จอเร ิม่ หรอืเดสกท็์อป

• Windows 8.1

เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งซา้ยของหนา้จอเร ิม่ และคลกิ  (ถา้ใชอ้ปุกรณท์ีม่รีะบบสมัผัส ปัดขึน้จากดา้นลา่ง
ของหนา้จอ เร ิม่ เพือ่แสดงหนา้จอโปรแกรมประยกุต ์)

เมือ่หนา้จอโปรแกรมประยกุต ์ปรากฏขึน้ สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities)

• Windows 10

คลกิ  > Brother > Brother Utilities

2. คลกิรายการแบบดงึลง จากนัน้เลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิเครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้
คลกิถอนการตดิต ัง้
ทําตามคําแนะนําในกลอ่งสนทนาเพือ่ถอนการตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอร์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์อง Brother (Windows) 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > ตําแหน่งของพอรต์ USB / อเีทอรเ์น็ตบนเครือ่ง Brother ของคณุ

ตาํแหนง่ของพอรต์ USB / อเีทอรเ์น็ตบนเครือ่ง Brother ของคณุ
พอรต์ USB และอเีทอรเ์น็ตอยูภ่ายในเครือ่ง

• เมือ่จะเชือ่มตอ่สาย USB หรอือเีทอรเ์น็ต ใหทํ้าตามคําแนะนําในขัน้ตอนการตดิตัง้
• เพือ่ตดิตัง้ แพ็คเกจไดรเ์วอรแ์ละซอฟตแ์วรฉ์บบัเต็ม ทีจํ่าเป็นสําหรับการใชง้านเครือ่งของคณุ ใสแ่ผน่ดสิกก์ารตดิตัง้

ของ Brother เขา้ไปในคอมพวิเตอรข์องคณุ หรอืไปทีห่นา้ ดาวนโ์หลด ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com

1. ใชม้อืทัง้สองขา้งจับใตแ้ท็บพลาสตกิทัง้สองดา้นของเครือ่งเพือ่ยกฝาปิดสแกนเนอร ์(1) ใหอ้ยูใ่นตําแหน่งเปิด

1

2. ระบตํุาแหน่งพอรต์ทีถ่กูตอ้ง (ตามสายทีค่ณุใช)้ ภายในเครือ่งดงัภาพ

เดนิสายอยา่งระมดัระวงัผา่นชอ่งทางเดนิสายและออกไปทางดา้นหลงัของเครือ่ง

3. คอ่ยๆ ปิดฝาปิดสแกนเนอรโ์ดยใชท้ัง้สองมอื

17
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ

การจดัการกระดาษ

• บรรจกุระดาษ

• การวางเอกสาร
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ

บรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ

• ใสก่ระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP)

• บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด ้

• การตัง้คา่กระดาษ

• กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา

• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ >  บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ

บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษขนาด A4, Letter หรอื Executive ในถาด #1

• บรรจกุระดาษขนาด A3, Ledger หรอื Legal ในถาด #1

• บรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยลงในถาดบรรจกุระดาษ #1

• บรรจซุองจดหมายลงในถาดบรรจกุระดาษ #1
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ >  บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษขนาด A4,
Letter หรอื Executive ในถาด #1

บรรจกุระดาษขนาด A4, Letter หรอื Executive ในถาด #1

• หากการตัง้คา่ [Check Paper (ตรวจสอบกระดาษ)] ถกูตัง้คา่เป็น [On (เปิด)] และคณุดงึถาดบรรจกุระดาษออกจากตวั
เครือ่ง ขอ้ความจะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่ถามวา่คณุตอ้งการเปลีย่นชนดิและขนาดกระดาษหรอืไม่

• เมือ่คณุบรรจกุระดาษทีม่ขีนาดแตกตา่งกนัลงในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเครือ่งหรอืการตัง้คา่
ขนาดกระดาษบนคอมพวิเตอรข์องคณุดว้ย
เมือ่ทําเชน่นีเ้ครือ่งจะสามารถป้อนกระดาษจากถาดทีเ่หมาะสมไดโ้ดยอตัโนมตัหิากตัง้คา่เลอืกถาดอตัโนมตัไิวใ้นเครือ่ง
หรอืไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

1. หากแผน่รองรับกระดาษ (1) เปิดอยู ่ใหปิ้ดกอ่น จากนัน้จงึปิดฐานรองกระดาษ (2)

2

1

2. ดงึถาดบรรจกุระดาษออกมาจากเครือ่งจนสดุตามทีแ่สดงดว้ยลกูศร

3. คอ่ยๆ กดและเลือ่นแครป่รับความกวา้งกระดาษ (1) ตามดว้ยแครป่รับความยาวกระดาษ (2) เพือ่ใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งหมายสามเหลีย่ม (3) บนแครป่รับความกวา้งกระดาษ (1) และแครป่รับความยาวกระดาษ (2)
อยูร่ะดบัเดยีวกบัเครือ่งหมายสําหรับกระดาษทีค่ณุใช ้

1

3

2

3
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หากคณุบรรจกุระดาษขนาด Executive หรอื B5 (JIS) ใหย้กตวัหยดุ (4) ขึน้

4

4. คลีก่องกระดาษเพือ่หลกีเลีย่งกระดาษตดิและการป้อนกระดาษผดิพลาด

ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษไมโ่คง้งอหรอืมรีอยยน่

5. คอ่ยๆ บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษโดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพ ์ควํา่ลง
การจดัวางตามแนวนอน

ขอ้ควรจาํ

ควรระวงัไมใ่หด้นักระดาษไกลจนเกนิไป เพราะอาจทําใหข้ึน้ไปอยูด่า้นหลงัของถาด และเป็นสาเหตใุหเ้กดิปัญหาใน
การป้อนกระดาษได ้

หากตอ้งการเตมิกระดาษเขา้ไปกอ่นทีถ่าดจะวา่ง ใหนํ้ากระดาษออกจากถาดและนํามารวมกบักระดาษทีค่ณุตอ้งการเตมิ
คลีปึ่กกระดาษเสมอเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งป้อนกระดาษเขา้ไปพรอ้มกนัหลายแผน่

6. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แครป่รับความยาวกระดาษ (1) สมัผัสกบัขอบกระดาษ

1

7. คอ่ยๆ ปรับแครป่รับความกวา้งกระดาษ (1) เพือ่ใหพ้อดกีบักระดาษ
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ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แครป่รับกระดาษสมัผัสกบัขอบกระดาษ

1

8. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษแบนราบตดิกบัถาด และอยูตํ่า่กวา่เครือ่งหมายแสดงจํานวนกระดาษสงูสดุ (1)
การเตมิกระดาษในถาดมากเกนิไปอาจทําใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิได ้

1

9. คอ่ยๆ ดนัถาดใสก่ระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

ขอ้ควรจาํ

หา้มดนัถาดบรรจกุระดาษเขา้ไปในเครือ่งโดยแรงหรอืโดยเร็ว มฉิะนัน้อาจทําใหก้ระดาษตดิหรอืเกดิปัญหาเกีย่วกบัการ
ป้อนกระดาษ

10. ดงึฐานรองกระดาษออกมาจนกระทัง่ล็อคเขา้ที่

11. เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเมนูของเครือ่งหากจําเป็น
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เปลีย่นการตัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง
• เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ >  บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษขนาด A3,
Ledger หรอื Legal ในถาด #1

บรรจกุระดาษขนาด A3, Ledger หรอื Legal ในถาด #1

• หากการตัง้คา่ [Check Paper (ตรวจสอบกระดาษ)] ถกูตัง้คา่เป็น [On (เปิด)] และคณุดงึถาดบรรจกุระดาษออกจากตวั
เครือ่ง ขอ้ความจะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่ถามวา่คณุตอ้งการเปลีย่นชนดิและขนาดกระดาษหรอืไม่

• เมือ่คณุบรรจกุระดาษทีม่ขีนาดแตกตา่งกนัลงในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเครือ่งหรอืการตัง้คา่
ขนาดกระดาษบนคอมพวิเตอรข์องคณุดว้ย
เมือ่ทําเชน่นีเ้ครือ่งจะสามารถป้อนกระดาษจากถาดทีเ่หมาะสมไดโ้ดยอตัโนมตัหิากตัง้คา่เลอืกถาดอตัโนมตัไิวใ้นเครือ่ง
หรอืไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

1. หากแผน่รองรับกระดาษ (1) เปิดอยู ่ใหปิ้ดกอ่น จากนัน้จงึปิดฐานรองกระดาษ (2)

2

1

2. ดงึถาดบรรจกุระดาษออกมาจากเครือ่งจนสดุตามทีแ่สดงดว้ยลกูศร

3. วางถาดบนพืน้ราบ
ดนัตวัเลือ่นสเีขยีวไปทางดา้นซา้ย จากนัน้ดงึถาดออกมาจนกระทัง่ถาดล็อคเขา้ที่
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4. คอ่ยๆ กดและเลือ่นแครป่รับความกวา้งกระดาษ (1) ตามดว้ยแครป่รับความยาวกระดาษ (2) เพือ่ใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งหมายสามเหลีย่ม (3) บนแครป่รับความกวา้งกระดาษ (1) และแครป่รับความยาวกระดาษ (2)
อยูร่ะดบัเดยีวกบัเครือ่งหมายสําหรับกระดาษทีค่ณุใช ้

1

3

2

3

5. คลีก่องกระดาษเพือ่หลกีเลีย่งกระดาษตดิและการป้อนกระดาษผดิพลาด

ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษไมโ่คง้งอหรอืมรีอยยน่

6. คอ่ยๆ บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษโดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพ ์ควํา่ลง
การจดัวางตามแนวต ัง้

ขอ้ควรจาํ

ควรระวงัไมใ่หด้นักระดาษไกลจนเกนิไป เพราะอาจทําใหข้ึน้ไปอยูด่า้นหลงัของถาด และเป็นสาเหตใุหเ้กดิปัญหาใน
การป้อนกระดาษได ้

หากตอ้งการเตมิกระดาษเขา้ไปกอ่นทีถ่าดจะวา่ง ใหนํ้ากระดาษออกจากถาดและนํามารวมกบักระดาษทีค่ณุตอ้งการเตมิ
คลีปึ่กกระดาษเสมอเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งป้อนกระดาษเขา้ไปพรอ้มกนัหลายแผน่

7. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แครป่รับความยาวกระดาษ (1) สมัผัสกบัขอบกระดาษ
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1

8. คอ่ยๆ ปรับแครป่รับความกวา้งกระดาษ (1) เพือ่ใหพ้อดกีบักระดาษ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แครป่รับกระดาษสมัผัสกบัขอบกระดาษ

1

9. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษแบนราบตดิกบัถาด และอยูตํ่า่กวา่เครือ่งหมายแสดงจํานวนกระดาษสงูสดุ (1)
การเตมิกระดาษในถาดมากเกนิไปอาจทําใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิได ้

1

10. คอ่ยๆ ดนัถาดใสก่ระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

ขอ้ควรจาํ

หา้มดนัถาดบรรจกุระดาษเขา้ไปในเครือ่งโดยแรงหรอืโดยเร็ว มฉิะนัน้อาจทําใหก้ระดาษตดิหรอืเกดิปัญหาเกีย่วกบัการ
ป้อนกระดาษ

11. ดงึฐานรองกระดาษ (1) จนกระทัง่ล็อคเขา้ที ่จากนัน้กางแผน่รองรับกระดาษ (2)
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2

1

12. เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเมนูของเครือ่งหากจําเป็น

  ขอ้ควรระวงั
จัดเครือ่งโดยใหถ้าดไมย่ืน่เกนิขอบโตะ๊ทีอ่าจทําใหเ้ดนิชนได ้เครือ่งอาจตกลงมา และทําใหเ้กดิการบาดเจ็บ
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กอ่นทีค่ณุจะพับถาด ใหนํ้ากระดาษออกจากถาดกอ่น
วางถาดบนพืน้ราบ
ดนัตวัเลือ่นสเีขยีวไปทางดา้นซา้ย จากนัน้ดนัทีด่า้นหนา้ของถาดเพือ่พับเกบ็จนกระทัง่ถาดล็อคเขา้ที ่ใสก่ระดาษลงใน
ถาด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ >  บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ย
ลงในถาดบรรจกุระดาษ #1

บรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยลงในถาดบรรจกุระดาษ #1

• หากการตัง้คา่ [Check Paper (ตรวจสอบกระดาษ)] ถกูตัง้คา่เป็น [On (เปิด)] และคณุดงึถาดบรรจกุระดาษออกจากตวั
เครือ่ง ขอ้ความจะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่ถามวา่คณุตอ้งการเปลีย่นชนดิและขนาดกระดาษหรอืไม่

• เมือ่คณุบรรจกุระดาษทีม่ขีนาดแตกตา่งกนัลงในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเครือ่งหรอืการตัง้คา่
ขนาดกระดาษบนคอมพวิเตอรข์องคณุดว้ย
เมือ่ทําเชน่นีเ้ครือ่งจะสามารถป้อนกระดาษจากถาดทีเ่หมาะสมไดโ้ดยอตัโนมตัหิากตัง้คา่เลอืกถาดอตัโนมตัไิวใ้นเครือ่ง
หรอืไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

1. หากแผน่รองรับกระดาษ (1) เปิดอยู ่ใหปิ้ดกอ่น จากนัน้จงึปิดฐานรองกระดาษ (2)

2

1

2. ดงึถาดบรรจกุระดาษออกมาจากเครือ่งจนสดุตามทีแ่สดงดว้ยลกูศร

3. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• หากคณุบรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ย L (9 x 13 ซม.) ลงในถาดบรรจกุระดาษ ใหย้กตวัหยดุภาพถา่ย L (1) ขึน้
• หากคณุบรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ย (10 x 15 ซม.) ลงในถาดบรรจกุระดาษ ใหย้กตวัหยดุภาพถา่ย (2) ขึน้
• หากคณุบรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ย 2L (13 x 18 ซม.) ลงในถาดบรรจกุระดาษ ใหย้กตวัหยดุภาพถา่ย 2L (3) ขึน้
คอ่ยๆ กดและเลือ่นแครป่รับความกวา้งกระดาษ (4) เพือ่ใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษ

1
2

3

4

4. บรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยสงูสดุ 20 แผน่ลงในถาดบรรจกุระดาษโดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพ ์ควํา่ลง
การบรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยมากกวา่ 20 แผน่อาจทําใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิได ้
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5. คอ่ยๆ ปรับแครป่รับความกวา้งกระดาษ (1) เพือ่ใหพ้อดกีบักระดาษ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แครป่รับกระดาษสมัผัสกบัขอบกระดาษและกระดาษแบนราบตดิกบัถาด

1

6. คอ่ยๆ ดนัถาดใสก่ระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

ขอ้ควรจาํ

หา้มดนัถาดบรรจกุระดาษเขา้ไปในเครือ่งโดยแรงหรอืโดยเร็ว มฉิะนัน้อาจทําใหก้ระดาษตดิหรอืเกดิปัญหาเกีย่วกบัการ
ป้อนกระดาษ

7. ดงึฐานรองกระดาษออกมาจนกระทัง่ล็อคเขา้ที่

8. เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเมนูของเครือ่งหากจําเป็น

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เปลีย่นการตัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง
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• เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ >  บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ > บรรจซุองจดหมายลงใน
ถาดบรรจกุระดาษ #1

บรรจซุองจดหมายลงในถาดบรรจกุระดาษ #1

• หากการตัง้คา่ [Check Paper (ตรวจสอบกระดาษ)] ถกูตัง้คา่เป็น [On (เปิด)] และคณุดงึถาดบรรจกุระดาษออกจากตวั
เครือ่ง ขอ้ความจะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่ถามวา่คณุตอ้งการเปลีย่นชนดิและขนาดกระดาษหรอืไม่

• คณุสามารถบรรจซุองจดหมายไดห้ลายขนาด uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ชนิดและขนาดกระดาษสาํหรับการทาํงานแต่ละอย่าง　
• เมือ่คณุบรรจกุระดาษทีม่ขีนาดแตกตา่งกนัลงในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเครือ่งหรอืการตัง้คา่

ขนาดกระดาษบนคอมพวิเตอรข์องคณุดว้ย
เมือ่ทําเชน่นีเ้ครือ่งจะสามารถป้อนกระดาษจากถาดทีเ่หมาะสมไดโ้ดยอตัโนมตัหิากตัง้คา่เลอืกถาดอตัโนมตัไิวใ้นเครือ่ง
หรอืไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

• กอ่นบรรจซุองจดหมายลงในถาด กดทีม่มุซองและดา้นขา้งซองจดหมายเพือ่ใหเ้รยีบทีส่ดุเทา่ทีทํ่าได ้

1. หากแผน่รองรับกระดาษ (1) เปิดอยู ่ใหปิ้ดกอ่น จากนัน้จงึปิดฐานรองกระดาษ (2)

2

1

2. ดงึถาดบรรจกุระดาษออกมาจากเครือ่งจนสดุตามทีแ่สดงดว้ยลกูศร

3. บรรจซุองจดหมายสงูสดุ 10 ซองลงในถาดใสก่ระดาษโดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพ ์ควํา่ลง การบรรจซุองจดหมายมากกวา่ 10
ซองอาจทําใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิได ้

4. คอ่ยๆ กดและเลือ่นแครป่รับความกวา้งกระดาษ (1) และแครป่รับความยาวกระดาษ (2) เพือ่ใหพ้อดกีบัขนาดซองจดหมาย
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซองจดหมายวางราบตดิกบัถาด
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1
2

ขอ้ควรจาํ

หากซองจดหมายมกีารป้อนซอ้นกนั ใหบ้รรจซุองจดหมายหนึง่ซองลงในถาดใสก่ระดาษในแตล่ะครัง้

5. คอ่ยๆ ดนัถาดใสก่ระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

ขอ้ควรจาํ

หา้มดนัถาดบรรจกุระดาษเขา้ไปในเครือ่งโดยแรงหรอืโดยเร็ว มฉิะนัน้อาจทําใหก้ระดาษตดิหรอืเกดิปัญหาเกีย่วกบัการ
ป้อนกระดาษ

6. ดงึฐานรองกระดาษ (1) จนกระทัง่ล็อคเขา้ที ่จากนัน้กางแผน่รองรับกระดาษ (2)

2

1

7. เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเมนูของเครือ่งหากจําเป็น

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เปลีย่นการตัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง
• เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ
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• ชนดิและขนาดกระดาษสําหรับการทํางานแตล่ะอยา่ง 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > ใสก่ระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP)

ใสก่ระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP)
ใชง้านถาดอเนกประสงคสํ์าหรับสือ่การพมิพช์นดิพเิศษ เชน่กระดาษโฟโต ้หรอืซองจดหมาย

• หากการตัง้คา่ [Check Paper (ตรวจสอบกระดาษ)] ถกูตัง้คา่เป็น [On (เปิด)] และคณุวางกระดาษในถาด
อเนกประสงค ์ขอ้ความจะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่ถามวา่คณุตอ้งการเปลีย่นชนดิและขนาดกระดาษหรอื
ไม่

• เมือ่คณุบรรจกุระดาษทีม่ขีนาดแตกตา่งกนัลงในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเครือ่งหรอืการตัง้คา่
ขนาดกระดาษบนคอมพวิเตอรข์องคณุดว้ย
เมือ่ทําเชน่นีเ้ครือ่งจะสามารถป้อนกระดาษจากถาดทีเ่หมาะสมไดโ้ดยอตัโนมตัหิากตัง้คา่เลอืกถาดอตัโนมตัไิวใ้นเครือ่ง
หรอืไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ
• เพือ่ป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นเขา้ไปในเครือ่ง ตอ้งปิดถาดอเนกประสงคห์ากไมไ่ดใ้ชง้าน

1. เปิดถาดอเนกประสงค์

เมือ่คณุตอ้งการบรรจกุระดาษทีม่ขีนาดใหญก่วา่ A4 หรอื Letter ใหด้งึถาดบรรจกุระดาษขึน้ดว้ยสองมอืจนกระทัง่ล็อคเขา้
ที่
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2. คอ่ยๆ กดและเลือ่นแครป่รับกระดาษของถาด MP เพือ่ใหต้รงกบัความกวา้งของกระดาษทีค่ณุใช ้

3. คลีก่องกระดาษเพือ่หลกีเลีย่งกระดาษตดิและการป้อนกระดาษผดิพลาด

ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษไมโ่คง้งอหรอืมรีอยยน่

4. คอ่ยๆ บรรจกุระดาษลงในถาด MP โดยใหด้า้นทีพ่มิพ ์หงายขึน้
• ใช ้A4, Letter, Executive หรอื B5 (JIS) 1 

การจดัวางตามแนวนอน

• ใช ้A3, Ledger, B4 (JIS) 1, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A5, A6, ซองจดหมาย, ภาพถา่ย, ภาพถา่ย
L, ภาพถา่ย 2L, B6 (JIS) 1หรอืแผน่ดชันี

การจดัวางตามแนวต ัง้

1 รองรับในบางประเทศเทา่นัน้
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เมือ่ใชซ้องจดหมาย ใสซ่องจดหมายโดยใหด้า้นทีพ่มิพ ์หงายขึน้ และปากซองอยูท่างดา้นซา้ยดงัแสดงในภาพ

หากคณุพบปัญหาในการบรรจกุระดาษลงในถาดอเนกประสงค ์ใหด้นัคนัปลดล็อค (1) ไปทาง ดา้นหลงัของเครือ่ง จาก
นัน้จงึบรรจกุระดาษ

1
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5. คอ่ยๆ ปรับแครป่รับกระดาษของถาด MP ดว้ยมอืทัง้สองขา้งเพือ่ใหพ้อดกีบักระดาษ

• อยา่ดนัแครป่รับกระดาษเขา้กบักระดาษแน่นเกนิไป หากทําเชน่นัน้ อาจทําใหก้ระดาษเป็นรอยพับและตดิได ้
• วางกระดาษในตําแหน่ง ตรงกลาง ระหวา่งแครป่รับกระดาษของถาด MP ถา้กระดาษไมอ่ยู ่ตรงกลาง ใหใ้สเ่ขา้ไป

ใหมอ่กีครัง้ในตําแหน่ง ตรงกลาง

6. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• เมือ่ใชก้ระดาษขนาด A4 หรอื Letter หรอืเล็กกวา่

ดงึฐานรองกระดาษออกมาจนกระทัง่ล็อคเขา้ที่

• เมือ่ใชก้ระดาษทีม่ขีนาดใหญก่วา่ A4 หรอื Letter หรอืซองจดหมาย
ดงึฐานรองกระดาษ (1) จนกระทัง่ล็อคเขา้ที ่จากนัน้กางแผน่รองรับกระดาษ (2)

2

1

7. เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเมนูของเครือ่งหากจําเป็น

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การพมิพเ์สร็จสิน้กอ่นทีค่ณุจะปิดถาด MP
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด ้

บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด้
บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ดข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ในแอปพลเิคชนัทีค่ณุใชง้าน ตวัเลขดา้นลา่งแสดงบรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด ้
บนกระดาษแผน่ตดัและซองจดหมาย เครือ่งจะสามารถพมิพใ์นสว่นทีแ่รเงาของกระดาษแผน่ตดัเทา่นัน้เมือ่คณุลกัษณะการพมิพ์
ไรข้อบสามารถใชไ้ดแ้ละเปิดอยู่
กระดาษแผน่ตดั

ซองจดหมาย

ดา้นบน (1) ดา้นซา้ย (2) ดา้นลา่ง (3) ดา้นขวา (4)
แผน่ตดั 3 มม. 3 มม. 3 มม. 3 มม.

ซองจดหมาย 12 มม. 3 มม. 12 มม. 3 มม.

คณุลกัษณะการพมิพไ์รข้อบไมส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับซองจดหมายและการพมิพ ์2 ดา้น

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ

การต ัง้คา่กระดาษ

• เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ

• เปลีย่นการตัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ

• ตัง้คา่ถาดใสก่ระดาษเริม่ตน้ตามการใชง้านของคณุ

• เปลีย่นลําดบัการใชถ้าดใสก่ระดาษ
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ > เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ

เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ
ตัง้คา่ขนาดกระดาษและชนดิกระดาษสําหรับถาดบรรจกุระดาษ

• เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ ใหต้ัง้คา่เครือ่งตามชนดิของกระดาษทีค่ณุใชง้าน
• เมือ่คณุเปลีย่นขนาดของกระดาษทีบ่รรจใุนถาด คณุตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ดว้ย

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Tray Setting (การตั้งค่าถาด)]

2. กดตวัเลอืกถาดทีค่ณุตอ้งการ
3. กด [Paper Type (ชนิดกระดาษ)]
4. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกชนดิกระดาษ และจากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
5. กด [Paper Size (ขนาดกระดาษ)]
6. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกขนาดกระดาษ และจากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

7. กด 

เครือ่งจะดนักระดาษออกมาในถาดกระดาษทีอ่ยูด่า้นหนา้เครือ่งโดยใหด้า้นทีพ่มิพห์งายขึน้ เมือ่คณุใชก้ระดาษเคลอืบมนั
ใหนํ้ากระดาษแตล่ะแผน่ออกจากถาดกระดาษเพือ่ป้องกนักระดาษเป้ือนหมกึหรอืกระดาษตดิ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่กระดาษ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• บรรจกุระดาษขนาด A4, Letter หรอื Executive ในถาด #1
• บรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยลงในถาดบรรจกุระดาษ #1
• บรรจซุองจดหมายลงในถาดบรรจกุระดาษ #1
• กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ > เปลีย่นการตัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ

เปลีย่นการต ัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ
หากการตัง้คา่นีถ้กูตัง้เป็น [On (เปิด)] และคณุดงึถาดบรรจกุระดาษออกจากเครือ่งหรอืบรรจกุระดาษลงในถาดอเนกประสงค์
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงขอ้ความเพือ่ถามวา่คณุตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษและชนดิกระดาษหรอืไม่

การตัง้คา่เริม่ตน้คอื [On (เปิด)]

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)]
2. กด [Tray Setting (การตั้งค่าถาด)]
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Check Paper (ตรวจสอบกระดาษ)] จากนัน้กดตวัเลอืกนัน้
4. กด [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)]
5. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่กระดาษ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• บรรจกุระดาษขนาด A4, Letter หรอื Executive ในถาด #1
• บรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยลงในถาดบรรจกุระดาษ #1
• บรรจซุองจดหมายลงในถาดบรรจกุระดาษ #1
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ > ตัง้คา่ถาดใสก่ระดาษเริม่ตน้ตามการใชง้านของ
คณุ

ต ัง้คา่ถาดใสก่ระดาษเร ิม่ตน้ตามการใชง้านของคณุ
เปลีย่นถาดเริม่ตน้ทีเ่ครือ่งใชใ้นแตล่ะโหมด

[Auto Tray Select (เลือกถาดอตัโนมติั)] ตัง้คา่เครือ่งของคณุใหป้้อนกระดาษจากถาดทีเ่หมาะสมทีส่ดุสําหรับชนดิและ
ขนาดกระดาษทีค่ณุตัง้คา่ไว ้
เครือ่งจะป้อนกระดาษจากถาดทีเ่หมาะสมทีส่ดุโดยใชลํ้าดบัความสําคญัทีค่ณุไดต้ัง้คา่ไว ้

ถาดบางถาดจะไมม่ใีหเ้ลอืก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Tray Setting (การตั้งค่าถาด)]
• สําหรับการพมิพใ์นโหมดสําเนา กด [Tray Setting: Copy (การตั้งค่าถาด: สาํเนา)] > [Tray Use (ถาดท่ีใช)้]
• สําหรับการพมิพโ์ทรสารทีไ่ดรั้บ กด [Tray Setting: Fax (การตั้งค่าถาด: โทรสาร)] > [Tray Use (ถาดท่ีใช)้]
• สําหรับการพมิพภ์าพถา่ย กด [Tray Setting: JPEG Print (Media) (การตั้งค่าถาด: พิมพ ์JPEG (ส่ือ))] >

[Tray Use (ถาดท่ีใช)้]
2. กดตวัเลอืกถาดทีค่ณุตอ้งการ

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่กระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ > เปลีย่นลําดบัการใชถ้าดใสก่ระดาษ

เปลีย่นลาํดบัการใชถ้าดใสก่ระดาษ
เปลีย่นลําดบัความสําคญัของถาดเริม่ตน้ทีเ่ครือ่งจะใชสํ้าหรับแตล่ะโหมด

เมือ่เลอืก [Auto Tray Select (เลือกถาดอตัโนมติั)] ในการตัง้คา่การเลอืกถาด เครือ่งจะป้อนกระดาษจากถาดทีเ่หมาะสม
ทีส่ดุสําหรับชนดิกระดาษและขนาดกระดาษตามการตัง้คา่ลําดบัการใชถ้าด

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Tray Setting (การตั้งค่าถาด)]

2. กดตวัเลอืก [Tray Setting: Copy (การตั้งค่าถาด: สาํเนา)], [Tray Setting: Fax (การตั้งค่าถาด: โทรสาร)],
[Tray Setting: Print (การตั้งค่าถาด: พิมพ)์]หรอื [Tray Setting: JPEG Print (Media) (การตั้งค่าถาด:
พิมพ ์JPEG (ส่ือ))]

3. กด [Tray Priority (ลาํดบัการใชถ้าด)]
4. กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

5. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่กระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้

กระดาษและสือ่ส ิง่พมิพอ์ ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด้
คณุภาพการพมิพอ์าจไดรั้บผลกระทบจากชนดิกระดาษทีค่ณุใชใ้นเครือ่ง
เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุสําหรับการตัง้คา่ทีค่ณุเลอืก ใหต้ัง้คา่ชนดิกระดาษใหต้รงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุบรรจุ
เสมอ
คณุสามารถใชก้ระดาษธรรมดา กระดาษองิคเ์จ็ท (กระดาษเคลอืบพเิศษ) กระดาษเคลอืบมนั กระดาษรไีซเคลิ และซอง
จดหมาย
เราขอแนะนําใหทํ้าการทดสอบชนดิของกระดาษทัง้หลายกอ่นทีจ่ะซือ้ในปรมิาณมากๆ
เพือ่ใหไ้ดผ้ลทีด่ทีีส่ดุ ควรใชก้ระดาษของ Brother
• เมือ่คณุพมิพล์งบนกระดาษองิคเ์จ็ท (กระดาษเคลอืบ) และกระดาษเคลอืบมนั ตอ้งแน่ใจวา่เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้งใน

แท็บ พืน้ฐาน ของไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์หรอืในการตัง้คา่ชนดิกระดาษในเครือ่ง
• เมือ่คณุพมิพบ์นกระดาษพมิพภ์าพถา่ยของ Brother ใหบ้รรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยทีเ่หมอืนกนัเพิม่อกีแผน่ในถาดใส่

กระดาษ
• เมือ่ใชก้ระดาษพมิพภ์าพถา่ย ใหนํ้ากระดาษแตล่ะแผน่ออกจากถาดกระดาษเพือ่ป้องกนักระดาษเป้ือนหมกึหรอืกระดาษตดิ
• หลกีเลีย่งการสมัผัสพืน้ผวิกระดาษสว่นทีพ่มิพห์ลงัจากพมิพอ์อกทนัท ีเนือ่งจากพืน้ผวิอาจยงัแหง้ไมส่นทิและอาจตดิเป็น

คราบทีน่ิว้มอืได ้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษ

• สือ่การพมิพท์ีแ่นะนํา
• การจัดการและการใชส้ือ่ส ิง่พมิพ์
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง

หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้> สือ่การ
พมิพท์ีแ่นะนํา

สือ่การพมิพท์ีแ่นะนํา
เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ แนะนําใหใ้ชก้ระดาษของบราเดอรท์ีแ่นะนําในตารางนี้
ถา้กระดาษของ Brother ไมม่จํีาหน่ายในประเทศของคณุ เราขอแนะนําใหทํ้าการทดสอบชนดิของกระดาษทัง้หลายกอ่นทีจ่ะ
ซือ้ในปรมิาณมากๆ

กระดาษของ Brother

ชนดิกระดาษ รายการ
กระดาษธรรมดาขนาด A3 BP60PA3

กระดาษพมิพภ์าพถา่ยแบบมนัขนาด A3 BP71GA3

กระดาษสําหรับการพมิพอ์งิคเ์จ็ทขนาด A3 (ดา้น) BP60MA3

กระดาษธรรมดาขนาด A4 BP60PA

กระดาษพมิพภ์าพถา่ยแบบมนัขนาด A4 BP71GA4

กระดาษสําหรับการพมิพอ์งิคเ์จ็ทขนาด A4 (ดา้น) BP60MA

กระดาษพมิพภ์าพถา่ยแบบมนัขนาด 10 x 15 ซม. BP71GP

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้> การจัดการ
และการใชส้ือ่ส ิง่พมิพ์

การจดัการและการใชส้ือ่ส ิง่พมิพ์
• จัดเก็บกระดาษในกลอ่งบรรจกุระดาษและปิดกลอ่งใหส้นทิ จัดเกบ็กระดาษบนพืน้ราบเรยีบและหา่งจากความชืน้ แสงแดด

สอ่งตรงและความรอ้น
• หลกีเลีย่งการสมัผัสดา้นทีม่นัเงา (เคลอืบ) ของกระดาษพมิพภ์าพถา่ย
• ซองจดหมายบางขนาดจําเป็นตอ้งมกีารตัง้คา่ขอบกระดาษในแอพพลเิคชัน่ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดล้องพมิพเ์พือ่

ทดสอบกอ่นทีจ่ะพมิพห์ลายซอง

ขอ้ควรจาํ

อยา่ใชช้นดิของกระดาษตอ่ไปนี:้
• ขาด มว้น มรีอยยน่ หรอืมรีปูรา่งผดิปกติ

1

1

1. มว้นงอเกนิกวา่ 2 มม. เพราะอาจทาํใหก้ระดาษตดิในเครือ่งได้
• มนัเงาเกนิไปหรอืมลีวดลายมาก
• กระดาษทีไ่มส่ามารถจัดเรยีงใหต้รงเมือ่วางซอ้นกนั
• กระดาษทีม่เีสน้ใยตามแนวสัน้
หา้มใชซ้องจดหมายตอ่ไปนี:้
• ซองจดหมายทีม่ลีกัษณะบาง
• ซองจดหมายทีม่ชีอ่ง
• ซองจดหมายทีม่ตีวันูน (มอีกัษรนูนประทบับนซอง)
• ซองจดหมายทีต่ดิกระดมุหรอืเย็บดว้ยลวดเย็บกระดาษ
• ซองจดหมายทีผ่า่นการพมิพด์า้นในแลว้
• เป็นแบบมกีาวในตวั
• มปีากซองสองชัน้

มกีาวในตวั ซองจดหมายแบบสองปากซอง

คณุอาจประสบปัญหาการป้อนกระดาษทีเ่กดิจากความหนา ขนาดและรปูรา่งของปากซองของซองจดหมายทีค่ณุใช ้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้> เลอืกสือ่
ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง

เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง

• ชนดิและขนาดกระดาษสําหรับการทํางานแตล่ะอยา่ง

• ตําแหน่งกระดาษและความจกุระดาษของถาดใสก่ระดาษ

• ใชต้วัเลอืกขนาดกระดาษทีร่ะบโุดยผูใ้ชใ้นไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

• น้ําหนักและความหนาของกระดาษ

• บรรจกุระดาษขนาด A4, Letter หรอื Executive ในถาด #1

• บรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยลงในถาดบรรจกุระดาษ #1

• บรรจซุองจดหมายลงในถาดบรรจกุระดาษ #1

• ใสก่ระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP)
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้> เลอืกสือ่
ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง > ชนดิและขนาดกระดาษสําหรับการทํางานแตล่ะอยา่ง

ชนดิและขนาดกระดาษสาํหรบัการทาํงานแตล่ะอยา่ง

ชนดิกระดาษ ขนาดกระดาษ การใชง้าน
โทรสาร สาํเนา การพมิพ์

JPEG
เครือ่งพมิ
พ์

แผน่ตดั A3 297 × 420 มม. ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

A4 210 × 297 มม. ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

Ledger 279.4 × 431.8 มม. ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

Letter 215.9 × 279.4 มม. ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

Legal 215.9 × 355.6 มม. ใช่ ใช่ - ใช่

Mexico Legal 215.9 × 339.85 มม. ใช่ ใช่ - ใช่

India Legal 215 × 345 มม. ใช่ ใช่ - ใช่

Folio 215.9 × 330.2 มม. ใช่ ใช่ - ใช่

Executive 184.1 × 266.7 มม. - - - ใช่

B4 (JIS) 1 257 × 364 มม. ใช่ - - ใช่

B5 (JIS) 1 182 × 257 มม. - - - ใช่

B6 (JIS) 1 128 × 182 มม. - - - ใช่

A5 148 × 210 มม. - ใช่ - ใช่

A6 105 × 148 มม. - ใช่ - ใช่

บตัร ภาพถา่ย 10 × 15 ซม. - ใช่ ใช่ ใช่

ภาพถา่ย L 9 x 13 ซม. - - - ใช่

ภาพถา่ย 2L 13 × 18 ซม. - - ใช่ ใช่

แผน่ดชันี 13 × 20 ซม. - - - ใช่

ซองจดหมาย ซองจดหมาย C5 162 × 229 มม. - - - ใช่

ซองจดหมาย DL 110 × 220 มม. - - - ใช่

Com-10 104.7 × 241.3 มม. - - - ใช่

Monarch 98.4 × 190.5 มม. - - - ใช่

1 รองรับในบางประเทศเทา่นัน้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• บรรจซุองจดหมายลงในถาดบรรจกุระดาษ #1 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้> เลอืกสือ่
ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง > ตําแหน่งกระดาษและความจกุระดาษของถาดใสก่ระดาษ

ตาํแหนง่กระดาษและความจกุระดาษของถาดใสก่ระดาษ

ขนาดกระดาษ 1 ชนดิกระดาษ จาํนวนแผน่

ถาดใสก่ระดาษ #1 <แนวนอน>
A4, Letter, Executive, B5
(JIS)
<แนวตัง้>
A3, Ledger, B4 (JIS), Legal,
Mexico Legal, India Legal,
Folio, A5, B6 (JIS), A6, ซอง
จดหมาย (C5, Com-10, DL,
Monarch), ภาพถา่ย (10 x 15
ซม.), ภาพถา่ย L (9 x 13
ซม.), ภาพถา่ย 2L (13 x 18
ซม.), แผน่ดชัน ี(13 x 20 ซม.)

กระดาษธรรมดา, กระดาษ
รไีซเคลิ

250 2

กระดาษองิคเ์จ็ท 20

กระดาษเคลอืบมนั ภาพถา่ย 20

แผน่ดชันี 30

ซองจดหมาย 10

ถาดอเนกประสงค ์(MP tray) 3 <แนวนอน>
A4, Letter, Executive, B5
(JIS)
<แนวตัง้>
A3, Ledger, B4 (JIS), Legal,
Mexico Legal, India Legal,
Folio, A5, B6 (JIS), A6, ซอง
จดหมาย (C5, Com-10, DL,
Monarch), ภาพถา่ย (10 × 15
ซม.), ภาพถา่ย L (9 × 13
ซม.), ภาพถา่ย 2L (13 × 18
ซม.), แผน่ดชัน ี(13 × 20
ซม.)

กระดาษธรรมดา, กระดาษ
รไีซเคลิ

100 2

กระดาษองิคเ์จ็ท 20 (ไมเ่กนิ A4/Letter)
5 (ใหญก่วา่ A4/Letter)

กระดาษเคลอืบมนั ภาพถา่ย 20 (ไมเ่กนิ A4/Letter)
5 (ใหญก่วา่ A4/Letter)

แผน่ดชันี 50

ซองจดหมาย 20 (ไมเ่กนิ A4/Letter)
5 (ใหญก่วา่ A4/Letter)

1 กระดาษขนาด B6 (JIS), B5 (JIS) และ B4 (JIS) รองรับในบางประเทศเทา่นัน้
2 เมือ่ใชก้ระดาษธรรมดาทีม่น้ํีาหนัก 80 แกรม
3 เราขอแนะนําใหใ้ชถ้าด MP สําหรับกระดาษเคลอืบมนั

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้> เลอืกสือ่
ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง > ใชต้วัเลอืกขนาดกระดาษทีร่ะบโุดยผูใ้ชใ้นไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

ใชต้วัเลอืกขนาดกระดาษทีร่ะบโุดยผูใ้ชใ้นไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

ขนาดทีร่ะบโุดยผูใ้ช้ การจดัวางกระดาษ
• ความกวา้ง: 88.9 มม. - 297.0 มม.
• ความสงู: 127.0 มม. - 431.8 มม.

แนวตัง้

• ตวัเลอืกขนาดกระดาษทีร่ะบโุดยผูใ้ชส้ามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบัถาดอเนกประสงคเ์ทา่นัน้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้> เลอืกสือ่
ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง > น้ําหนักและความหนาของกระดาษ

นํา้หนกัและความหนาของกระดาษ

ชนดิกระดาษ นํา้หนกั ความหนา
แผน่ตดั กระดาษธรรมดา, กระดาษ

รไีซเคลิ
64 ถงึ 120 แกรม 0.08 ถงึ 0.15 มม.

กระดาษองิคเ์จ็ท 64 ถงึ 200 แกรม 0.08 ถงึ 0.25 มม.

กระดาษเคลอืบมนั 1 2 สงูสดุ 220 แกรม สงูสดุ 0.25 มม.

บตัร การด์ภาพถา่ย 1 2 3 สงูสดุ 200 แกรม สงูสดุ 0.25 มม.

แผน่ดชันี สงูสดุ 120 แกรม สงูสดุ 0.15 มม.

ซองจดหมาย 80 ถงึ 95 แกรม สงูสดุ 0.52 มม.

1 กระดาษ BP71 260 แกรม ถกูออกแบบเป็นพเิศษสําหรับเครือ่งพมิพอ์งิคเ์จ็ทของ Brother
2 สงูสดุ 0.3 มม. สําหรับถาดอเนกประสงค์
3 สงูสดุ 220 แกรม สําหรับถาดอเนกประสงค์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 

55



 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การวางเอกสาร

การวางเอกสาร

• วางเอกสารในถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(ADF)

• การวางเอกสารบนแผน่กระจกสแกนเนอร์

• บรเิวณทีไ่มส่ามารถสแกนได ้
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การวางเอกสาร > วางเอกสารในถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(ADF)

วางเอกสารในถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(ADF)
ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ สามารถใสก่ระดาษไดห้ลายแผน่และป้อนครัง้ละหนึง่แผน่

ใชก้ระดาษทีม่ขีนาดและน้ําหนักดงัทีแ่สดงไวใ้นตาราง คลีก่ระดาษกอ่นวางลงใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ เสมอ

ขนาดและนํา้หนกัของเอกสาร

ความยาว: 1 148 ถงึ 431.8 มม.

ความกวา้ง: 105 ถงึ 297 มม.

น้ําหนักกระดาษ: 64 ถงึ 90 แกรม

1 สงูสดุ 900 มม. เมือ่ใชฟั้งกช์นักระดาษยาว

ขอ้ควรจาํ

• อยา่ดงึเอกสารขณะกําลงัป้อน
• อยา่ใชก้ระดาษทีม่ว้น ยน่ พับ ฉีกขาด เย็บกระดาษ คลปิหนบี ตดิกาวหรอืตดิเทป
• อยา่ใชก้ระดาษแข็ง หนังสอืพมิพ ์หรอืผา้
• ตรวจสอบวา่เอกสารทีม่น้ํีายาลบคําผดิหรอืเขยีนดว้ยหมกึแหง้สนทิแลว้

1. คลีก่ระดาษออกจากกนั
2. ปรับแครป่รับกระดาษ (1) เพือ่ใหพ้อดกีบัขนาดเอกสาร

1

3. วางเอกสารของคณุ หงายขึน้ ใน ADF ดงัแสดงในภาพประกอบจนกระทัง่รูส้กึวา่เอกสารสมัผัสกบัลกูยางป้อนกระดาษและ
เครือ่งสง่เสยีงบี๊ป
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ถา้คณุใสเ่อกสารขนาดเล็กและไมส่ามารถนําออกมาได ้ใหย้กฐานรองเอกสาร ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ (1) และ
นําเอกสารออกมา

1

ขอ้ควรจาํ

อยา่วางกระดาษใดๆ ทิง้ไวบ้นกระจกสแกนเนอร ์ถา้คณุทําเชน่นี ้ADF อาจตดิขดั

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การวางเอกสาร
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละโทรสาร
• ปัญหาอืน่ๆ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การวางเอกสาร > การวางเอกสารบนแผน่กระจกสแกนเนอร์

การวางเอกสารบนแผน่กระจกสแกนเนอร ์
ใชแ้ผน่กระจกสแกนเนอรเ์พือ่สง่แฟกซ ์ทําสําเนา หรอืสแกนครัง้ละหนึง่หนา้

ขนาดเอกสารทีร่องรบั

ความยาว: สงูสดุ 431.8 มม.

ความกวา้ง: สงูสดุ 297 มม.

น้ําหนัก: สงูสดุ 2 กก.

หากตอ้งการใชก้ระจกสแกนเนอร ์ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ ตอ้งวา่งเปลา่

1. ยกฝาครอบเอกสาร

2. วางเอกสาร ควํา่ลง ทีม่มุซา้ยบนของกระจกสแกนเนอรด์งัแสดงในภาพประกอบ

3. ปิดฝาครอบเอกสาร

ขอ้ควรจาํ

ถา้คณุกําลงัสแกนหนังสอืหรอืเอกสารทีห่นา อยา่กระแทกหรอืออกแรงกดทบัฝาครอบเอกสาร

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การวางเอกสาร
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละโทรสาร
• ปัญหาอืน่ๆ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การวางเอกสาร > บรเิวณทีไ่มส่ามารถสแกนได ้

บรเิวณทีไ่มส่ามารถสแกนได้
บรเิวณทีไ่มส่ามารถสแกนไดบ้นหนา้กระดาษขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ในแอปพลเิคชนัทีค่ณุกําลงัใชง้าน รปูตอ่ไปนีแ้สดงบรเิวณทีไ่ม่
สามารถพมิพไ์ดโ้ดยทัว่ไป

การใชง้าน ขนาดเอกสาร ดา้นบน (1)
ดา้นลา่ง (3)

ดา้นซา้ย (2)
ดา้นขวา (4)

โทรสาร A3 3 มม. 4.5 มม.

A4 3 มม.

Ledger 3.7 มม.

Letter 4 มม.

Legal

สําเนา ทกุขนาดกระดาษ 3 มม.

สแกน 1 มม. 1 มม.

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การวางเอกสาร 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา

การแกไ้ขปญัหา
หากคณุคดิวา่ปัญหาอยูท่ีเ่ครือ่งพมิพ ์ตรวจสอบแตล่ะรายการตอ่ไปนี ้จากนัน้พยายามระบปัุญหาและทําตามคําแนะนําการแกไ้ข
ปัญหาของเรา

คณุสามารถแกปั้ญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตนเอง หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ สามารถดคํูาแนะนําลา่สดุไดท้ีค่าํถามที่
พบบอ่ยและการแกป้ญัหา Brother Solutions Center
เยีย่มชมเราไดท้ี ่support.brother.com
คลกิ คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา และคน้หาชือ่รุน่ของคณุ
ขัน้ตอนแรก ใหต้รวจสอบดงันี้
• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง และเปิดเครือ่งอยู่
• ชิน้สว่นป้องกนัทัง้หมดของเครือ่งถกูถอดออกแลว้
• ฝาปิดสแกนเนอรแ์ละฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดแน่นสนทิ
• ใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษแลว้
• สายอนิเตอรเ์ฟสถกูเชือ่มตอ่เขา้กบัเครือ่งและคอมพวิเตอรอ์ยา่งแน่นสนทิหรอืการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายถกูตดิตัง้กบั

ทัง้ เครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ
• (สําหรับรุน่เครอืขา่ย) จดุการเขา้ถงึ (สําหรับการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย) เราเตอรห์รอืฮบัเปิดอยูแ่ละปุ่ มลงิกก์ะพรบิอยู่
• หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่งกําลงัแสดงขอ้ความ

ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ากรายการตรวจสอบ ใหร้ะบปัุญหา และจากนัน้uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• เอกสารตดิ
• เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ
• หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ์
• ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง
• ตัง้คา่เครือ่งบราเดอรข์องคณุใหม่
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละโทรสาร
• ปัญหาอืน่ๆ
• ปัญหาเครอืขา่ย
• ปัญหาเกีย่วกบั Google Cloud Print
• ปัญหาเกีย่วกบั AirPrint 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา

ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบาํรงุรกัษา
เชน่เดยีวกบัอปุกรณสํ์านักงานทีท่นัสมยัอืน่ๆ ขอ้ผดิพลาดอาจเกดิขึน้และอาจตอ้งเปลีย่นวสัดกุารพมิพ ์หากเกดิขอ้ผดิพลาด
เครือ่งจะระบขุอ้ผดิพลาดหรอืการบํารงุรักษาตามระยะเวลาทีกํ่าหนด และแสดงขอ้ความทีเ่หมาะสม ขอ้ผดิพลาดทีพ่บบอ่ยและ
ขอ้ความแจง้การบํารงุรักษามดีงัทีแ่สดงในตารางนี้
คณุสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดสว่นใหญแ่ละทําการบํารงุรักษาตามระยะเวลาไดด้ว้ยตวัคณุเอง หากคณุตอ้งการเคล็ดลบัเพิม่เตมิ
ไปทีห่นา้ คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother Solutions Center ที่
support.brother.com

• การอา้งองิข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง อยูท่ีด่า้นลา่งของหนา้นี้

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

B&W Print Only (พิมพเ์ฉพาะ
ขาวดาํ)

ปรมิาณของน้ําหมกึทีเ่หลอือยูใ่นแทงคห์มกึ
อยา่งนอ้ยหนึง่แทงค ์(ยกเวน้สดํีา) เหลอืนอ้ย
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดนีอ้าจปรากฏขึน้หาก
ตวันับจํานวนหยดหมกึทํางานไมถ่กูตอ้งแมว้า่
จะมน้ํีาหมกึจํานวนหนึง่เหลอือยู่
ในขณะทีข่อ้ความนีป้รากฏขึน้บนหนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD การดําเนนิการแตล่ะอยา่งจะ
ทํางานตามวธิตีอ่ไปนี:้
ในขณะทีข่อ้ความนีป้รากฏขึน้บนหนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD การดําเนนิการแตล่ะอยา่งจะ
ทํางานตามวธิตีอ่ไปนี:้
• การพมิพ์

หากตัง้คา่ชนดิสือ่เป็น กระดาษธรรมดา
ในแท็บ พืน้ฐาน และเลอืก โทนสเีทา ใน
แท็บ ข ัน้สงู ของไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์คณุ
สามารถใชเ้ครือ่งเป็นเครือ่งพมิพแ์บบ ขาว
ดํา ได ้

• การทําสําเนา
หากตัง้คา่ชนดิกระดาษเป็น Plain
Paper (กระดาษธรรมดา) คณุสามารถทํา
สําเนาเป็น ขาวดํา

• โทรสาร
หากชนดิกระดาษถกูตัง้คา่เป็น Plain
Paper (กระดาษธรรมดา)เครือ่งจะรับและ
พมิพโ์ทรสารเป็น สขีาวดํา

เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ
เมือ่คณุเตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ ใหเ้ตมิจนถงึ
ขดีบน หรอืเตมิดว้ยหมกึทัง้ขวดหากระดบัน้ํา
หมกึไมเ่ลยขดีบน
อาจมขีอ้ความปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD เพือ่ตรวจสอบวา่เตมิหมกึในแทงคห์มกึ
แลว้ใชห่รอืไม ่ตัง้คา่ตวันับจํานวนหยดหมกึใหม่
สําหรับ สทีีเ่ตมิแลว้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เติมหมึกลงในแทงค์หมึก
เครือ่งอาจจะหยดุการพมิพท์ัง้หมดและคณุอาจ
ไมส่ามารถใชเ้ครือ่งไดจ้นกวา่จะเตมิหมกึลงใน
แทงคห์มกึในกรณีตอ่ไปนี:้
• หากคณุถอดปลั๊กเครือ่ง
• ถา้คณุเลอืกตวัเลอืกกระดาษชนดิแหง้ชา้

บนเครือ่ง หรอืในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

Check the ink levels,
If there is ink in
all 4 ink tanks,
Press [OK]. (ตรวจสอบระดบั
หมึก หากมีหมึกอยูใ่นแทงคห์มึกทั้ง 4 แทงค์
กด [OK])

ในการทํางาน จะมกีารใชน้ํ้าหมกึปรมิาณหนึง่;
มองผา่นชอ่งของแทงคห์มกึเพือ่ตรวจสอบ
ปรมิาณน้ําหมกึทีเ่หลอือยูต่ามจรงิ

หากระดบัน้ําหมกึทีเ่หลอือยูเ่ทา่กบัหรอืตํา่กวา่
ขดีลา่งใตเ้ครือ่งหมายเตมิขัน้ตํา่ ใหเ้ตมิหมกึลง
ในแทงคห์มกึ

Comm.Error (การส่ือสารผดิพลาด) คณุภาพสายโทรศพัทไ์มด่สีง่ผลใหเ้กดิขอ้ผดิ
พลาดเกีย่วกบัการตดิตอ่สือ่สาร

สง่โทรสารอกีครัง้ หรอืลองเชือ่มตอ่เครือ่งกบั
สายโทรศพัทอ์ืน่ ถา้ปัญหายงัคงเกดิขึน้ ตดิตอ่
บรษัิททีใ่หบ้รกิารทางดา้นโทรศพัทแ์ละขอให ้
ตรวจสอบสายโทรศพัทข์องคณุ

Connection Error (การ
เช่ือมต่อผดิพลาด)

เครือ่งอืน่พยายามเชือ่มตอ่เขา้กบัเครอืขา่ย Wi-
Fi Direct พรอ้มกนั

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่อีปุกรณอ์ืน่ทีพ่ยายาม
เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi Direct จากนัน้ลอง
กําหนดการตัง้คา่ Wi-Fi Direct อกีครัง้

Connection Failed (การ
เช่ือมต่อลม้เหลว)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรแ์ละอปุกรณเ์คลือ่นทีข่อง
คณุไมส่ามารถสือ่สารกนัไดร้ะหวา่งการกําหนด
คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct

• ยา้ยอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่หอ้ยูใ่กลเ้ครือ่ง
Brother ของคณุมากขึน้

• ยา้ยเครือ่ง Brother และอปุกรณเ์คลือ่นที่
ของคณุไปยงับรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ
• หากคณุใช ้PIN method ของ WPS ตรวจ

สอบใหแ้น่ใจวา่คณุใส ่PIN ถกูตอ้ง

Cover is Open. (ฝาเปิดอยู)่ ฝาปิดสแกนเนอรไ์มไ่ดล็้อคในตําแหน่งปิด ยกฝาปิดสแกนเนอรข์ ึน้ และจากนัน้ปิดใหมอ่กี
ครัง้

ตรวจใหแ้น่ใจวา่สายโทรศพัทแ์ละสาย
อนิเตอรเ์ฟส (ในกรณีทีใ่ชง้าน) มกีารเดนิสาย
อยา่งถกูตอ้งผา่นชอ่งทางเดนิสาย และออกไป
ทางดา้นหลงัของเครือ่ง

ฝาปิดแทงคห์มกึไมไ่ดล็้อคอยูใ่นตําแหน่งปิด ปิดฝาปิดแทงคห์มกึใหแ้น่นจนกระทัง่ล็อคเขา้ที่

Data Remaining in
Memory (มีขอ้มูลอยูใ่นหน่วยความจาํ)

ขอ้มลูการพมิพย์งัอยูใ่นหน่วยความจําของ
เครือ่ง

กด  เครือ่งพมิพจ์ะยกเลกิงานและลา้งงาน
พมิพจ์ากหน่วยความจํา ลองพมิพอ์กีครัง้

Disconnected (ถูกยกเลิกการ
เช่ือมต่อ)

บคุคลอืน่หรอืเครือ่งโทรสารของบคุคลอืน่หยดุ
การโทร

ลองสง่หรอืรับโทรสารอกีครัง้
หากเกดิสายหลดุซํ้าบอ่ยครัง้ และคณุใชร้ะบบ
VoIP (เสยีงผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต) ลอง
เปลีย่นความเขา้กนัไดเ้ป็น พืน้ฐาน (สําหรับ
VoIP)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: การรบกวนในสาย
โทรศัพท์/VoIP

Document Jam/too Long
(เอกสารติด/ยาวเกินไป)

เอกสารไมถ่กูใสห่รอืป้อนเขา้อยา่งถกูตอ้ง หรอื
เอกสารทีส่แกนจาก ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ ยาวเกนิไป

นําเอกสารทีต่ดิอยูอ่อก และจากนัน้กด  ใส่
เอกสารใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
อยา่งถกูตอ้ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ใส่เอกสารใน ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอัตโนมติั)
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เอกสารติด

DR Mode in Use (กาํลงัใช้
โหมด DR)

เครือ่งอยูใ่นโหมดเสยีงเรยีกทีแ่ตกตา่ง คณุไม่
สามารถเปลีย่นโหมดการรับจาก ดว้ยตนเอง
เป็นโหมดอืน่

ตัง้คา่เสยีงเรยีกทีแ่ตกตา่งเป็นปิด

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ปิดบริการเสียงเรียกเข้าท่ี
แตกต่างกัน

High Temperature (อุณหภูมิ
สูง)

อณุหภมูหิอ้งสงูเกนิไป หลงัจากหอ้งเย็นขึน้แลว้ ทําใหเ้ครือ่งเย็นลง
เทา่กบัอณุหภมูหิอ้ง ลองอกีครัง้เมือ่เครือ่งเย็น
ลงแลว้

Hub is Unusable. (ฮบัใชไ้ม่
ได)้

Hub หรอื USB Flash drive ทีม่ ีhub ถกูเชือ่ม
ตอ่กบัอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

ไมร่องรับ Hub ซึง่รวมถงึ USB Flash drive ทีม่ี
Hub ในตวั ถอดอปุกรณอ์อกจากอนิเตอรเ์ฟส
USB แบบตรง

Ink Absorber NearFull
(กล่องซบัหมึกใกลเ้ตม็)

กลอ่งตวัซบัน้ําหมกึใกลจ้ะเต็ม ใกลจ้ะตอ้งเปลีย่นกลอ่งตวัซบัน้ําหมกึ ตดิตอ่
ศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพันธข์อง Brother หรอืตวั
แทนจําหน่ายผลติภณัฑ ์Brother ในพืน้ทีข่อง
คณุ
• กลอ่งตวัซบัน้ําหมกึจะดดูซบัน้ําหมกึปรมิาณ

เล็กนอ้ยทีถ่กูปลอ่ยออกมาในระหวา่งการ
ทําความสะอาดหวัพมิพ์

Ink Absorber Pad Full
(กล่องซบัหมึกเตม็)

กลอ่งตวัซบัน้ําหมกึเต็ม สว่นประกอบเหลา่นี้
เป็นรายการทีม่กีารบํารงุรักษาตามระยะเวลา ซึง่
ตอ้งเปลีย่นหลงัจากถงึระยะเวลาเพือ่ทําให ้
เครือ่งพมิพ ์Brother มปีระสทิธภิาพสงูสดุ
เนือ่งจากสว่นประกอบเหลา่นีเ้ป็นรายการทีม่ี
การบํารงุรักษาตามระยะเวลา การเปลีย่นนีจ้งึไม่
ครอบคลมุอยูใ่นการรับประกนั การเปลีย่นสว่น
ประกอบเหลา่นีแ้ละระยะเวลากอ่นทีจ่ะตอ้ง
เปลีย่นนัน้ขึน้อยูก่บัจํานวนครัง้ของการกําจัด
และถา่ยหมกึทีต่อ้งทําเพือ่ทําความสะอาดระบบ
หมกึ กลอ่งเหลา่นีต้อ้งใชห้มกึจํานวนหนึง่ใน
ระหวา่งการกําจัดและถา่ยหมกึแตกตา่งกนั

ตอ้งเปลีย่นกลอ่งตวัซบัน้ําหมกึ ตดิตอ่ศนูย์
บรกิารลกูคา้สมัพันธข์อง Brother หรอืศนูย์
บรกิารทีไ่ดรั้บอนุญาตของ Brother ในพืน้ที่
ของคณุเพือ่นําเครือ่งเขา้รับบรกิาร
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จํานวนครัง้ทีเ่ครือ่งตอ้งกําจัดและถา่ยหมกึ
สําหรับการทําความสะอาดอาจแตกตา่งกนัไป
ขึน้อยูก่บัสถานการณท์ีแ่ตกตา่งกนั ตวัอยา่งเชน่
การเปิดปิดเครือ่งบอ่ยๆ จะทําใหร้อบการ
ทําความสะอาดถีข่ ึน้ เนือ่งจากเครือ่งจะ
ทําความสะอาดโดยอตัโนมตัทิกุครัง้ทีเ่ปิด
เครือ่ง การใชห้มกึทีไ่มใ่ชข่องแทข้อง Brother
อาจเป็นสาเหตใุหต้อ้งทําความสะอาดบอ่ยขึน้
เนือ่งจากหมกึทีไ่มใ่ชข่องแทข้อง Brother อาจ
ทําใหก้ารพมิพไ์มไ่ดค้ณุภาพ ซึง่ตอ้งแกปั้ญหา
โดยการทําความสะอาด เมือ่เครือ่งตอ้งทําความ
สะอาดมากขึน้ กลอ่งเหลา่นีจ้ะเต็มเร็วขึน้ดว้ย
การซอ่มแซมอนัเนือ่งมาจากการใชอ้ปุกรณท์ี่
ไมใ่ชข่องแทข้อง Brother ไมอ่ยูใ่นการรับ
ประกนัผลติภณัฑต์ามทีไ่ดร้ะบไุว ้

Ink Low (หมึกเหลือนอ้ย) ปรมิาณของน้ําหมกึทีเ่หลอือยูใ่นแทงคห์มกึ
อยา่งนอ้ยหนึง่แทงคเ์หลอืนอ้ย
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดนีอ้าจปรากฏขึน้หาก
ตวันับจํานวนหยดหมกึทํางานไมถ่กูตอ้งแมว้า่
จะมน้ํีาหมกึจํานวนหนึง่เหลอือยู่

มองผา่นชอ่งของแทงคห์มกึเพือ่ตรวจสอบ
ปรมิาณน้ําหมกึทีเ่หลอือยูต่ามจรงิ
หากระดบัน้ําหมกึทีเ่หลอือยูเ่ทา่กบัหรอืตํา่กวา่
ขดีลา่งใตเ้ครือ่งหมายเตมิขัน้ตํา่ ใหเ้ตมิหมกึลง
ในแทงคห์มกึ
อาจมขีอ้ความปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD เพือ่ตรวจสอบวา่เตมิหมกึในแทงคห์มกึ
แลว้ใชห่รอืไม ่ตัง้คา่ตวันับจํานวนหยดหมกึใหม่
สําหรับ สทีีเ่ตมิแลว้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เติมหมึกลงในแทงค์หมึก
Jam Front/Rear (กระดาษติด
ดา้นหนา้/ดา้นหลงั)
Jam Front (กระดาษติด ดา้นหนา้)
Jam Rear (กระดาษติด ดา้นหลงั)
Jam MP Tray (กระดาษติด ถาด
อเนกประสงค)์
Jam Front/MP Tray
(กระดาษติด ดา้นหนา้/ถาดอเนกประสงค)์
Repeat Jam XX (กระดาษติดซํ้ า
XX)

กระดาษตดิในเครือ่ง หยบิกระดาษทีต่ดิออก

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เคร่ืองพิมพ์ติดหรือกระดาษ
ติด
ถา้กระดาษตดิซํ้าๆ ใหล้องทําการแกไ้ขอาการ
กระดาษตดิดว้ยวธิอีืน่ๆ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: นาํชิน้ส่วนกระดาษเลก็ๆ
ออก

แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษไมถ่กูตอ้ง ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

ฐานรองกระดาษของเครือ่งตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สฐ่านรองกระดาษ
เขา้ไปในเครือ่งจนสดุแลว้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: กระดาษติดท่ีด้านหน้าของ
เคร่ือง

ฝุ่ นบนกระดาษสะสมอยูบ่นพืน้ผวิของลกูกลิง้
ป้อนกระดาษ

ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดลกูกลิง้จับ
กระดาษ

Low Temperature (อุณหภูมิ
ตํ่า)

อณุหภมูหิอ้งตํา่เกนิไป หลงัจากทําใหห้อ้งอบอุน่ ปลอ่ยใหอุ้น่เครือ่ง
จนถงึอณุหภมูหิอ้ง ลองอกีครัง้เมือ่เครือ่งอุน่ขึน้
แลว้

Media is Full. (ส่ือเตม็) USB flash drive ทีค่ณุใชนั้น้บรรจคุรบ 999
ไฟลแ์ลว้

เครือ่งของคณุจะสามารถบนัทกึลงใน USB
flash drive ไดก้ต็อ่เมือ่มไีฟลอ์ยูน่อ้ยกวา่ 999
ไฟล ์ลบไฟลท์ีไ่มใ่ชง้านออกและลองอกีครัง้

USB flash drive ทีค่ณุใชม้พีืน้ทีเ่หลอืไมเ่พยีง
พอทีจ่ะสแกนเอกสารได ้

ลบไฟลท์ีไ่มใ่ชง้านออกจาก USB flash drive
เพือ่ใหเ้หลอืพืน้ทีว่า่งมากขึน้ และจากนัน้ลอง
อกีครัง้
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No Caller ID (ไม่มีรหสัผูโ้ทร) ไมม่ปีระวตัสิายเรยีกเขา้ คณุไมไ่ดรั้บสายหรอื
คณุไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิของบรกิารรหสัผูโ้ทรจาก
บรษัิททีใ่หบ้รกิารทางดา้นโทรศพัท์

การใชค้ณุลกัษณะรหสัผูโ้ทร ตดิตอ่ บรษัิททีใ่ห ้
บรกิารทางดา้นโทรศพัท์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: รายช่ือผู้โทรเข้า
No Device (ไม่มีอุปกรณ์) เมือ่กําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct เครือ่ง

พมิพบ์ราเดอรไ์มส่ามารถคน้พบอปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งและอปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุอยูใ่นโหมด Wi-Fi Direct

• ยา้ยอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่หอ้ยูใ่กลเ้ครือ่ง
Brother ของคณุมากขึน้

• ยา้ยเครือ่ง Brother และอปุกรณเ์คลือ่นที่
ของคณุไปยงับรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง

• หากคณุกําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct
ดว้ยตนเอง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุป้อน
รหสัผา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• หากอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุสามารถกําหน
ดวธิกีารรับเลขทีอ่ยูไ่อพไีด ้ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่เลขทีอ่ยูไ่อพขีองอปุกรณเ์คลือ่นที่
ของคณุถกูกําหนดคา่ผา่น DHCP

No File (ไม่มีไฟล)์ USB flash drive ในไดรฟ์สือ่ไมม่ไีฟล ์JPG
บรรจไุว ้

ใส ่USB flash drive ทีถ่กูตอ้งลงในชอ่งใสอ่กี
ครัง้

No Paper Fed (ไม่มีกระดาษ
ป้อน)

กระดาษในถาดของเครือ่งหมด หรอืใสก่ระดาษ
ในถาดใสก่ระดาษไมถ่กูตอ้ง

ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษลงในถาดใสก่ระดาษ และจาก

นัน้ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD

• หยบิกระดาษออกและใสก่ระดาษอกีครัง้
จากนัน้ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: บรรจุกระดาษ
ไมไ่ดใ้สก่ระดาษตรงตําแหน่งกลาง ของถาด
อเนกประสงค์

หยบิกระดาษออก และใสเ่ขา้ไปใหมต่รง
ตําแหน่งกลาง ของถาดอเนกประสงค ์และจาก
นัน้ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ใส่กระดาษในถาด
อเนกประสงค์ (ถาด MP)

ฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดไมถ่กูตอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิ
ปิดเทา่กนัทัง้สองดา้น

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เคร่ืองพิมพ์ติดหรือกระดาษ
ติด

ฝุ่ นบนกระดาษสะสมอยูบ่นพืน้ผวิของลกูกลิง้
ป้อนกระดาษ

ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดลกูกลิง้จับ
กระดาษ

No Response/Busy (ไม่ตอบ
สนอง/ไม่วา่ง)

หมายเลขทีค่ณุโทรออก ไมม่ผีูรั้บสายหรอืสาย
ไมว่า่ง

ตรวจสอบหมายเลขและลองอกีครัง้

Out of Fax Memory (หน่วย
ความจาํโทรสารเตม็)

หน่วยความจําโทรสารเต็ม ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• ลา้งขอ้มลูจากหน่วยความจํา เพือ่ใหไ้ด ้

หน่วยความจําเพิม่ คณุสามารถปิดการ
ทํางานของการรับดว้ยหน่วยความจํา

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ปิดการรับด้วยหน่วย
ความจาํ

• พมิพโ์ทรสารทีอ่ยูใ่นหน่วยความจํา

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: พิมพ์แฟกซ์ท่ีจัดเกบ็ใน
หน่วยความจาํของเคร่ือง
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Out of Memory (หน่วยความจาํ
เตม็)

หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม ถา้กาํลงัดาํเนนิการสง่โทรสารหรอืทาํ
สาํเนา:

• กด  หรอื Quit (ออก) และรอจน
กระทัง่การดําเนนิการอืน่ๆ เสร็จสิน้ และลอง
อกีครัง้

• กด Partial Print (พิมพบ์างส่วน) เพือ่
ทําสําเนาหนา้ทีส่แกนแลว้

• ลา้งขอ้มลูในหน่วยความจํา เพือ่ใหไ้ดห้น่วย
ความจําเพิม่ คณุสามารถปิดการทํางานของ
การรับดว้ยหน่วยความจํา

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:ปิดการรับด้วยหน่วย
ความจาํ

• พมิพโ์ทรสารทีจั่ดเก็บอยูใ่นหน่วยความจํา

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:พิมพ์แฟกซ์ท่ีจัดเกบ็ใน
หน่วยความจาํของเคร่ือง

Paper Size Mismatch
(ขนาดกระดาษไม่ตรงกนั)

การตัง้คา่ขนาดกระดาษไมต่รงกบัขนาดของ
กระดาษทีอ่ยูใ่นถาด
-หรอื-
ตําแหน่งกระดาษไมเ่หมาะกบัขนาดกระดาษ
-หรอื-
คณุไมไ่ดต้ัง้แครป่รับกระดาษในถาดใหต้รงกบั
ตวัแสดงขนาดกระดาษทีค่ณุใช ้

1. ตรวจสอบวา่ขนาดกระดาษทีค่ณุเลอืกบน
หนา้จอของเครือ่งตรงกบัขนาดกระดาษใน
ถาด

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:เปลีย่นขนาดกระดาษ
และชนิดกระดาษ

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใสก่ระดาษใน
ตําแหน่งการจัดวางทีถ่กูตอ้ง และตัง้แคร่
ปรับกระดาษใหต้รงกบัตวัแสดงขนาด
กระดาษของคณุ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:บรรจุกระดาษ
3. หลงัจากทีค่ณุตรวจสอบขนาดกระดาษและ

การจัดวางกระดาษแลว้ ใหป้ฏบิตัติามคํา
แนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

ถา้พมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
ขนาดกระดาษทีค่ณุเลอืกในไดรเ์วอร์
เครือ่งพมิพต์รงกบัขนาดของกระดาษในถาด

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: การตั้งค่าการ
พิมพ์(Windows) หรอื ตัวเลือกการพิมพ์ (Mac)

Paper Tray #1 not
detected (ตรวจไม่พบถาดใส่กระดาษ
#1)

ใสถ่าดใสก่ระดาษไมแ่น่นสนทิ คอ่ยๆ ดนัถาดใสก่ระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

กระดาษหรอืวตัถแุปลกปลอมตดิอยูทํ่าใหไ้ม่
สามารถใสถ่าดกระดาษไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ดงึถาดบรรจกุระดาษออกจากเครือ่ง และนํา
กระดาษหรอืสิง่แปลกปลอมทีต่ดิอยูอ่อก หาก
คณุหากระดาษทีต่ดิอยูไ่มเ่จอหรอืนําออกมาไม่
ได ้uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เคร่ืองพิมพ์ติดหรือ
กระดาษติด

Refill Ink (เติมหมึก) ปรมิาณของน้ําหมกึทีเ่หลอือยูใ่นแทงคห์มกึ
อยา่งนอ้ยหนึง่แทงคเ์หลอืนอ้ย เครือ่งจะหยดุ
การพมิพท์ัง้หมด
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดนีอ้าจปรากฏขึน้หาก
ตวันับจํานวนหยดหมกึทํางานไมถ่กูตอ้งแมว้า่
จะมน้ํีาหมกึจํานวนหนึง่เหลอือยู่

เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ
เมือ่คณุเตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ ใหเ้ตมิจนถงึ
ขดีบน หรอืเตมิดว้ยหมกึทัง้ขวดหากระดบัน้ํา
หมกึไมเ่ลยขดีบน
อาจมขีอ้ความปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD เพือ่ตรวจสอบวา่เตมิหมกึในแทงคห์มกึ
แลว้ใชห่รอืไม ่ตัง้คา่ตวันับจํานวนหยดหมกึใหม่
สําหรับ สทีีเ่ตมิแลว้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เติมหมึกลงในแทงค์หมึก
• คณุยงัคงสามารถสแกนไดแ้มว้า่น้ําหมกึจะมี

ปรมิาณนอ้ยหรอืจําเป็นตอ้งเตมิ
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

Repetitive No Paper
Fed (ไม่มีกระดาษป้อนหลายคร้ัง)

ฝุ่ นบนกระดาษสะสมอยูบ่นพืน้ผวิของลกูกลิง้
ป้อนกระดาษ

ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดลกูกลิง้จับ
กระดาษ

Repetitive Paper Jams
(กระดาษติดหลายคร้ัง)

มวีตัถแุปลกปลอม เชน่ คลปิกระดาษหรอืเศษ
กระดาษทีฉ่ีกขาดอยูใ่นเครือ่ง

นําวตัถแุปลกปลอมและกระดาษชิน้เล็กๆ ออก
จากในเครือ่ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: นาํชิน้ส่วนกระดาษเลก็ๆ
ออก

Sending Error (การส่งผดิ
พลาด)

ตวัเลอืกขนาดเอกสารไมต่รงกบัขนาดของ
เอกสารโทรสารของคณุ

เลอืกตวัเลอืกขนาดกระดาษทีถ่กูตอ้ง และจาก
นัน้กดFax Start (เร่ิมตน้โทรสาร) อกีครัง้

The maximum number of
devices are already
connected using Wi-Fi
Direct. (อุปกรณ์มีการเช่ือมต่อโดยใช้
Wi-Fi Direct ครบจาํนวนสูงสุด
แลว้)

อปุกรณเ์คลือ่นทีเ่ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi
Direct ครบจํานวนสงูสดุแลว้เมือ่เครือ่ง
Brother เป็นเจา้ของกลุม่ (G/O)

หลงัจากการเชือ่มตอ่ระหวา่งเครือ่ง Brother
กบัอปุกรณเ์คลือ่นทีอ่ืน่ถกูปิดลง ลอง
กําหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่แบบ Wi-Fi
Direct ใหมอ่กีครัง้ คณุสามารถยนืยนัสถานะ
การเชือ่มตอ่โดยการพมิพร์ายงานการตัง้คา่
เครอืขา่ย

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: พิมพ์รายงานการกาํหนดค่า
เครือข่าย

Touchscreen Init.
Failed (การเร่ิมตน้จอสมัผสัลม้เหลว)

จอสมัผัสถกูกดกอ่นขัน้ตอนการเริม่ตน้เมือ่เปิด
เครือ่งจะดําเนนิการเสร็จสิน้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดแตะหรอืวางบน
จอสมัผัส โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เสยีบปลั๊ก
เครือ่ง

อาจมเีศษวสัดตุดิอยูร่ะหวา่งสว่นลา่งกบักรอบ
ของจอสมัผัส

สอดแผน่กระดาษแข็งระหวา่งสว่นลา่งและ
กรอบของจอสมัผัส และเลือ่นไปมาเพือ่ดนัเศษ
วสัดอุอก

Tray #1 Settings (การตั้ง
ค่าถาด #1)
MP Tray Settings (การตั้ง
ค่าถาดอเนกประสงค)์

ขอ้ความนีจ้ะปรากฏขึน้เมือ่เปิดใชง้านการตัง้คา่
เพือ่ยนืยนัชนดิกระดาษและขนาดกระดาษ

หากไมต่อ้งการใหแ้สดงขอ้ความยนืยนันี ้ให ้
เปลีย่นการตัง้คา่เป็นปิด

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นการตั้งค่าการตรวจ
สอบกระดาษ

Unable to Clean XX (ไม่
สามารถทาํความสะอาดได ้XX)
Unable to Initialize
XX (ไม่สามารถเร่ิมตน้ได ้XX)
Unable to Print XX (ไม่
สามารถพิมพไ์ด ้XX)

เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทางกลไกของตวัเครือ่ง
-หรอื-
มวีตัถแุปลกปลอม เชน่ คลปิกระดาษหรอืเศษ
กระดาษทีฉ่ีกขาดอยูใ่นเครือ่ง

เปิดฝาปิดสแกนเนอรแ์ละนําวตัถแุปลกปลอม
และกระดาษชิน้เล็กๆ ออกจากดา้นในเครือ่ง ถา้
ขอ้ความแสดงความผดิพลาดยงัคงอยู ่ถอดสาย
เครือ่งออกจากแหลง่ไฟเป็นเวลาหลายนาที
แลว้เสยีบสายอกีครัง้
คณุสามารถลองแกไ้ขอาการกระดาษตดิดว้ยวธิี
อืน่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: นาํชิน้ส่วนกระดาษเลก็ๆ
ออก
(ถา้คณุไมส่ามารถพมิพโ์ทรสารทีไ่ดรั้บได ้ให ้
โอนไปยงัเครือ่งโทรสารอืน่ หรอืเครือ่ง
คอมพวิเตอรข์องคณุ)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ถ่ายโอนโทรสารของคุณ
หรือรายงานบันทึกโทรสาร 

Unable to Scan XX (ไม่
สามารถสแกนได ้XX)

เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทางกลไกของตวัเครือ่ง ถอดสายเครือ่งออกจากแหลง่ไฟเป็นเวลา
หลายนาท ีแลว้เสยีบสายอกีครัง้
(ถา้คณุไมส่ามารถพมิพโ์ทรสารทีไ่ดรั้บได ้ให ้
โอนไปยงัเครือ่งโทรสารอืน่ หรอืเครือ่ง
คอมพวิเตอรข์องคณุ)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ถ่ายโอนโทรสารของคุณ
หรือรายงานบันทึกโทรสาร 
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Unusable Device (อุปกรณ์ไม่
สามารถใชง้านได)้
Disconnect device
from front connector
& turn machine off &
then on (ถอดอุปกรณ์ออกจากขั้วต่อ
ดา้นหนา้ และปิดเคร่ือง แลว้เปิดใหม่)

อปุกรณท์ีเ่สยีหายถกูเชือ่มตอ่เขา้กบั
อนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

ถอดอปุกรณอ์อกจากอนิเตอรเ์ฟส USB แบบ
ตรง จากนัน้กด  เพือ่ปิดเครือ่งและเปิดใหม่
อกีครัง้

Unusable Device (อุปกรณ์ไม่
สามารถใชง้านได)้
Please disconnect USB
device. (โปรดถอดอุปกรณ์
USB)

เชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB หรอื USB flash drive ที่
ไมร่องรับเขา้กบัอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

ถอดอปุกรณอ์อกจากอนิเตอรเ์ฟส USB แบบ
ตรง ปิดเครือ่งและจากนัน้เปิดใหมอ่กีครัง้

Wrong Tray Settings
(การตั้งค่าถาดใส่กระดาษผดิ)

การตัง้คา่ขนาดกระดาษของเครือ่งและถาดทีใ่ช ้
ไมต่รงกบัขนาดของกระดาษในถาดทีค่ณุใช ้

ทําตามคําแนะนําบนจอสมัผัสและลองพมิพอ์กี
ครัง้

กําหนดการตัง้คา่ขนาดกระดาษสําหรับถาดตาม
คําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา

• ถา่ยโอนโทรสารของคณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดเมือ่ใชง้านคณุลกัษณะ Brother Web Connect

หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ภาพรวมจอ LCD ระบบสมัผัส
• เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ
• เปลีย่นการตัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ
• การรบกวนในสายโทรศพัท/์VoIP
• วางเอกสารในถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(ADF)
• เอกสารตดิ
• บรรจกุระดาษ
• เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ
• กระดาษตดิทีด่า้นหนา้ของเครือ่ง
• นําชิน้สว่นกระดาษเล็กๆ ออก
• ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ
• เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ
• ใสก่ระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP)
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา > ถา่ยโอนโทรสารของ
คณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร

ถา่ยโอนโทรสารของคณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร
ถา้หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงผลวา่:
• [Unable to Clean XX (ไม่สามารถทาํความสะอาดได ้XX)]
• [Unable to Initialize XX (ไม่สามารถเร่ิมตน้ได ้XX)]
• [Unable to Print XX (ไม่สามารถพิมพไ์ด ้XX)]
• [Unable to Scan XX (ไม่สามารถสแกนได ้XX)]
เราแนะนําใหส้ง่แฟกซข์องคณุไปยงัเครือ่งโทรสารอืน่ หรอืไปยงัคอมพวิเตอร์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ถ่ายโอนแฟกซ์ไปยงัเคร่ืองโทรสารเคร่ืองอ่ืน
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ถ่ายโอนแฟกซ์ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ
และคณุยงัสามารถถา่ยโอนรายงานบนัทกึโทรสาร เพือ่ดวูา่มแีฟกซใ์ดทีค่ณุจะตอ้งถา่ยโอนบา้ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ถ่ายโอนรายงานบันทึกโทรสารไปยงัเคร่ืองโทรสารเคร่ืองอ่ืน 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา

• ถา่ยโอนแฟกซไ์ปยงัเครือ่งโทรสารเครือ่งอืน่
• ถา่ยโอนแฟกซไ์ปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ
• ถา่ยโอนรายงานบนัทกึโทรสารไปยงัเครือ่งโทรสารเครือ่งอืน่ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา > ถา่ยโอนโทรสารของ
คณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร  > ถา่ยโอนแฟกซไ์ปยงัเครือ่งโทรสารเครือ่งอืน่

ถา่ยโอนแฟกซไ์ปยงัเครือ่งโทรสารเครือ่งอืน่
ถา้คณุไมไ่ดต้ัง้คา่รหสัประจําเครือ่ง คณุไมส่ามารถเขา้สูโ่หมดการโอนโทรสารได ้

1. กด  เพือ่ขดัจังหวะขอ้ผดิพลาดชัว่คราว

2. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Service (บริการ)] > [Data
Transfer (ถ่ายโอนขอ้มูล)] > [Fax Transfer (ถ่ายโอนโทรสาร)]

3. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• ถา้จอสมัผัสแสดง [No Data (ไม่มีขอ้มูล)] แสดงวา่ไมม่โีทรสารอยูใ่นหน่วยความจําของเครือ่ง

กด [Close (ปิด)] และจากนัน้กด 

• ป้อนหมายเลขโทรสารทีจ่ะสง่ตอ่โทรสาร
4. กด [Fax Start (เร่ิมตน้โทรสาร)]

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ถา่ยโอนโทรสารของคณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ตัง้คา่รหสัประจําเครือ่งของคณุ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา > ถา่ยโอนโทรสารของ
คณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร  > ถา่ยโอนแฟกซไ์ปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ

ถา่ยโอนแฟกซไ์ปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ
คณุสามารถถา่ยโอนแฟกซจ์ากหน่วยความจําของเครือ่งของคณุมายงัเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุได ้

1. กด  เพือ่ขดัจังหวะขอ้ผดิพลาดชัว่คราว

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์องบราเดอรล์งบนคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้ จากนัน้เปิด รบั PC-
FAX บนคอมพวิเตอร ์ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• Windows 7

จากเมนู  (เร ิม่) เลอืก โปรแกรม > Brother > Brother Utilities

คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิ การรบัสง่โทรสารดว้ยเครือ่ง PC ในแถบ
นําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิรบั

• Windows 8 และ Windows 10

คลกิ  (Brother Utilities) จากนัน้คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืก
อยู)่ คลกิ การรบัสง่โทรสารดว้ยเครือ่ง PC ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิรบั

3. อา่นและยนืยนัคําแนะนําบนคอมพวิเตอรข์องคณุ
โทรสารในหน่วยความจําของเครือ่งจะถกูสง่ไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุโดยอตัโนมตัิ

เมือ่โทรสารในหนว่ยความจาํของเครือ่งไมถ่กูสง่ไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุ:
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คณุตัง้คา่ [PC Fax Receive (รับโทรสารดว้ย PC)] ทีเ่ครือ่งแลว้
หากโทรสารอยูใ่นหน่วยความจําของเครือ่งเมือ่คณุตัง้คา่การรับ PC-Fax จอสมัผัสจะถามวา่คณุตอ้งการโอนโทรสารไปยงั
คอมพวิเตอรข์องคณุหรอืไม่
ถา้การเรยีกดตูวัอยา่งโทรสารถกูตัง้คา่เป็นปิด เครือ่งจะถามวา่คณุตอ้งการพมิพสํ์าเนาสํารองหรอืไม่
กด [Yes (ใช่)] เพือ่โอนโทรสารทัง้หมดในหน่วยความจําไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ถา่ยโอนโทรสารของคณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา > ถา่ยโอนโทรสารของ
คณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร  > ถา่ยโอนรายงานบนัทกึโทรสารไปยงัเครือ่งโทรสารเครือ่งอืน่

ถา่ยโอนรายงานบนัทกึโทรสารไปยงัเครือ่งโทรสารเครือ่งอืน่
ถา้คณุไมไ่ดต้ัง้คา่รหสัเครือ่งของคณุ คณุจะไมส่ามารถเขา้สูโ่หมดถา่ยโอนแฟกซไ์ด ้

1. กด  เพือ่ขดัจังหวะขอ้ผดิพลาดชัว่คราว

2. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Service (บริการ)] > [Data
Transfer (ถ่ายโอนขอ้มูล)] > [Report Transfer (ถ่ายโอนรายงาน)]

3. ป้อนหมายเลขโทรสารทีจ่ะสง่รายงานบนัทกึโทรสาร
4. กด [Fax Start (เร่ิมตน้โทรสาร)]

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ถา่ยโอนโทรสารของคณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ตัง้คา่รหสัประจําเครือ่งของคณุ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา > ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาดเมือ่ใชง้านคณุลกัษณะ Brother Web Connect

ขอ้ความแสดงความผดิพลาดเมือ่ใชง้านคณุลกัษณะ Brother Web Connect
เครือ่ง Brother ของคณุจะแสดงขอ้ความแสดงความผดิพลาดหากเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ ขอ้ความแสดงความผดิพลาดทีพ่บได ้
บอ่ยแสดงไวใ้นตารางตอ่ไปนี้
คณุสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตนเอง หากคณุตอ้งการเคล็ดลบัเพิม่เตมิ ไปทีห่นา้ คาํถามทีพ่บบอ่ยและการ
แกป้ญัหา ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother Solutions Center ที ่support.brother.com

ขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

Connection Error 02 (ขอ้ผดิพลาดใน
การเช่ือมต่อ 02)
Network is not connected.
Check that the machine is
connected to the network.
(ไม่มีการเช่ือมต่อเครือข่าย ตรวจสอบวา่เคร่ืองเช่ือมต่อกบั
เครือข่ายแลว้)

เครือ่งไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย • ตรวจสอบวา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยอยู่
ในสภาพดี

• หากตวัเลอืก Web (เวบ็) หรอื Apps
ถกูกดทนัทหีลงัจากเปิดเครือ่ง การ
เชือ่มตอ่เครอืขา่ยอาจยงัไมเ่สร็จ
สมบรูณ ์รอสกัพักและลองอกีครัง้

Connection Error 03 (ขอ้ผดิพลาดใน
การเช่ือมต่อ 03)
Connection failed to server.
Check network settings. (การ
เช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ไม่สาํเร็จ ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย)

• การตัง้คา่เครอืขา่ยหรอืเซริฟ์เวอรไ์มถ่กู
ตอ้ง

• มปัีญหาเกีย่วกบัเครอืขา่ยหรอื
เซริฟ์เวอร์

• ยนืยนัวา่การตัง้คา่เครอืขา่ยถกูตอ้ง
หรอืรอสกัพักและลองอกีครัง้ในภาย
หลงั

• หากตวัเลอืก Web (เวบ็) หรอื Apps
ถกูกดทนัทหีลงัจากเปิดเครือ่ง การ
เชือ่มตอ่เครอืขา่ยอาจยงัไมเ่สร็จ
สมบรูณ ์รอสกัพักและลองอกีครัง้

Connection Error 07 (ขอ้ผดิพลาดใน
การเช่ือมต่อ 07)
Connection failed to server.
Set the correct Date&Time.
(การเช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ไม่สาํเร็จ ตั้งวนัท่ีและเวลาท่ีถูก
ตอ้ง)

การตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาไมถ่กูตอ้ง ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาใหถ้กูตอ้ง โปรดทราบ
วา่หากมกีารถอดปลั๊กไฟของเครือ่ง การตัง้
คา่วนัทีแ่ละเวลาอาจถกูตัง้คา่ใหมเ่ป็นการ
ตัง้คา่จากโรงงาน
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ขอ้ผดิพลาดในการพสิจูนต์วัจรงิ

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

Authentication Error 01 (ขอ้ผดิ
พลาดในการพิสูจนต์วัจริง 01)
Incorrect PIN code. Enter
PIN correctly. (รหสั PIN ไม่ถูกตอ้ง
ป้อน PIN ใหถู้กตอ้ง)

PIN ทีค่ณุป้อนเพือ่เขา้ถงึบญัชไีมถ่กูตอ้ง
PIN คอืหมายเลขสีห่ลกัทีต่อ้งป้อนเขา้ไป
เมือ่ลงทะเบยีนบญัชกีบัตวัเครือ่ง

ป้อน PIN ทีถ่กูตอ้ง

Authentication Error 02 (ขอ้ผดิ
พลาดในการพิสูจนต์วัจริง 02)
Incorrect or expired ID, or
this temporary ID is already
used. Enter correctly or
reissue temporary ID.
Temporary ID is valid for 24
hours after it is issued.
(หมายเลขประจาํตวัไม่ถูกตอ้งหรือหมดอาย ุหรือหมายเลข
ประจาํตวัชัว่คราวน้ีถูกใชไ้ปแลว้ ป้อนหมายเลขประจาํตวัให้
ถูกตอ้งหรือออกหมายเลขประจาํตวัชัว่คราวใหม่ หมายเลข
ประจาํตวัชัว่คราวมีอายกุารใชง้าน 24 ชัว่โมงหลงัจากการ
ออกหมายเลขประจาํตวั)

หมายเลขประจําตวัชัว่คราวทีป้่อนไมถ่กู
ตอ้ง

ป้อนหมายเลขประจําตวัชัว่คราวทีถ่กูตอ้ง

หมายเลขประจําตวัชัว่คราวทีป้่อนหมดอายุ
หมายเลขประจําตวัชัว่คราวมอีาย ุ24
ชัว่โมง

สมคัรเพือ่เขา้ถงึ Brother Web Connect
อกีครัง้ และรับหมายเลขประจําตวัชัว่คราว
ใหม ่จากนัน้ใชห้มายเลขประจําตวัใหมใ่น
การลงทะเบยีนบญัชกีบัตวัเครือ่ง

Authentication Error 03 (ขอ้ผดิ
พลาดในการพิสูจนต์วัจริง 03)
Display name has already
been registered. Enter
another display name. (ช่ือท่ีใช้
แสดงมีการลงทะเบียนแลว้ ใส่ช่ือท่ีใชแ้สดงช่ืออ่ืน)

ชือ่ทีค่ณุป้อนเพือ่เป็นชือ่ทีใ่ชแ้สดงมกีาร
ลงทะเบยีนกบัผูใ้ชบ้รกิารรายอืน่แลว้

ป้อนชือ่ทีใ่ชแ้สดงชือ่อืน่

ขอ้ผดิพลาดของเซริฟ์เวอร ์

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

Server Error 01 (ขอ้ผดิพลาดของ
เซิร์ฟเวอร์ 01)
Authentication failed. Do
the following: 1. Go to
http://bwc.brother.com to
get a new temporary ID. 2.
Press OK and enter your new
temporary ID in the next
screen. (การพิสูจนต์วัจริงไม่สาํเร็จ ใหป้ฏิบติั
ดงัน้ี: 1. เขา้ไปท่ี http://
bwc.brother.com เพื่อรับหมายเลขประจาํตวั
ชัว่คราวใหม่ 2. กด OK และป้อนหมายเลขประจาํตวั
ชัว่คราวใหม่ของคุณในหนา้จอถดัไป)

ขอ้มลูการพสิจูนต์วัจรงิของเครือ่ง (จําเป็น
ตอ้งใชเ้พือ่เขา้ถงึบรกิาร) หมดอายแุลว้
หรอืไมถ่กูตอ้ง

สมคัรเพือ่เขา้ถงึ Brother Web Connect
อกีครัง้เพือ่รับหมายเลขประจําตวัชัว่คราว
ใหม ่จากนัน้ใชห้มายเลขประจําตวัใหมใ่น
การลงทะเบยีนบญัชกีบัตวัเครือ่ง

Server Error 03 (ขอ้ผดิพลาดของ
เซิร์ฟเวอร์ 03)
Failed to upload.
Unsupported file or corrupt
data. Confirm data of file.
(อพัโหลดไม่สาํเร็จ ไฟลไ์ม่รองรับหรือขอ้มูลเสียหาย ยนืยนั
ขอ้มูลของไฟล)์

ไฟลท์ีค่ณุกําลงัพยายามอพัโหลดอาจมี
ปัญหาขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี:้
• ไฟลเ์กนิขอ้จํากดัของบรกิารในเรือ่ง

จํานวนพกิเซล ขนาดไฟล ์ฯลฯ
• ชนดิไฟลไ์มร่องรับ
• ไฟลเ์กดิความเสยีหาย

ไฟลไ์มส่ามารถใชไ้ด:้
• ตรวจสอบขอ้จํากดัเรือ่งขนาดหรอืรปู

แบบของบรกิาร
• บนัทกึไฟลเ์ป็นชนดิอืน่
• หากเป็นไปได ้ใหใ้ชไ้ฟลใ์หมท่ีไ่มเ่สยี

หาย

Server Error 13 (ขอ้ผดิพลาดของ
เซิร์ฟเวอร์ 13)
Service temporarily
unavailable. Try again
later. (ไม่สามารถใหบ้ริการไดช้ัว่คราว ลองอีกคร้ัง
ในภายหลงั)

มปัีญหาเกีย่วกบับรกิารและไมส่ามารถใช ้
งานไดใ้นตอนนี้

รอสกัพักและลองอกีครัง้ หากคณุไดรั้บ
ขอ้ความอกีครัง้ ใหเ้ขา้ถงึบรกิารจาก
คอมพวิเตอรเ์พือ่ยนืยนัวา่บรกิารไมส่ามารถ
ใชง้านไดจ้รงิหรอืไม่
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ขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัทางลดั

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

Shortcut Error 02 (ขอ้ผดิพลาดเก่ียวกบั
ทางลดั 02)
Account is invalid. Please
register account and
shortcut again after
deleting this shortcut. (บญัชี
ไม่ถูกตอ้ง กรุณาลงทะเบียนบญัชีและทางลดัอีกคร้ังหลงัจาก
ลบทางลดัน้ีแลว้)

ทางลดัไมส่ามารถใชไ้ดเ้นือ่งจากบญัชถีกู
ลบหลงัจากทีล่งทะเบยีนทางลดั

ลบทางลดั จากนัน้ลงทะเบยีนบญัชแีละ
ทางลดัอกีครัง้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > เอกสารตดิ

เอกสารตดิ

• เอกสารตดิทีส่ว่นบนของชดุ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

• เอกสารตดิทีส่ว่นลา่งของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

• เอกสารตดิอยูใ่น ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

• กําจัดชิน้สว่นกระดาษเล็กๆ ทีต่ดิใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > เอกสารตดิ > เอกสารตดิทีส่ว่นบนของชดุ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

เอกสารตดิทีส่ว่นบนของชุด ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
1. นํากระดาษทีไ่มต่ดิออกจาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
2. เปิดฝาครอบของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
3. นําเอกสารทีต่ดิอยูอ่อกโดยการดงึ ขึน้ดา้นบน

4. ปิดฝาครอบของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

5. กด 

ขอ้ควรจาํ

เพือ่หลกีเลีย่งปัญหากระดาษตดิเครือ่งทีอ่าจเกดิขึน้ ปิดฝาครอบของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ ใหถ้กูตอ้งโดย
การกดลง ตรงกลาง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เอกสารตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > เอกสารตดิ > เอกสารตดิทีส่ว่นลา่งของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

เอกสารตดิทีส่ว่นลา่งของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
1. นํากระดาษทีไ่มต่ดิออกจาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
2. ยกแผน่รองเอกสารของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ ขึน้ และนํากระดาษทีต่ดิออก

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เอกสารตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > เอกสารตดิ > เอกสารตดิอยูใ่น ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

เอกสารตดิอยูใ่น ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
1. นํากระดาษทีไ่มต่ดิออกจาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
2. ยกฝาครอบเอกสาร
3. ดงึเอกสารทีต่ดิอยูอ่อกทางดา้นขวา

4. ปิดฝาครอบเอกสาร

5. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เอกสารตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > เอกสารตดิ > กําจัดชิน้สว่นกระดาษเล็กๆ ทีต่ดิใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

กาํจดัชิน้สว่นกระดาษเล็กๆ ทีต่ดิใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
1. ยกฝาครอบเอกสาร
2. ใชก้ระดาษแข็ง เชน่ กระดาษสําหรับทําบตัร สอดเขา้ไปใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ เพือ่ดนัเศษกระดาษทีต่ดิคา้ง

อยูอ่อก

3. ปิดฝาครอบเอกสาร

4. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เอกสารตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ

เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ
หาตําแหน่งและนํากระดาษทีต่ดิอยูอ่อก

• กระดาษตดิทีด่า้นหนา้ของเครือ่ง

• กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง

• นําชิน้สว่นกระดาษเล็กๆ ออก

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา

• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ > กระดาษตดิทีด่า้นหนา้ของเครือ่ง

กระดาษตดิทีด่า้นหนา้ของเครือ่ง
หากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ความกระดาษตดิดงัตอ่ไปนี ้ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้
• [Jam Front/Rear (กระดาษติด ดา้นหนา้/ดา้นหลงั)], [Repeat Jam Front/Rear (กระดาษติดซํ้ าดา้นหนา้/ดา้นหลงั)]
• [Jam Front (กระดาษติด ดา้นหนา้)], [Repeat Jam Front (กระดาษติดซํ้ าดา้นหนา้)]
• [Jam Front/MP Tray (กระดาษติด ดา้นหนา้/ถาดอเนกประสงค)์], [Repeat Jam Front/MP Tray (กระดาษติดซํ้ าดา้นหนา้/

ถาดอเนกประสงค)์]
1. ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากเตา้รับไฟฟ้า
2. หากใสก่ระดาษในถาดอเนกประสงค ์ใหนํ้ากระดาษออก
3. ดงึถาด #1 (1) ออกมาจากเครือ่งจนสดุตามทีแ่สดงดว้ยลกูศร

1

หากขอ้ความแสดงความผดิพลาดบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของคณุคอืขอ้ความกระดาษตดิซํา้ เชน่ [Repeat Jam
Front/Rear (กระดาษติดซํ้ าดา้นหนา้/ดา้นหลงั)]ใหย้กฐานรองกระดาษ (1) ขึน้ แลว้ดงึออกมาจากเครือ่งในแนวเอยีงจนสดุ
ตามทีแ่สดงดว้ยลกูศร

1

เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย ใหดํ้าเนนิการตอ่ไปยงัขัน้ตอนถดัไป

4. คอ่ยๆ ดงึกระดาษทีต่ดิ (1) ออกมา

1
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หากขอ้ความแสดงความผดิพลาดบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของคณุคอืขอ้ความกระดาษตดิซํา้ เชน่ [Repeat Jam
Front/Rear (กระดาษติดซํ้ าดา้นหนา้/ดา้นหลงั)]ใหป้ฏบิตัดิงันี:้
a. ยกแผน่ชอ่งดงึกระดาษตดิขึน้ และนํากระดาษทีต่ดิออก

b. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดด้เูศษกระดาษดา้นใน (1) จนทัว่แลว้

1

เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย ใหดํ้าเนนิการตอ่ไปยงัขัน้ตอนถดัไป

5. ใชน้ิว้จับแตล่ะขา้งของเครือ่งเพือ่ยกฝาปิดสแกนเนอร ์(1) ไวใ้นตําแหน่งเปิดโดยใชม้อืทัง้สองขา้ง

1

6. คอ่ยๆ ดงึกระดาษทีต่ดิอยู ่(1) ออกจากเครือ่ง
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1 

หากขอ้ความแสดงความผดิพลาดบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของคณุคอืขอ้ความกระดาษตดิซํา้ เชน่ [Repeat Jam
Front/Rear (กระดาษติดซํ้ าดา้นหนา้/ดา้นหลงั)]ใหเ้ลือ่นหวัพมิพ ์(หากจําเป็น) เพือ่นําเศษกระดาษทีห่ลงเหลอือยูใ่นบรเิวณ
นีอ้อก ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เศษกระดาษไมต่ดิคา้งอยูต่ามมมุของเครือ่ง (1) และ (2)

1 2

เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย ใหดํ้าเนนิการตอ่ไปยงัขัน้ตอนถดัไป

ขอ้ควรจาํ

• หากหวัพมิพอ์ยูต่รงมมุดา้นขวาดงัแสดงในภาพประกอบ คณุจะไมส่ามารถเลือ่นหวัพมิพไ์ด ้ปิดฝาปิดสแกนเนอร์
แลว้เสยีบสายไฟอกีครัง้ เปิดฝาปิดสแกนเนอรอ์กีครัง้ จากนัน้กด  คา้งไวจ้นกระทัง่หวัพมิพข์ยบัไปที ่กึง่กลาง
จากนัน้ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟและนํากระดาษออก

• ถา้กระดาษตดิอยูใ่ตห้วัพมิพ ์ใหถ้อดปลั๊กเครือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟ และจากนัน้เลือ่นหวัพมิพเ์พือ่นํากระดาษที่
ตดิอยูอ่อก

• ถา้หมกึเลอะผวิหนัง หรอืเป้ือนเสือ้ผา้ของคณุ ใหร้บีลา้งออกดว้ยน้ําสบูห่รอืผงซกัฟอกทนัที

7. คอ่ยๆ ปิดฝาปิดสแกนเนอรโ์ดยใชน้ิว้จับแตล่ะขา้งไว ้
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8. หากขอ้ความแสดงความผดิพลาดบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของคณุคอื [Jam Front/Rear (กระดาษติด ดา้นหนา้/ดา้น
หลงั)] หรอื [Repeat Jam Front/Rear (กระดาษติดซํ้ าดา้นหนา้/ดา้นหลงั)]ใหป้ฏบิตัดิงันี:้
a. เปิดฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิ (1) ทีด่า้นหลงัของเครือ่ง

1

b. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุดเูศษกระดาษทีต่ดิอยูด่า้นในจนทัว่ และคอ่ยๆ ดงึกระดาษออกจากเครือ่ง

c. ปิดฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาปิดสนทิ

9. หากขอ้ความแสดงความผดิพลาดบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของคณุคอื [Jam Front/MP Tray (กระดาษติด ดา้น
หนา้/ถาดอเนกประสงค)์] หรอื [Repeat Jam Front/MP Tray (กระดาษติดซํ้ าดา้นหนา้/ถาดอเนกประสงค)์]ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได ้
ดกูระดาษทีต่ดิในถาดอเนกประสงคจ์นทัว่ ดนัคนัปลดล็อค (1) ไปทาง ดา้นหลงัของเครือ่ง แลว้คอ่ยๆ ดงึกระดาษทีต่ดิออก
มาจากถาดอเนกประสงค์
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1

10. หากขอ้ความแสดงความผดิพลาดบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของคณุคอืขอ้ความกระดาษตดิซํ้า เชน่ [Repeat Jam
Front/Rear (กระดาษติดซํ้ าดา้นหนา้/ดา้นหลงั)]และคณุถอดฐานรองกระดาษออกมา ใหใ้สก่ลบัเขา้ไปในเครือ่งใหแ้น่น ตรวจ
ใหแ้น่ใจวา่คณุใสฐ่านรองกระดาษเขา้ไปในชอ่ง

11. คอ่ยๆ ดนัถาด #1 เขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

12. เสยีบสายไฟใหม่

ถา้กระดาษตดิซํา้ๆ กระดาษชิน้เล็กๆ อาจตดิอยูใ่นเครือ่ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: นาํชิน้ส่วนกระดาษเลก็ๆ ออก

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• นําชิน้สว่นกระดาษเล็กๆ ออก 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ > กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง

กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง
หากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ความกระดาษตดิดงัตอ่ไปนี ้ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้
• [Jam Rear (กระดาษติด ดา้นหลงั)], [Repeat Jam Rear (กระดาษติดซํ้ าดา้นหลงั)]
• [Jam MP Tray (กระดาษติด ถาดอเนกประสงค)์], [Repeat Jam MP Tray (กระดาษติดซํ้ าถาดอเนกประสงค)์]
1. ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากเตา้รับไฟฟ้า
2. หากใสก่ระดาษในถาดอเนกประสงค ์ใหนํ้ากระดาษออก
3. ดงึถาด #1 (1) ออกมาจากเครือ่งจนสดุตามทีแ่สดงดว้ยลกูศร

1

4. หากขอ้ความแสดงความผดิพลาดบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของคณุคอื [Jam Rear (กระดาษติด ดา้นหลงั)],
[Repeat Jam Rear (กระดาษติดซํ้ าดา้นหลงั)] ใหทํ้าดงันี:้
a. เปิดฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิ (1) ทีด่า้นหลงัของเครือ่ง

1

b. คอ่ยๆ ดงึกระดาษทีต่ดิอยูอ่อกจากเครือ่ง

c. ปิดฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาปิดสนทิ

5. หากขอ้ความแสดงความผดิพลาดบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของคณุคอื [Jam MP Tray (กระดาษติด ถาดอเนกประสงค)์]
หรอื [Repeat Jam MP Tray (กระดาษติดซํ้ าถาดอเนกประสงค)์]ใหด้นัคนัปลดล็อค (1) ไปทาง ดา้นหลงัของเครือ่ง แลว้
คอ่ยๆ ดงึกระดาษทีต่ดิออกมาจากถาดอเนกประสงค์
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1

6. ใชน้ิว้จับแตล่ะขา้งของเครือ่งเพือ่ยกฝาปิดสแกนเนอร ์(1) ไวใ้นตําแหน่งเปิดโดยใชม้อืทัง้สองขา้ง

1

7. คอ่ยๆ ดงึกระดาษทีต่ดิอยู ่(1) ออกจากเครือ่ง

1 
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หากขอ้ความแสดงความผดิพลาดบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของคณุคอืขอ้ความกระดาษตดิซํา้ เชน่ [Repeat Jam
Rear (กระดาษติดซํ้ าดา้นหลงั)] ใหเ้ลือ่นหวัพมิพ ์(หากจําเป็น) เพือ่นําเศษกระดาษทีห่ลงเหลอือยูใ่นบรเิวณนีอ้อก ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่เศษกระดาษไมต่ดิคา้งอยูต่ามมมุของเครือ่ง (1) และ (2)

1 2

เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย ใหดํ้าเนนิการตอ่ไปยงัขัน้ตอนถดัไป

ขอ้ควรจาํ

• หากหวัพมิพอ์ยูต่รงมมุดา้นขวาดงัแสดงในภาพประกอบ คณุจะไมส่ามารถเลือ่นหวัพมิพไ์ด ้ปิดฝาปิดสแกนเนอร์
แลว้เสยีบสายไฟอกีครัง้ เปิดฝาปิดสแกนเนอรอ์กีครัง้ จากนัน้กด  คา้งไวจ้นกระทัง่หวัพมิพข์ยบัไปที ่กึง่กลาง
จากนัน้ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟและนํากระดาษออก

• ถา้กระดาษตดิอยูใ่ตห้วัพมิพ ์ใหถ้อดปลั๊กเครือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟ และจากนัน้เลือ่นหวัพมิพเ์พือ่นํากระดาษที่
ตดิอยูอ่อก

• ถา้หมกึเลอะผวิหนัง หรอืเป้ือนเสือ้ผา้ของคณุ ใหร้บีลา้งออกดว้ยน้ําสบูห่รอืผงซกัฟอกทนัที

8. คอ่ยๆ ปิดฝาปิดสแกนเนอรโ์ดยใชน้ิว้จับแตล่ะขา้งไว ้

9. คอ่ยๆ ดนัถาด #1 เขา้ไปในเครือ่งจนสดุ
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10. เสยีบสายไฟใหม่

ถา้กระดาษตดิซํา้ๆ กระดาษชิน้เล็กๆ อาจตดิอยูใ่นเครือ่ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: นาํชิน้ส่วนกระดาษเลก็ๆ ออก

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• นําชิน้สว่นกระดาษเล็กๆ ออก 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ > นําชิน้สว่นกระดาษเล็กๆ ออก

นําชิน้สว่นกระดาษเล็กๆ ออก
1. หากคณุประสบปัญหากระดาษตดิซํา้ๆ (3 ครัง้ขึน้ไป) หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงขอ้ความถามวา่คณุตอ้งการนํา

เศษกระดาษออกหรอืไม่
กด [Yes (ใช่)] เพือ่กลบัสูห่นา้หลกั

2. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [Maintenance (การบาํรุงรักษา)] > [Remove Paper Scraps (นาํเศษกระดาษ
ออก)]

3. ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่หาและนํากระดาษทีต่ดิอยูอ่อก

ในระหวา่งดําเนนิการ คณุตอ้งใสแ่ผน่บํารงุรักษา (ใหม้าพรอ้มกบัเครือ่ง) เขา้ไปในเครือ่งตามแนวนอนผา่นทางชอ่งดงั
ภาพ จนกระทัง่รูส้กึวา่เครือ่งยดึกระดาษไว ้(หากคณุไมม่แีผน่บํารงุรักษา ใหใ้ชก้ระดาษขนาด A4 หรอื Letter ทีห่นาขึน้
เชน่ กระดาษเคลอืบมนั จํานวนหนึง่แผน่)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• กระดาษตดิทีด่า้นหนา้ของเครือ่ง
• กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ์

หากคณุประสบปญัหากบัเครือ่งพมิพ์

เพือ่รับความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ คณุตอ้งโทรตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

ถา้คณุคดิวา่มปัีญหากบัเครือ่งของคณุ ใหต้รวจสอบหวัขอ้ตอ่ไปนี ้คณุสามารถแกปั้ญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตนเอง
หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ ไปทีห่นา้ คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com
การใชง้านวสัดกุารพมิพท์ีไ่มใ่ชข่อง Brother อาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ประสทิธภิาพของฮารด์แวร ์และความน่า
เชือ่ถอืในการทํางานของเครือ่งได ้

• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์

• ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละโทรสาร

• ปัญหาอืน่ๆ

• ปัญหาเครอืขา่ย

• ปัญหาเกีย่วกบั Google Cloud Print

• ปัญหาเกีย่วกบั AirPrint
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์> การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์

การจดัการกระดาษและปญัหาการพมิพ์
หลงัจากอา่นตารางนีแ้ลว้ คณุจะยงัตอ้งการความชว่ยเหลอื โปรดไปที ่Brother Solution Center ไดท้ี ่support.brother.com
>> ปัญหาในการพมิพ์
>> ปัญหาคณุภาพการพมิพ์
>> ปัญหาการจัดการกระดาษ
>> การพมิพโ์ทรสารทีไ่ดรั้บ

ปญัหาในการพมิพ์

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมม่เีอกสารทีพ่มิพอ์อกมา ตรวจสอบวา่ไดต้ดิตัง้และเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้ง

ตรวจสอบเพือ่ดวูา่จอแสดงผลของเครือ่งแสดงขอ้ความแสดงความผดิพลาดหรอืไม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบาํรุงรักษา
ตรวจดวูา่เครือ่งออนไลนอ์ยู:่
• Windows Server 2008

คลกิ  (เร ิม่) > แผงควบคมุ > ฮารด์แวรแ์ละเสยีง > เครือ่งพมิพ ์คลกิขวา
Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ใช้
เครือ่งพมิพแ์บบออนไลน ์ไมอ่ยูใ่นรายการ หากถกูเลอืกในรายการ ใหค้ลกิตวัเลอืกนี้
เพือ่ตัง้คา่ใหไ้ดรเวอรอ์อนไลน์

• Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

คลกิ  (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์คลกิขวา Brother XXX-XXXX
(XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และคลกิ ดงูานทีก่าํลงัพมิพอ์ยู ่ถา้ตวัเลอืกไดรเวอร์
เครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบ
เมนู ดวูา่ ใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบออฟไลน ์ไมถ่กูเลอืกอยู่

• Windows 8
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ คลกิ การต ัง้
คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์คลกิ
ขวาBrother XXX-XXXX (เมือ่ XXXX เป็นชือ่รุน่ของคณุ) คลกิดงูานทีก่าํลงัพมิพ์
อยู ่ถา้ตวัเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ คลกิ
เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของเครือ่งพมิพแ์ละตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดเ้ลอืกใช้
เครือ่งพมิพแ์บบออฟไลน์

• Windows 10 และ Windows Server 2016

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละ
เครือ่งพมิพ ์คลกิขวา Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) คลกิ ดงูานที่
กาํลงัพมิพอ์ยู ่ถา้ตวัเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
ของคณุ คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของเครือ่งพมิพแ์ละตรวจดวูา่ไมไ่ดเ้ลอืกใช้
เครือ่งพมิพแ์บบออฟไลน์

• Windows Server 2012
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ คลกิ การต ัง้
คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่ฮารด์แวร ์คลกิดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์คลกิ
ขวาBrother XXX-XXXX (เมือ่ XXXX เป็นชือ่รุน่ของคณุ) คลกิดงูานทีก่าํลงัพมิพ์
อยู ่ถา้ตวัเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ คลกิ
เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของเครือ่งพมิพแ์ละตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดเ้ลอืกใช้
เครือ่งพมิพแ์บบออฟไลน์

• Windows Server 2012 R2
คลกิแผงควบคมุ บนหนา้จอเร ิม่ ในกลุม่ฮารด์แวร ์คลกิดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์
คลกิขวาBrother XXX-XXXX (เมือ่ XXXX เป็นชือ่รุน่ของคณุ) คลกิดงูานทีก่าํลงั
พมิพอ์ยู ่ถา้ตวัเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์อง
คณุ คลกิเครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของเครือ่งพมิพแ์ละตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดเ้ลอืกใช้
เครือ่งพมิพแ์บบออฟไลน์

มองผา่นชอ่งของแทงคห์มกึเพือ่ตรวจสอบปรมิาณน้ําหมกึทีเ่หลอือยูต่ามจรงิ
หากระดบัน้ําหมกึทีเ่หลอือยูเ่ทา่กบัหรอืตํา่กวา่ขดีลา่งใตเ้ครือ่งหมายเตมิขัน้ตํา่ ใหเ้ตมิหมกึ
ลงในแทงคห์มกึ
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ปญัหา คาํแนะนํา
อาจมขีอ้ความปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่ตรวจสอบวา่เตมิหมกึในแทงคห์มกึ
แลว้ใชห่รอืไม ่เลอืก Yes (ใช่) เพือ่ตัง้คา่ตวันับจํานวนหยดหมกึใหมสํ่าหรับ สทีีเ่ตมิแลว้
เลอืก No (ไม่) สําหรับ สทีีไ่มไ่ดเ้ตมิ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เติมหมึกลงในแทงค์หมึก
ถา้หากขอ้มลูเกา่ทีย่งัไมไ่ดพ้มิพค์า้งอยูใ่นตวัจัดควิงานพมิพข์องไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์จะ
ทํางานงานพมิพใ์หมถ่กูขดัขวางไมใ่หพ้มิพอ์อกมาได ้เปิดไอคอนเครือ่งพมิพแ์ละลบขอ้มลู
ทัง้หมดดงันี:้
• Windows Server 2008

คลกิ  (เร ิม่) > แผงควบคมุ > ฮารด์แวรแ์ละเสยีง > เครือ่งพมิพ์

• Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

คลกิ  (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์> เครือ่งพมิพแ์ละโทรสาร

• Windows 8
ยา้ยเมาสข์องคณุไปยงัมมุลา่งขวาของเดสกท็์อปของคณุ เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ คลกิ
การต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละ
เครือ่งพมิพ ์> เครือ่งพมิพ์

• Windows 10 และ Windows Server 2016

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละ
เครือ่งพมิพ ์> เครือ่งพมิพ์

• Windows Server 2012
ยา้ยเมาสข์องคณุไปยงัมมุลา่งขวาของเดสกท็์อปของคณุ เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ คลกิ
การต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์>
เครือ่งพมิพ์

• Windows Server 2012 R2
คลกิ แผงควบคมุ บนหนา้จอ เร ิม่ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดอูปุกรณแ์ละ
เครือ่งพมิพ ์> เครือ่งพมิพ์

• Mac
คลกิ System Preferences (การปรบัแตง่คา่ระบบ) > Printer & Scanner
(เครือ่งพมิพแ์ละสแกนเนอร)์

หวักระดาษหรอืทา้ยกระดาษจะปรากฏ
เมือ่เอกสารแสดงบนหนา้จอแตไ่ม่
แสดงขึน้เมือ่พมิพอ์อก

มบีรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ดท้ีด่า้นบนและดา้นลา่งของหนา้ ปรับขอบกระดาษดา้นบนและ
ดา้นลา่งในเอกสารของคณุเพือ่ใหพ้มิพไ์ด ้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: บริเวณท่ีไม่สามารถพิมพ์ได้
ไมส่ามารถพมิพ ์‘โครงหนา้เอกสาร’ ตรวจสอบวา่การตัง้คา่ขนาดของกระดาษในแอปพลเิคชนัและในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพเ์หมอืน

กนั

ความเร็วในการพมิพช์า้มาก ลองเปลีย่นการตัง้คา่ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์การพมิพค์วามละเอยีดสงูสดุตอ้งใชเ้วลานานขึน้
ในการประมวลผล การสง่ขอ้มลูและการพมิพ ์ลองใชก้ารตัง้คา่คณุภาพคา่อืน่ในไดรเวอร์
เครือ่งพมิพด์งัตอ่ไปนี:้
• Windows

ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์ลา้งกลอ่งกาเครือ่งหมาย การเพิม่ประสทิธภิาพส ีในแท็บ ข ัน้
สงู

• Mac
ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์เลอืก Color Settings (การต ัง้คา่ส)ี คลกิ Advanced
Color Settings (การต ัง้คา่สขี ัน้สงู) และตอ้งแน่ใจวา่คณุไดย้กเลกิการกา
เครือ่งหมายในชอ่งกาเครือ่งหมาย Color Enhancement (การเพิม่ประสทิธภิาพ
ส)ี

ปิดคณุสมบตักิารพมิพไ์รข้อบ การพมิพไ์รข้อบจะชา้กวา่การพมิพป์กติ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: การตั้งค่าการพิมพ์(Windows) หรอื พิมพ์ภาพถ่าย (Mac)
ปิดการตัง้คา่โหมดเงยีบ ความเร็วการพมิพจ์ะชา้ลงในโหมดเงยีบ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ลดเสียงรบกวนการพิมพ์
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ปญัหาคณุภาพการพมิพ์

ปญัหา คาํแนะนํา
การพมิพไ์มไ่ดค้ณุภาพ ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
ตรวจสอบวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพใ์นไดรเวอรห์รอืการตัง้คา่ชนดิกระดาษในเมนูของ
เครือ่งตรงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: การตั้งค่าการพิมพ์(Windows) หรอื ตัวเลือกการพิมพ์ (Mac)
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หมกึเป็นหมกึใหม ่กรณีตอ่ไปนีอ้าจทําใหห้มกึอดุตนั:
• เลยวนัหมดอายทุีเ่ขยีนไวข้า้งบรรจภุณัฑข์องขวดหมกึ
• ขวดหมกึอาจเก็บไวอ้ยา่งไมถ่กูตอ้งกอ่นใชง้าน เก็บขวดหมกึบนพืน้ผวิราบในทีเ่ย็นและ

มดื

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชน้ํ้าหมกึของแทข้อง Brother ซึง่ออกแบบมาสําหรับรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุ Brother ไมแ่นะนําใหใ้ชน้ํ้าหมกึทีไ่มใ่ชข่องแทข้อง Brother หรอืเตมิ
ดว้ยน้ําหมกึอืน่นอกจากน้ําหมกึของแทข้อง Brother

ตรวจสอบวา่คณุกําลงัใชง้านกระดาษชนดิทีแ่นะนําชนดิใดชนดิหนึง่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: กระดาษและส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ร่วมกับเคร่ืองพิมพ์ได้
อณุหภมูแิวดลอ้มทีแ่นะนําสําหรับเครือ่งอยูร่ะหวา่ง 20 °C ถงึ 33 °C

เสน้สขีาวปรากฏขึน้ในขอ้ความหรอื
กราฟิก

ทําความสะอาดหวัพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดหัวพิมพ์ท่ีเคร่ืองบราเดอร์ของคุณ
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดหัวพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows) หรอื ทาํความ
สะอาดหัวพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)
ตรวจสอบและปรับการป้อนกระดาษ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: แก้ไขปัญหาการป้อนกระดาษเพ่ือกาํจัดเส้นแนวตั้ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชน้ํ้าหมกึของแทข้อง Brother ซึง่ออกแบบมาสําหรับรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุ

ลองใชช้นดิของกระดาษทีแ่นะนํา

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: กระดาษและส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ร่วมกับเคร่ืองพิมพ์ได้
เพือ่ยดือายกุารใชง้านของหวัพมิพ ์ทําใหป้ระหยดัหมกึไดอ้ยา่งดเียีย่ม และรักษาคณุภาพ
การพมิพ ์เราไมแ่นะนําใหถ้อดปลั๊กเครือ่งบอ่ยๆ และ/หรอืถอดปลั๊กเครือ่งทิง้ไวเ้ป็นเวลานาน
เราขอแนะนําใหใ้ช ้  เพือ่ปิดเครือ่ง การใช ้  จะทําใหไ้ฟเขา้เครือ่งเพยีงเล็กนอ้ย สง่
ผลใหต้อ้งทําความสะอาดหวัพมิพต์ามระยะเวลา แตค่วามถีน่อ้ยลง

เสน้สเีขม้ปรากฏขึน้เป็นระยะอยา่ง
สมํา่เสมอ

ตรวจสอบและปรับการป้อนกระดาษ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: แก้ไขปัญหาการป้อนกระดาษเพ่ือกาํจัดเส้นแนวตั้ง

เครือ่งพมิพห์นา้วา่ง ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชน้ํ้าหมกึของแทข้อง Brother ซึง่ออกแบบมาสําหรับรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุ

เพือ่ยดือายกุารใชง้านของหวัพมิพ ์ทําใหป้ระหยดัหมกึไดอ้ยา่งดเียีย่ม และรักษาคณุภาพ
การพมิพ ์เราไมแ่นะนําใหถ้อดปลั๊กเครือ่งบอ่ยๆ และ/หรอืถอดปลั๊กเครือ่งทิง้ไวเ้ป็นเวลานาน
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เราขอแนะนําใหใ้ช ้  เพือ่ปิดเครือ่ง การใช ้  จะทําใหไ้ฟเขา้เครือ่งเพยีงเล็กนอ้ย สง่
ผลใหต้อ้งทําความสะอาดหวัพมิพต์ามระยะเวลา แตค่วามถีน่อ้ยลง

ตวัอกัษรและเสน้ไมช่ดั ตรวจสอบการจัดวางการพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบการจัดตาํแหน่งการพิมพ์จากเคร่ืองพิมพ์ของบราเดอร์
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบการจัดตาํแหน่งการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows)
หรอื ตรวจสอบแนวการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)
เปลีย่นตวัเลอืกการตัง้คา่การพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตัวเลือกการตั้งค่าการพิมพ์ เม่ือมปัีญหาในการพิมพ์
ขอ้ความหรอืภาพทีพ่มิพบ์ดิเบีย้ว ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสก่ระดาษในถาดใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งและแครป่รับกระดาษถกูปรับ

อยา่งถกูตอ้ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: บรรจุกระดาษ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดอยา่งถกูตอ้ง

มรีอยเป้ือนหรอืคราบที ่ตรงกลาง ดา้น
บนของหนา้ทีพ่มิพ์

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษไมห่นาหรอืมว้นจนเกนิไป

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: กระดาษและส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ร่วมกับเคร่ืองพิมพ์ได้
งานพมิพส์กปรกหรอืเลอะหมกึ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชช้นดิของกระดาษทีแ่นะนํา อยา่จับกระดาษจนกวา่หมกึจะแหง้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: กระดาษและส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ร่วมกับเคร่ืองพิมพ์ได้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ดา้นทีพ่มิพค์วํา่ลงในถาดใสก่ระดาษ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชน้ํ้าหมกึของแทข้อง Brother ซึง่ออกแบบมาสําหรับรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชน้ํ้าหมกึของแทข้อง Brother ซึง่ออกแบบมา
สําหรับรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

หากคณุใชก้ระดาษพมิพภ์าพถา่ย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ดา้นเคลอืบมนัของกระดาษพมิพ์
ภาพถา่ยควํา่ลงในถาดและคณุไดต้ัง้คา่ชนดิกระดาษทีถ่กูตอ้งแลว้ หากคณุพมิพภ์าพถา่ย
จากคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหต้ัง้คา่ชนดิสือ่ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

มรีอยเป้ือนหมกึหรอืหมกึเยิม้เมือ่ใช ้
กระดาษพมิพภ์าพถา่ยแบบเคลอืบมนั

ใหแ้น่ใจวา่ตรวจสอบดา้นหนา้และดา้นหลงักระดาษแลว้ วางพืน้ผวิทีเ่คลอืบมนั (ดา้นที่
พมิพ)์ ควํา่ลง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ
ถา้คณุใชก้ระดาษพมิพภ์าพถา่ยแบบเคลอืบมนั ใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิของกระดาษถกู
ตอ้งแลว้

คราบทีป่รากฏบนดา้นทีก่ลบัดา้นหรอื
ตรงดา้นลา่งของหนา้

ตรวจสอบวา่ลกูกลิง้ของเครือ่งพมิพไ์มเ่ป้ือนหมกึ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดลกูกลิง้ของเคร่ืองพิมพ์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชน้ํ้าหมกึของแทข้อง Brother ซึง่ออกแบบมาสําหรับรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชน้ํ้าหมกึของแทข้อง Brother ซึง่ออกแบบมา
สําหรับรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชแ้ผน่รองกระดาษ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: บรรจุกระดาษ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลกูกลิง้ป้อนเอกสารไมส่กปรกดว้ยหมกึ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ
เอกสารทีพ่มิพอ์อกมามรีอยยน่ • Windows

ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์ใหเ้ลอืกแท็บ ข ัน้สงู คลกิ ตวัเลอืกการพมิพอ์ืน่ๆ จากนัน้คลกิ
การต ัง้คา่สขี ัน้สงู ยกเลกิการกาเครือ่งหมายในชอ่งกาเครือ่งหมาย การพมิพส์อง
ทศิทาง

• Mac
ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์ใหเ้ลอืก Print Settings (การต ัง้คา่การพมิพ)์ คลกิ
Advanced (ข ัน้สงู) เลอืก Other Print Options (ตวัเลอืกการพมิพอ์ืน่ๆ) และ
ยกเลกิการกาเครือ่งหมายในชอ่งกาเครือ่งหมาย Bi-Directional Printing (การ
พมิพส์องทศิทาง)
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ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชน้ํ้าหมกึของแทข้อง Brother ซึง่ออกแบบมาสําหรับรุน่
ผลติภณัฑข์องคณุตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชน้ํ้าหมกึของแทข้อง Brother ซึง่ออกแบบมา
สําหรับรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

รอยเป้ือนหรอืคราบทีอ่กีดา้นหนึง่ของ
หนา้กระดาษเมือ่ใชค้ณุสมบตักิารพมิพ์
2 ดา้นอตัโนมตัิ

เปลีย่นตวัเลอืก Reduce Smudge (ลดรอยเป้ือน) ในคณุสมบตัหิรอืการกําหนดลกัษณะ
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ป้องกันเอกสารท่ีพิมพ์ออกมามรีอยเป้ือนและกระดาษติด (Windows) หรอื
ป้องกันเอกสารท่ีพิมพ์ออกมามรีอยเป้ือนและกระดาษติด (Mac)

ปญัหาการจดัการกระดาษ

ปญัหา คาํแนะนํา
เครือ่งพมิพไ์มด่งึกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ถาดใสก่ระดาษถกูดนัจนสดุจนกระทัง่ล็อกเขา้ที่

ตรวจสอบวา่ฝาครอบกําจัดกระดาษตดิทีด่า้นหลงัเครือ่งปิดอยู่

ถา้หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่งแสดงขอ้ความกระดาษตดิ และคณุยงัพบปัญหา
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบาํรุงรักษา
หากถาดใสก่ระดาษวา่งอยู ่ใหใ้สก่ระดาษปึกใหมล่งในถาดใสก่ระดาษ

หากมกีระดาษในถาดใสก่ระดาษ ตรวจสอบวา่กระดาษยดืตรง หากกระดาษมว้นอยู ่ยดื
กระดาษออกใหต้รง บางครัง้ควรหยบิกระดาษออก พลกิกระดาษกลบัอกีดา้น และใส่
กระดาษกลบัเขา้ในถาดใสก่ระดาษ

ลดจํานวนกระดาษในถาดใสก่ระดาษแลว้ลองอกีครัง้

ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ
ตรวจสอบวา่กระดาษอยูภ่ายในขอ้กําหนดสําหรับเครือ่ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: นํา้หนักและความหนาของกระดาษ
กระดาษพมิพภ์าพถา่ยป้อนเขา้ไปไม่
ถกูตอ้ง

เมือ่คณุพมิพบ์นกระดาษพมิพภ์าพถา่ยของ Brother ใหบ้รรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยที่
เหมอืนกนัเพิม่อกีแผน่ในถาดใสก่ระดาษ กระดาษพเิศษหนึง่แผน่จะรวมอยูใ่นชดุกระดาษ
เพือ่ใชสํ้าหรับวตัถปุระสงคน์ี้

เครือ่งป้อนกระดาษหลายแผน่ • ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสก่ระดาษถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษ
• หยบิกระดาษทัง้หมดออกจากถาด และคลีก่องกระดาษ จากนัน้ใสก่ลบัเขา้ไปในถาด
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไมไ่ดด้นักระดาษจนไกลเกนิไป

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: บรรจุกระดาษ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดอยา่งถกูตอ้ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เคร่ืองพิมพ์ติดหรือกระดาษติด
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แผน่รองฐานในถาดใสก่ระดาษไมส่กปรก

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดแผ่นฐาน
มกีระดาษตดิ uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เคร่ืองพิมพ์ติดหรือกระดาษติด

ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

ใชก้ารตัง้คา่การป้องกนักระดาษตดิ
สําหรับการทําสําเนา

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตัวเลือกการตั้งค่าการพิมพ์ เม่ือมปัีญหาในการพิมพ์
สําหรับการพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ป้องกันเอกสารท่ีพิมพ์ออกมามรีอยเป้ือนและกระดาษติด (Windows) หรอื
ป้องกันเอกสารท่ีพิมพ์ออกมามรีอยเป้ือนและกระดาษติด (Mac)

กระดาษตดิเกดิขึน้อกี ถา้กระดาษตดิซํา้ๆ กระดาษชิน้เล็กๆ อาจตดิอยูใ่นเครือ่ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีระดาษ
ตดิอยูใ่นเครือ่งอกี
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uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: นาํชิน้ส่วนกระดาษเลก็ๆ ออก
กระดาษตดิเมือ่คณุใชก้ารทําสําเนา 2
ดา้น หรอืการพมิพ ์2 ดา้น

ถา้กระดาษตดิบอ่ยๆ ในระหวา่งการทําสําเนา 2 ดา้น หรอืการพมิพ ์2 ดา้น ลกูกลิง้ป้อน
เอกสารอาจมคีราบหมกึตดิอยู ่ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนเอกสาร

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

การพมิพโ์ทรสารทีไ่ดร้บั

ปญัหา คาํแนะนํา
• งานพมิพย์อ่ลง
• เสน้แนวนอน
• ขอ้ความบรรทดับนสดุและลา่งสดุ

ถกูตดัออก
• บรรทดัขอ้ความหายไป

เหตกุารณน์ีม้กัจะเกดิจากการเชือ่มตอ่สายโทรศพัทท์ีไ่มด่ ีใหล้องถา่ยเอกสาร ถา้หาก
สําเนาของคณุดปูกตดิ ีคณุอาจมกีารเชือ่มตอ่ทีไ่มด่ ีซึง่มสีญัญาณรบกวนในสายโทรศพัท์
ขอใหอ้กีฝ่ายสง่แฟกซม์าอกีครัง้

มเีสน้สดํีาเมือ่รับโทรสาร เครือ่งสแกนของผูส้ง่อาจสกปรก ขอใหผู้ส้ง่ทําสําเนาเพือ่ดวูา่ปัญหาอยูท่ีเ่ครือ่งสง่หรอืไม่
ลองรับโทรสารจากเครือ่งโทรสารอืน่

ขอบดา้นซา้ยและดา้นขวาถกูตดัออก
หรอืหนา้เอกสารเดยีวถกูพมิพเ์ป็นสอง
หนา้

ถา้แฟกซท์ีไ่ดรั้บถกูแบง่เป็นสว่น และพมิพเ์ป็นสองหนา้ หรอืถา้คณุไดรั้บหนา้วา่งเกนิมา
การตัง้คา่ขนาดกระดาษของคณุอาจไมถ่กูตอ้งสําหรับกระดาษทีค่ณุใชง้าน

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ
เปิดการลดขนาดอตัโนมตัิ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ย่อขนาดหน้าแฟกซ์ขาเข้าท่ีมขีนาดใหญ่เกินไป

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การแกไ้ขปัญหา
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ
• บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด ้
• ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์
• เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ
• กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้
• ทําความสะอาดหวัพมิพท์ีเ่ครือ่งบราเดอรข์องคณุ
• ทําความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
• ทําความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)
• ตรวจสอบการจัดตําแหน่งการพมิพจ์ากเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์
• ตรวจสอบการจัดตําแหน่งการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
• ตรวจสอบแนวการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)
• บรรจกุระดาษ
• ทําความสะอาดลกูกลิง้ของเครือ่งพมิพ์
• ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ
• ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ
• เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ
• น้ําหนักและความหนาของกระดาษ
• ทําความสะอาดแผน่ฐาน
• เปลีย่นตวัเลอืกการตัง้คา่การพมิพ ์เมือ่มปัีญหาในการพมิพ์
• ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์
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• นําชิน้สว่นกระดาษเล็กๆ ออก
• แกไ้ขปัญหาการป้อนกระดาษเพือ่กําจัดเสน้แนวตัง้ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์> ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละโทรสาร

ปญัหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละโทรสาร

>> สายโทรศพัทห์รอืการเชือ่มตอ่โทรศพัท์
>> การจัดการสายเรยีกเขา้
>> การรับโทรสาร
>> การสง่โทรสาร

สายโทรศพัทห์รอืการเชือ่มตอ่โทรศพัท์

ปญัหา คาํแนะนํา
การโทรไมทํ่างาน (ไมม่เีสยีงสญัญาณ
ตอ่เลขหมาย)

ตรวจสอบการเชือ่มตอ่สายทัง้หมด ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบสายสญัญาณโทรศพัทเ์ขา้กบั
เตา้รับโทรศพัทบ์นผนังและเตา้รับ LINE ของเครือ่งแลว้ ตรวจสอบวา่เครือ่งมเีสยีงสญัญาณ
ตอ่เลขหมายโดยกดปุ่ มวางสายในโหมดโทรสาร หากคณุสมคัรบรกิาร DSL หรอืบรกิาร
VoIP ใหต้ดิตอ่ ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่รับคําแนะนําในการเชือ่มตอ่

ถา้คณุกําลงัใชง้านระบบ VoIP ใหล้องเปลีย่นการตัง้คา่ VoIP เป็น พืน้ฐาน (สาํหรับ VoIP)
ซึง่จะเป็นการลดความเร็วโมเด็มและปิดโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด (ECM)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP
(มเีฉพาะบางประเทศ)
เปลีย่นการตัง้คา่โทน/พัลส์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตั้งค่าโหมดการโทรแบบโทนหรือพัลส์
(ไมม่ใีนแอฟรกิาใต)้
สง่โทรสารดว้ยตนเองโดยกดปุ่ มวางสายและกดหมายเลข รอจนกระทัง่ไดย้นิเสยีงการรับ
โทรสารกอ่นทีจ่ะกดปุ่ มเริม่

ถา้ไมม่เีสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย ใหเ้ชือ่มตอ่โทรศพัทเ์ครือ่งทีท่ราบวา่ใชง้านได ้และตอ่
สายโทรศพัทเ์ขา้กบั ชอ่งเสยีบ จากนัน้ยกหโูทรศพัทแ์ละฟังเสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย ถา้
ยงัไมม่เีสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย ใหส้อบถามบรษัิทผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทข์องคณุใหต้รวจ
สอบสายโทรศพัท ์และ/หรอื ชอ่งเสยีบทีผ่นัง

เครือ่งไมต่อบรับการโทร ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพอ์ยูใ่นโหมดรับอยา่งถกูตอ้งสําหรับการตัง้คา่ของคณุ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เลือกโหมดการรับท่ีถกูต้อง
ตรวจหาเสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย ถา้เป็นไปได ้โทรไปทีเ่ครือ่งของคณุเพือ่ฟังเสยีงรับ
สาย ถา้ไมม่เีสยีงรับสาย ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบสายสญัญาณโทรศพัทเ์ขา้กบัเตา้รับโทรศพัท์
บนผนังและเตา้รับ LINE ของเครือ่งแลว้ ตรวจสอบวา่เครือ่งมเีสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย
โดยกดปุ่ มวางสายในโหมดโทรสาร ถา้ไมม่เีสยีงเรยีกเมือ่คณุโทรไปทีเ่ครือ่งของคณุ ขอให ้
บรษัิททีใ่หบ้รกิารทางดา้นโทรศพัทข์องคณุตรวจสอบสาย

การจดัการสายเรยีกเขา้

ปญัหา คาํแนะนํา
เครือ่งจะ ‘ไดย้นิ’ เสยีงเป็นโทนเสยีง
CNG

หาก การตรวจจับโทรสาร ไดรั้บการตัง้คา่ไวท้ี ่เปิด เครือ่งของคณุจะไวตอ่เสยีงมากขึน้ ซึง่
อาจแปลเสยีงบางเสยีงหรอืเสยีงเพลงในสายผดิพลาดเป็นเสยีงสญัญาณเครือ่งโทรสารที่
เรยีกเขา้มาและตอบกลบัดว้ยเสยีงรับสายโทรสารนัน้ ปิดใชง้านเครือ่งโดยกด  ลอง
เลีย่งปัญหาโดยการปิดการตรวจจับโทรสาร

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตั้งค่าการตรวจจับแฟกซ์
การสง่การตดิตอ่ดว้ยโทรสารไปยงั
เครือ่ง

ถา้คณุตอบรับดว้ยโทรศพัทต์อ่พว่งหรอืโทรศพัทภ์ายนอก ใหก้ดรหสัเปิดใชง้านระยะไกล
(การตัง้คา่จากโรงงานคอื *51) ถา้คณุตอบรับทีโ่ทรศพัทภ์ายนอก ใหก้ดปุ่ ม เริม่ เพือ่รับ
แฟกซ์
เมือ่เครือ่งของคณุตอบรับ ใหว้างสาย

คณุสมบตัแิบบกําหนดเองในสาย
โทรศพัทส์ายเดยีว

ถา้คณุใชก้ารรอสาย การรอสาย/รายชือ่ผูโ้ทรเขา้ รายชือ่ผูโ้ทรเขา้ จดหมายเสยีง เครือ่ง
ตอบรับ ระบบแจง้เตอืนหรอืคณุลกัษณะทีกํ่าหนดเองอืน่ๆ ในสายโทรศพัทเ์ดยีวกบัเครือ่ง
ของคณุ อาจเกดิปัญหาในการสง่หรอืรับโทรสาร
ตวัอยา่งเชน่: ถา้คณุสมคัรรับบรกิารรับสายเรยีกซอ้น หรอืบรกิารแบบกําหนดเองอืน่ๆ และ
สญัญาณของบรกิารนัน้มาทางสายโทรศพัทข์ณะทีเ่ครือ่งของคณุรับสง่แฟกซ ์สญัญาณนัน้
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ปญัหา คาํแนะนํา
อาจทําใหแ้ฟกซถ์กูขดัจังหวะชัว่คราวหรอืขาดการสือ่สารได ้คณุสมบตักิารแกไ้ขปัญหา
(ECM) ของบราเดอรส์ามารถชว่ยแกไ้ขปัญหานีไ้ด ้กรณีนีเ้กีย่วขอ้งกบัวงการระบบโทรศพัท์
และเป็นคณุสมบตัทิัว่ไปของอปุกรณท์ัง้หมดทีรั่บสง่ขอ้มลูผา่นสายโทรศพัทส์ายเดยีวทีร่ว่ม
กนัใชง้านดว้ยคณุสมบตัแิบบกําหนดเอง ถา้การหลกีเลีย่งการขดัจังหวะแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็
เป็นสิง่สําคญัสําหรับธรุกจิของคณุ เราแนะนําใหค้ณุใชส้ายโทรศพัทแ์ยกทีไ่มม่คีณุสมบตัิ
พเิศษ

การรบัโทรสาร

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมส่ามารถรับแฟกซไ์ด ้ (ไมส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับแอฟรกิาใต)้

ตรวจสอบวา่เครือ่งมเีสยีงสญัญาณตอ่เลขหมายโดยกดปุ่ มวางสายในโหมดโทรสาร ถา้คณุ
ไดย้นิเสยีงซา่หรอืสญัญาณรบกวนในสายแฟกซ ์ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทใ์นทอ้งถิน่ของ
คณุ

ตรวจสอบการเชือ่มตอ่สายทัง้หมด ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบสายสญัญาณโทรศพัทเ์ขา้กบั
เตา้รับโทรศพัทบ์นผนังและเตา้รับ LINE ของเครือ่งแลว้ หากคณุสมคัรบรกิาร DSL หรอื
บรกิาร VoIP ใหต้ดิตอ่ ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่รับคําแนะนําในการเชือ่มตอ่ ถา้คณุกําลงัใช ้
งานระบบ VoIP ใหล้องเปลีย่นการตัง้คา่ VoIP เป็น พืน้ฐาน (สาํหรับ VoIP) ซึง่จะเป็นการลด
ความเร็วโมเด็มและปิดโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด (ECM)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP
ตรวจสอบวา่เครือ่งอยูใ่นโหมดการรับของตวัเครือ่งทีถ่กูตอ้ง ซึง่กําหนดโดยอปุกรณ์
ภายนอกและบรกิารสมาชกิโทรศพัทท์ีค่ณุใชง้านในสายเดยีวกนักบัเครือ่งบราเดอร์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เลือกโหมดการรับท่ีถกูต้อง
• ถา้คณุมสีายโทรศพัทข์องเครือ่งแฟกซโ์ดยเฉพาะ และคณุตอ้งการใหเ้ครือ่งของบราเด

อรต์อบรับสายแฟกซเ์ขา้ทกุสายโดยอตัโนมตั ิคณุจะตอ้งเลอืกโหมดแฟกซเ์ทา่นัน้
• ถา้เครือ่ง Brother ของคณุใชส้ายเดยีวกบัเครือ่งตอบรับภายนอก คณุควรเลอืกโหมด

TAD ภายนอก เมือ่อยูใ่นโหมด TAD ภายนอก เครือ่งบราเดอรข์องคณุจะรับโทรสารรับ
เขา้โดยอตัโนมตั ิและผูโ้ทรเขา้ดว้ยเสยีงจะสามารถฝากขอ้ความไวก้บัเครือ่งตอบรับ
โทรศพัทข์องคณุ

• ถา้เครือ่ง Brother ของคณุใชส้ายรว่มกบัโทรศพัทอ์ืน่ และคณุตอ้งการรับสายโทรสาร
รับเขา้ทัง้หมดโดยอตัโนมตั ิคณุควรเลอืกโหมดโทรสาร/โทรศพัท ์ในโหมดโทรสาร/
โทรศพัท ์เครือ่งบราเดอรข์องคณุจะรับโทรสารโดยอตัโนมตัแิละสง่เสยีงกริง่พเิศษ/สอง
ครัง้เพือ่แจง้เตอืนใหค้ณุรับการโทรดว้ยเสยีง

• ถา้คณุไมต่อ้งการใหเ้ครือ่ง Brother ของคณุรับสายโทรสารรับเขา้ทัง้หมดโดยอตัโนมตัิ
คณุควรเลอืกโหมดดว้ยตนเอง เมือ่อยูใ่นโหมดดว้ยตนเอง คณุตอ้งรับสายเรยีกเขา้ทกุ
สายและเปิดใชง้านเครือ่งใหรั้บโทรสาร

อปุกรณห์รอืบรกิารอืน่ในพืน้ทีข่องคณุอาจรับสายกอ่นทีเ่ครือ่ง Brother ของคณุจะรับสาย
เพือ่ทดสอบในกรณีนี ้ลดการตัง้คา่การชะลอเสยีงเรยีกเขา้:
• ถา้โหมดการรับถกูตัง้เป็นเฉพาะแฟกซ ์หรอืโทรสาร/โทรศพัท ์ลดการหน่วงเวลาเสยีง

เรยีกเขา้เป็นหนึง่ครัง้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตั้งจาํนวนเสียงเรียกเข้าก่อนท่ีเคร่ืองจะตอบรับ (การหน่วงเวลาเสียง
เรียกเข้า)

• ถา้โหมดรับถกูตัง้คา่เป็น TAD ภายนอก ลดจํานวนครัง้ทีเ่สยีงเรยีกดงัทีต่ัง้โปรแกรมไว ้
ในเครือ่งตอบรับโทรศพัทข์องคณุเป็นสองครัง้

• ถา้โหมดการรับถกูตัง้เป็นแบบดําเนนิการดว้ยตนเอง หา้มปรับการตัง้คา่การหน่วงเวลา
เสยีงเรยีกเขา้

ใหผู้อ้ ืน่ทดลองสง่แฟกซห์าคณุ
• ถา้คณุไดรั้บแฟกซท์ดสอบ แสดงวา่เครือ่งของคณุทํางานเป็นปกต ิอยา่ลมึรเีซท็การตัง้

คา่การหน่วงเวลาเสยีงเรยีกเขา้หรอืเครือ่งตอบรับของคณุกลบัสูค่า่เดมิ ถา้หากยงัมี
ปัญหาการรับสายหลงัจากคนืคา่การหน่วงเวลาเสยีงเรยีกเขา้ แสดงวา่มบีคุคล เครือ่ง
หรอืบรกิารอืน่ทีต่อบรับการตดิตอ่ดว้ยโทรสารกอ่นทีเ่ครือ่งจะตอบรับ

• ถา้คณุไมส่ามารถรับแฟกซไ์ด ้แสดงวา่มเีครือ่งหรอืบรกิารอืน่ทีร่บกวนการรับแฟกซข์อง
คณุ หรอืสายโทรศพัทข์องแฟกซอ์าจมปัีญหา
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ปญัหา คาํแนะนํา
ถา้คณุใชเ้ครือ่งตอบรับโทรศพัท ์(โหมด TAD ภายนอก) ในสายเดยีวกบัเครือ่งของบราเดอร์
ตรวจสอบวา่คณุตัง้คา่เครือ่งตอบรับโทรศพัทอ์ยา่งถกูตอ้ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เช่ือมต่อ TAD ภายนอก
1. เชือ่มตอ่อปุกรณต์อบรับโทรศพัท ์(TAD) ดงัแสดงในภาพประกอบ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: อุปกรณ์ตอบรับโทรศัพท์ภายนอก (TAD)
2. ตัง้คา่เครือ่งตอบรับของคณุใหต้อบรับเมือ่เสยีงเรยีกเขา้ดงัหนึง่หรอืสองครัง้
3. บนัทกึขอ้ความสง่ออกในเครือ่งตอบรับของคณุ

• บนัทกึชว่งทีเ่สยีงเงยีบหา้วนิาทเีมือ่เริม่ตน้ขอ้ความขาออกของคณุ
• จํากดัการพดูไมเ่กนิ 20 วนิาที
• จบขอ้ความขาออกของคณุดว้ยรหสัการเขา้ถงึระยะไกลสําหรับผูท้ีส่ง่แฟกซด์ว้ย

ตนเอง เชน่: “หลงัจากเสยีงสญัญาณ ใหฝ้ากขอ้ความหรอืกด *51 เพือ่เริม่สง่
แฟกซ”์

4. ตัง้คา่เครือ่งตอบรับโทรศพัทข์องคณุใหต้อบรับสายโทรเขา้
5. ตัง้คา่โหมดการรับของเครือ่ง Brother ของคณุเป็น TAD ภายนอก

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เลือกโหมดการรับท่ีถกูต้อง
ตรวจสอบดวูา่คณุสมบตักิารตรวจหาแฟกซข์องเครือ่งบราเดอรข์องคณุเปิดอยู ่การตรวจหา
แฟกซ ์เป็นคณุสมบตัทิีใ่หค้ณุรับแฟกซไ์ดแ้มว้า่คณุจะรับสายดว้ยเครือ่งโทรศพัทภ์ายนอก
หรอืโทรศพัทต์อ่พว่ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตั้งค่าการตรวจจับแฟกซ์
หากคณุไดรั้บขอ้ผดิพลาดในการสง่บอ่ยๆ เนือ่งจากสญัญาณรบกวนในสายโทรศพัท ์หรอื
หากคณุกําลงัใชง้านระบบ VoIP ใหล้องเปลีย่นการตัง้คา่ความเขา้กนัไดเ้ป็น พืน้ฐาน
(สาํหรับ VoIP)
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP
(มเีฉพาะบางประเทศ)
ถา้คณุเชือ่มตอ่เครือ่งเขา้กบัสาย PBX หรอื ISDN ใหต้ัง้คา่เมนูชนดิสายโทรศพัทใ์หต้รง
ตามชนดิสายโทรศพัทข์องคณุ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตั้งค่าชนิดสายโทรศัพท์

การสง่โทรสาร

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมส่ามารถสง่แฟกซไ์ด ้ ตรวจสอบการเชือ่มตอ่สายทัง้หมด ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์สยีบเขา้กบัโทรศพัทแ์ละ

เตา้รับ ทีผ่นัง และชอ่งเสยีบ LINE ทีต่วัเครือ่ง ตรวจสอบวา่เครือ่งมเีสยีงสญัญาณตอ่เลข
หมายโดยกดปุ่ มวางสายในโหมดโทรสาร ถา้คณุสมคัรบรกิาร DSL หรอืบรกิาร VoIP ตดิตอ่
ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่รับคําแนะนําการเชือ่มตอ่

ถา้คณุกําลงัใชง้านระบบ VoIP ใหล้องเปลีย่นการตัง้คา่ VoIP เป็น พืน้ฐาน (สาํหรับ VoIP)
ซึง่จะเป็นการลดความเร็วโมเด็มและปิดโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด (ECM)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP
พมิพร์ายงานการสง่และตรวจสอบหาขอ้ผดิพลาด

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: พิมพ์รายงาน
ตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่ Secure Function Lock

สอบถามอกีฝ่ายใหต้รวจสอบวา่เครือ่งรับมกีระดาษอยู่

คณุภาพการสง่ตํา่ ลองเปลีย่นความละเอยีดเป็น สงู หรอื สงูมาก ทําสําเนาเพือ่ตรวจสอบการทํางานของสแกน
เนอรข์องเครือ่งของคณุ ถา้คณุภาพสําเนาไมด่ ีทําความสะอาดสแกนเนอร์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดสแกนเนอร์
รายงานการตรวจสอบการรับสง่ แสดง
ผลวา่ RESULT:NG

อาจมสีญัญาณรบกวนชัว่คราวหรอื static ในสาย ลองสง่โทรสารอกีครัง้ ถา้คณุกําลงัสง่
ขอ้ความ PC-Fax และไดรั้บ RESULT:NG ในรายงานการตรวจสอบความถกูตอ้งการสง่
สญัญาณ เครือ่งของคณุอาจมหีน่วยความจําไมเ่พยีงพอ เพือ่ใหไ้ดห้น่วยความจําเพิม่เตมิ
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ปญัหา คาํแนะนํา
คณุสามารถปิดการจัดเกบ็โทรสาร พมิพข์อ้ความโทรสารในหน่วยความจํา หรอืยกเลกิ
โทรสารทีช่ะลอการสง่โทรสาร ถา้ปัญหายงัคงเกดิขึน้ โทรตดิตอ่บรษัิททีใ่หบ้รกิารทางดา้น
โทรศพัทแ์ละขอใหต้รวจสอบสายโทรศพัทข์องคณุ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ปิดการรับด้วยหน่วยความจาํ
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: พิมพ์แฟกซ์ท่ีจัดเกบ็ในหน่วยความจาํของเคร่ือง
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ยกเลิกโทรสารท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู่
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบและยกเลิกโทรสารท่ีค้างอยู่
(มเีฉพาะบางประเทศ)
ถา้คณุเชือ่มตอ่เครือ่งเขา้กบัสาย PBX หรอื ISDN ใหต้ัง้คา่เมนูชนดิสายโทรศพัทใ์หต้รง
ตามชนดิสายโทรศพัทข์องคณุ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตั้งค่าชนิดสายโทรศัพท์
หากคณุไดรั้บขอ้ผดิพลาดในการสง่บอ่ยๆ เนือ่งจากสญัญาณรบกวนในสายโทรศพัท ์หรอื
หากคณุกําลงัใชง้านระบบ VoIP ใหล้องเปลีย่นการตัง้คา่ความเขา้กนัไดเ้ป็น พืน้ฐาน
(สําหรับ VoIP)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP
แฟกซท์ีส่ง่วา่งเปลา่ ตรวจสอบวา่คณุใสเ่อกสารอยา่งถกูตอ้ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ใส่เอกสารใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมติั)
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: การวางเอกสารบนแผ่นกระจกสแกนเนอร์

ขนาดของโทรสารทีส่ง่ไปแตกตา่งจาก
ขนาดเอกสาร

เครือ่งอาจตรวจจับขนาดเอกสารไดไ้มถ่กูตอ้งสําหรับเอกสารบางแบบ เชน่ เอกสาร สเีขม้
และโปรง่แสง เลอืกตวัเลอืกขนาดเอกสารทีถ่กูตอ้งตามขนาดของเอกสารของคณุ

เสน้สดํีาเมือ่สง่เอกสาร เสน้แนวตัง้สดํีาบนแฟกซท์ีค่ณุสง่โดยทัว่ไปเกดิจากสิง่สกปรกหรอืน้ํายาลบคําผดิบนแถบ
กระจก ทําความสะอาดแถบกระจก

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดสแกนเนอร์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ์

• ตัง้คา่การตรวจจับเสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย
• การรบกวนในสายโทรศพัท/์VoIP

หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การแกไ้ขปัญหา
• ตัง้คา่โหมดการโทรแบบโทนหรอืพัลส์
• พมิพร์ายงาน
• ทําความสะอาดสแกนเนอร์
• วางเอกสารในถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(ADF)
• การวางเอกสารบนแผน่กระจกสแกนเนอร์ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์> ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละโทรสาร > ตัง้คา่
การตรวจจับเสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย

ต ัง้คา่การตรวจจบัเสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย
การตัง้คา่เสยีงสญัญาณตอ่หมายเลขเป็น [Detection (การตรวจหา)] จะชว่ยทําใหก้ารหยดุชัว่คราวของการตรวจจับเสยีง
สญัญาณตอ่หมายเลขสัน้ลง

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] >
[Dial Tone (เสียงสญัญาณต่อเลขหมาย)]

2. กด [Detection (การตรวจหา)] หรอื [No Detection (ไม่มีการตรวจหา)]
3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละโทรสาร 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์> ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละโทรสาร > การ
รบกวนในสายโทรศพัท/์VoIP

การรบกวนในสายโทรศพัท/์VoIP
ถา้คณุประสบปัญหาในการสง่หรอืรับโทรสาร เนือ่งจากมสีญัญาณรบกวนในสายโทรศพัท ์หรอืคณุกําลงัใชง้านสายโทรศพัท์
แบบ VoIP เราขอแนะนําใหเ้ปลีย่นความเร็วของโมเด็มเพือ่ทําใหเ้กดิความผดิพลาดนอ้ยทีส่ดุในการใชง้านโทรสาร

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] >
[Compatibility (ความสามารถใชง้านดว้ยกนัได)้]

2. กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
• [Basic(for VoIP) (พื้นฐาน(สาํหรับ VoIP))] จะลดความเร็วโมเด็มเหลอื 9,600 bps และปิดโหมดแกไ้ขขอ้ผดิ

พลาด (ECM) ถา้ปัญหาสญัญาณรบกวนในสายโทรศพัทข์องคณุเกดิขึน้ซํา้อกี คณุอาจตอ้งการใชเ้มือ่จําเป็นเทา่นัน้
เพือ่ปรับปรงุความเขา้กนัไดก้บับรกิาร VoIP สว่นใหญ ่Brother แนะนําใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่ความเขา้กนัไดเ้ป็น
[Basic(for VoIP) (พื้นฐาน(สาํหรับ VoIP))]

• [Normal (ปกติ)] ตัง้คา่ความเร็วของโมเด็มที ่14,400 bps
• [High (สูง)] ตัง้คา่ความเร็วของโมเด็มที ่33,600 bps

3. กด 

• VoIP (Voice over IP) เป็นประเภทระบบโทรศพัทท์ีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแทนสายโทรศพัทท์ัว่ไป
• Brother ไมแ่นะนําใหใ้ชส้าย VoIP ขอ้จํากดัของ VoIP โดยทัว่ไปอาจทําใหบ้างฟังกช์นัของเครือ่งโทรสารทํางานผดิ

พลาด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละโทรสาร
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์> ปัญหาอืน่ๆ

ปญัหาอืน่ๆ

>> ปัญหาการทําสําเนา
>> ปัญหาการสแกน
>> ปัญหาการพมิพภ์าพถา่ยโดยตรง
>> ปัญหาซอฟตแ์วร์

ปญัหาการทาํสาํเนา

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมส่ามารถทําสําเนา ตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่ Secure Function Lock

เสน้หรอืลายสดํีาปรากฏในสําเนา

A

A

เสน้สดํีาบนสําเนาโดยทัว่ไปเกดิจากสิง่สกปรกหรอืน้ํายาลบคําผดิบนแถบกระจก ทําความ
สะอาดแถบกระจก กระจกสแกนเนอร ์และแถบสขีาวและพลาสตกิสขีาวทีอ่ยูด่า้นบน

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดสแกนเนอร์

รอยหรอืจดุดําปรากฏในสําเนา รอยหรอืจดุดําในสําเนาโดยปกตเิกดิจากรอยสกปรกหรอืน้ํายาลบคําผดิบนกระจกสแกนเนอร์
ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรแ์ละพลาสตกิสขีาวทีอ่ยูด่า้นบน

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดสแกนเนอร์
สําเนาเอกสารวา่งเปลา่ ตรวจสอบวา่คณุใสเ่อกสารอยา่งถกูตอ้ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ใส่เอกสารใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมติั)
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: การวางเอกสารบนแผ่นกระจกสแกนเนอร์

ผลลพัธข์องสําเนาไมด่เีมือ่ใช ้ADF
(ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

ลองใชก้ระจกสแกนเนอร์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: การวางเอกสารบนแผ่นกระจกสแกนเนอร์
ฟังกช์นัการยอ่ใหพ้อดหีนา้ทํางานผดิ
ปกติ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เอกสารบนกระจกสแกนเนอรไ์มบ่ดิเบีย้ว จัดวางตําแหน่งเอกสารใหม่
และลองอกีครัง้

เครือ่งอาจตรวจจับขนาดเอกสารไดไ้มถ่กูตอ้งสําหรับเอกสารบางแบบ เชน่ เอกสาร สเีขม้
และโปรง่แสง ฟังกช์นัปรับใหพ้อดกีบัหนา้กระดาษจงึอาจไมทํ่างาน
เลอืกอตัราสว่นการขยายหรอืลดขนาดอืน่ทีไ่มใ่ชป่รับใหพ้อดกีบัหนา้กระดาษตามขนาดของ
เอกสารและกระดาษของคณุ

รอยเป้ือนหรอืคราบทีอ่กีดา้นหนึง่ของ
หนา้กระดาษเมือ่ใชค้ณุสมบตักิารทํา
สําเนา 2 ดา้นอตัโนมตัิ

เปลีย่นตวัเลอืกการตัง้คา่การพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตัวเลือกการตั้งค่าการพิมพ์ เม่ือมปัีญหาในการพิมพ์

ปญัหาการสแกน

ปญัหา คาํแนะนํา
ขอ้ผดิพลาด TWAIN หรอื WIA
ปรากฏขึน้เมือ่เริม่สแกน (Windows)

ตรวจสอบวา่ไดรเวอร ์TWAIN หรอื WIA ของบราเดอรถ์กูเลอืกเป็นแหลง่ทีม่าแรกใน
แอพพลเิคชนัสแกนเอกสารของคณุ ตวัอยา่งเชน่ใน Nuance™ PaperPort™ 14SE คลกิ
Desktop (เดสกท็์อป) > Scan Settings (การต ัง้คา่การสแกน) > Select (เลอืก)
เพือ่เลอืกไดรเวอร ์TWAIN/WIA ของบราเดอร์

OCR ไมทํ่างาน ลองเพิม่ความละเอยีดการสแกน

ผลการสแกนไมด่เีมือ่ใช ้ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ (เสน้สดํีา
ปรากฏขึน้ในขอ้มลูทีส่แกน)

ทําความสะอาดแถบสขีาวและแถบกระจกทีอ่ยูข่า้งใต ้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดสแกนเนอร์
ลองใชก้ระจกสแกนเนอร์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: การวางเอกสารบนแผ่นกระจกสแกนเนอร์
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ปญัหาการพมิพภ์าพถา่ยโดยตรง

ปญัหา คาํแนะนํา
ภาพถา่ยบางสว่นขาดหายไปเมือ่พมิพ์ ใหแ้น่ใจวา่การพมิพไ์รข้อบและการตดัสว่นภาพปิดอยู่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: พิมพ์ภาพถ่ายแบบไร้ขอบจาก USB Flash Drive
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: พิมพ์ภาพถ่ายด้วยการตัดส่วนภาพอัตโนมติั

ปญัหาซอฟตแ์วร ์

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมส่ามารถพมิพไ์ด ้ ถอนการตดิตัง้ไดรเวอรข์อง Brother และทําการตดิตัง้ใหม่

“อปุกรณไ์มว่า่ง” ปรากฏบนหนา้จอ
คอมพวิเตอร์

ตรวจสอบวา่เครือ่งไมแ่สดงขอ้ความแสดงความผดิพลาดบนหนา้จอของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การแกไ้ขปัญหา
• ทําความสะอาดสแกนเนอร์
• วางเอกสารในถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(ADF)
• การวางเอกสารบนแผน่กระจกสแกนเนอร์
• เปลีย่นตวัเลอืกการตัง้คา่การพมิพ ์เมือ่มปัีญหาในการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์> ปัญหาเครอืขา่ย

ปญัหาเครอืขา่ย

• ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows)

• ฉันไมส่ามารถกําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จสมบรูณไ์ด ้

• เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพ ์สแกน หรอืรับ PC-FAX ผา่นเครอืขา่ยได ้

• ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• การแกไ้ขปัญหา
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์> ปัญหาเครอืขา่ย > ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการ
เชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows)

ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows)
ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเพือ่แกไ้ขการตัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother จะมกีารตัง้คา่เลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบั
เน็ตมาสกท์ีถ่กูตอ้ง

• Windows 7/Windows 8/Windows 10
คณุจะตอ้งเขา้สูร่ะบบดว้ยสทิธิผ์ูด้แูลระบบ

• ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเครือ่งพมิพบ์ราเดอร ์และเชือ่มตอ่เครือ่งเขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกบัคอมพวิเตอรข์องคณุ

1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Windows 7 คลกิ  (เร ิม่) > โปรแกรมท ัง้หมด > Brother > Brother Utilities

คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทาง
ดา้นซา้ย จากนัน้คลกิเครือ่งมอืการซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

Windows 8/
Windows 10

เปิดใช ้  (Brother Utilities) จากนัน้คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไม่
ไดเ้ลอืกไว)้ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิเครือ่งมอืการซอ่มแซมการเชือ่ม
ตอ่เครอืขา่ย

ถา้หนา้จอ การควบคมุบญัชผีูใ้ช ้ปรากฏขึน้ ใหค้ลกิ ใช่

2. ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอ
3. ตรวจสอบการวเิคราะหโ์ดยพมิพร์ายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

เครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยจะเริม่ตน้โดยอตัโนมตั ิถา้คณุเลอืกตวัเลอืก เปิดใชง้านเครือ่งมอืซอ่มแซม
การเชือ่มตอ่ ใน Status Monitor คลกิขวาทีห่นา้จอ Status Monitor จากนัน้คลกิ การต ัง้คา่อืน่ๆ > เปิดใชง้าน
เครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่ ไมแ่นะนําใหทํ้าเมือ่ผูด้แูลระบบเครอืขา่ยของคณุกําหนดเลขทีอ่ยูไ่อพแีบบคงที่
เนือ่งจากการดําเนนิการนีจ้ะเปลีย่นเลขทีอ่ยูไ่อพโีดยอตัโนมตัิ

ถา้ยงัไมไ่ดกํ้าหนดเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก ์ทีถ่กูตอ้งภายหลงัจากทีใ่ชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ให ้
สอบถามขอ้มลูนีจ้ากผูด้แูลเครอืขา่ย

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพ ์สแกน หรอืรับ PC-FAX ผา่นเครอืขา่ยได ้
• ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์> ปัญหาเครอืขา่ย > ฉันไมส่ามารถกําหนดคา่การ
ตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จสมบรูณไ์ด ้

ฉนัไมส่ามารถกาํหนดคา่การต ัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จสมบรูณไ์ด้
ปิดเราเตอรไ์รส้ายของคณุและเปิดขึน้มาใหม ่จากนัน้ลองกําหนดคา่เครอืขา่ยไรส้ายอกีครัง้ ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้
ใหทํ้าตามคําแนะนําตอ่ไปนี้
ตรวจสอบปัญหาโดยใช ้รายงาน WLAN

สาเหตุ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
การตัง้คา่การรักษาความ
ปลอดภยัของคณุ (SSID/คยี์
เครอืขา่ย) ไมถ่กูตอ้ง

• ยนืยนัการตัง้คา่การรักษาความปลอดภยัโดยใช ้Wireless Setup
Helper (ขอ้มลูชว่ยเหลอืการต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ไรส้าย) สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิและการดาวนโ์หลดโปรแกรม ไปทีห่นา้เว็บ ดาวนโ์หลด
ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother Solutions Center ที่
support.brother.com

• เลอืกและยนืยนัวา่คณุใชก้ารตัง้คา่การรักษาความปลอดภยัทีถ่กูตอ้ง
- ดคํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้ถงึ/เราเตอร ์LAN ไรส้ายของคณุเพือ่

รับขอ้มลูเกีย่วกบัการคน้หาการตัง้คา่การรักษาความปลอดภยั
- ชือ่ผูผ้ลติและหมายเลขรุน่ของจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรอ์าจถกูใชต้ัง้คา่

การรักษาความปลอดภยัเริม่ตน้
- ปรกึษาผูผ้ลติจดุการเขา้ถงึ/เราเตอร ์ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต หรอืผู ้

ดแูลระบบเครอืขา่ยของคณุ

ไรส้าย

MAC แอดเดรสของเครือ่งพมิพ์
บราเดอรข์องคณุไมไ่ดรั้บการ
อนุญาต

ยนืยนัวา่ฟิลเตอรอ์นุญาตให ้MAC แอดเดรสของเครือ่ง Brother ของคณุใช ้
งานได ้คณุสามารถคน้หา MAC แอดเดรสในแผงควบคมุของเครือ่ง Brother
ของคณุ

ไรส้าย

จดุการเขา้ถงึ/เราเตอรข์องคณุ
อยูใ่นโหมดพรางตวั (ไมแ่พร่
กระจาย SSID)

• ใสช่ือ่ SSID หรอืคยีเ์ครอืขา่ยดว้ยตนเอง
• ตรวจสอบชือ่ SSID หรอืคยีเ์ครอืขา่ยในคําแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้

ถงึ/เราเตอร ์LAN ไรส้ายของคณุ และกําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหม่

ไรส้าย

การตัง้คา่การรักษาความ
ปลอดภยัของคณุ (SSID/รหสั
ผา่น) ไมถ่กูตอ้ง

• ยนืยนั SSID และรหสัผา่น
- เมือ่คณุกําหนดคา่เครอืขา่ยดว้ยตนเอง SSID และรหสัผา่นจะแสดงที่

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ ถา้อปุกรณม์อืถอืของคณุรองรับการ
กําหนดคา่ดว้ยตนเอง SSID และรหสัผา่นจะถกูแสดงบนหนา้จอ
อปุกรณม์อืถอืของคณุ

Wi-Fi Direct

คณุกําลงัใชง้าน Android™ 4.0 ถา้อปุกรณม์อืถอืของคณุหลดุจากการเชือ่มตอ่ (ประมาณหกนาทหีลงัจากการ
ใชง้าน Wi-Fi Direct) ใหล้องใชก้ารกําหนดคา่แบบกดปุ่ มครัง้เดยีวโดยใช ้
WPS (แนะนําใหใ้ช)้ และตัง้คา่เครือ่งพมิพบ์ราเดอรเ์ป็น G/O

Wi-Fi Direct

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุถกู
จัดวางไกลจากอปุกรณม์อืถอื
มากเกนิไป

เลือ่นเครือ่ง Brother ของคณุใหห้า่งจากอปุกรณเ์คลือ่นทีป่ระมาณ 3.3 ฟตุ
(1 เมตร) เมือ่คณุกําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct

มสีิง่กดีขวาง (เชน่ผนังกําแพง
หรอืเฟอรน์เิจอร)์ ระหวา่งเครือ่ง
ของคณุกบัอปุกรณม์อืถอื

ยา้ยเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุไปยงับรเิวณทีไ่มม่สี ิง่กดีขวาง Wi-Fi Direct

มคีอมพวิเตอรแ์บบไรส้าย,
อปุกรณท์ีร่องรับ Bluetooth®,
เตาไมโครเวฟ หรอืโทรศพัทไ์ร ้
สายแบบดจิติอลอยูใ่กลเ้ครือ่ง
Brother หรอือปุกรณเ์คลือ่นที่

ยา้ยอปุกรณอ์อกหา่งจากเครือ่งพมิพบ์ราเดอรห์รอือปุกรณม์อืถอื Wi-Fi Direct

คณุไดต้รวจสอบและลองทําทกุ
วธิกีารขา้งตน้แลว้ แตเ่ครือ่ง
Brother ของคณุยงัคงไม่
สามารถกําหนดคา่ Wi-Fi Direct
ใหส้มบรูณไ์ด ้

• ปิดเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุและเปิดขึน้มาใหม ่จากนัน้ลองกําหนดคา่
Wi-Fi Direct อกีครัง้

• ถา้คณุใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุเป็นเครือ่งไคลเอนท ์ใหต้รวจ
สอบยนืยนัจํานวนเครือ่งทีอ่นุญาตในเครอืขา่ย Wi-Fi Direct ปัจจบุนัของ
คณุ จากนัน้ตรวจสอบวา่มเีครือ่งจํานวนกีเ่ครือ่งทีเ่ชือ่มตอ่อยู่

Wi-Fi Direct

สาํหรบั Windows
ถา้การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุขดัขอ้ง และคณุไดต้รวจสอบและลองดําเนนิการขา้งตน้แลว้ทัง้หมด เราแนะนํา
ใหใ้ชง้านเครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์> ปัญหาเครอืขา่ย > เครือ่ง Brother ของฉันไม่
สามารถพมิพ ์สแกน หรอืรับ PC-FAX ผา่นเครอืขา่ยได ้

เครือ่ง Brother ของฉนัไมส่ามารถพมิพ ์สแกน หรอืรบั PC-FAX ผา่นเครอืขา่ย
ได้

สาเหตุ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
ซอฟตแ์วรค์วามปลอดภยัจะ
บล็อคการเขา้ถงึเครอืขา่ยของ
เครือ่งของคณุ (คณุลกัษณะ
การสแกนเครอืขา่ยไม่
ทํางาน )

• Windows
กําหนดคา่ซอฟตแ์วรรั์กษาความปลอดภยั/ไฟรว์อลเพือ่อนุญาตการสแกน
เครอืขา่ย เพือ่เพิม่พอรต์ 54925 สําหรับการสแกนเครอืขา่ย ใหใ้สข่อ้มลูตอ่
ไปนี:้
- ใน ชือ่:

พมิพคํ์าอธบิายใดๆ เชน่ Brother NetScan
- ใน หมายเลขพอรต์:

พมิพ ์54925
- ใน โพรโทคอล:

ใหเ้ลอืก UDP
ดคููม่อืการใชง้านทีม่ากบัซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภยั/ไฟรว์อลลข์อง
บคุคลทีส่าม หรอืตดิตอ่ผูผ้ลติซอฟตแ์วร์

• Mac
(Brother iPrint&Scan)
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications
(แอปพลเิคชนั) จากนัน้ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน Brother iPrint&Scan
หนา้ตา่ง Brother iPrint&Scan จะปรากฏขึน้ คลกิปุ่ ม เลอืกเครือ่งพมิพ์
ของคณุ จากนัน้ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่เลอืกเครือ่งพมิพเ์ครอื
ขา่ยของคณุอกีครัง้
(ไดรเวอร ์TWAIN)
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications
(แอปพลเิคชนั) > Brother > TWAIN Driver Utility จากนัน้ดบัเบลิ
คลกิทีไ่อคอน Device Selector หนา้ตา่ง Device Selector จะปรากฏขึน้
เลอืกเครือ่งพมิพเ์ครอืขา่ยของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Status (สถานะ)
เป็น idle (วา่ง) จากนัน้คลกิOK (ตกลง)

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย

ซอฟตแ์วรรั์กษาความ
ปลอดภยัของคณุปิดกัน้ไมใ่ห ้
เครือ่งของคณุเขา้ถงึเครอืขา่ย
(คณุสมบตักิารรับ PC-Fax
ทางเครอืขา่ยไมส่ามารถ
ทํางานได)้
(Windows)

ตัง้คา่ซอฟตแ์วรรั์กษาความปลอดภยั/ไฟรว์อลเพือ่อนุญาต PC-FAX Rx เพือ่
เพิม่พอรต์ 54926 สําหรับเครอืขา่ย PC-FAX Rx ใหใ้สข่อ้มลูดงัตอ่ไปนี:้
• ใน ชือ่:

ใสคํ่าอธบิายใดๆ กไ็ด ้เชน่ Brother PC-FAX Rx
• ใน หมายเลขพอรต์:

พมิพ ์54926
• ใน โพรโทคอล:

ใหเ้ลอืก UDP
ดคููม่อืการใชง้านทีม่ากบัซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภยั/ไฟรว์อลลข์อง
บคุคลทีส่าม หรอืตดิตอ่ผูผ้ลติซอฟตแ์วร์

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย

ซอฟตแ์วรรั์กษาความ
ปลอดภยัของคณุปิดกัน้ไมใ่ห ้
เครือ่งของคณุเขา้ถงึเครอืขา่ย

ซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภยับางอยา่งอาจปิดกัน้การเขา้ถงึโดยไมแ่สดง
กลอ่งสนทนาแจง้เตอืนการรักษาความปลอดภยั แมห้ลงัจากทีก่ารตดิตัง้สําเร็จ
แลว้
เพือ่อนุญาตการเขา้ถงึ ดคํูาแนะนําสําหรับซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภยั
หรอืสอบถามผูผ้ลติซอฟตแ์วร์

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ
ไมไ่ดรั้บการกําหนดคา่เลขที่
อยูไ่อพทีีม่อียู่

• ยนืยนัเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก์
ตรวจสอบยนืยนัทัง้เลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสกข์องเครือ่งคอมพวิเตอร์
ของคณุและเครือ่งพมิพบ์ราเดอรว์า่ถกูตอ้งและอยูใ่นเครอืขา่ยเดยีวกนั
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของเลขทีอ่ยูไ่อ
พแีละซบัเน็ตมาสก ์ใหส้อบถามผูด้แูลระบบเครอืขา่ยของคณุ

• Windows
ยนืยนัเลขทีอ่ยูไ่อพแีละ Subnet Mask โดยใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่ม
ตอ่เครอืขา่ย

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย
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สาเหตุ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
• Mac

ตรวจสอบอปุกรณเ์ครอืขา่ยของคณุโดยใชคํ้าสัง่ Ping สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิเกีย่วกบัการยนืยนัการตัง้คา่เครอืขา่ยของคณุ uu ข้อมลูท่ี
เกี่ยวข้อง:ตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายโดยใช้คาํส่ัง Ping.

งานพมิพท์ีล่ม้เหลวยงัคงอยู่
ในควิงานพมิพข์อง
คอมพวิเตอรข์องคณุ

• ถา้หากงานพมิพท์ีล่ม้เหลวยงัคงอยูใ่นควิงานพมิพข์องคอมพวิเตอรข์องคณุ
ใหล้บงานพมิพนั์น้ออก

• มฉิะนัน้ ใหด้บัเบลิคลกิทีไ่อคอนเครือ่งพมิพใ์นโฟลเดอรต์อ่ไปนี ้และยกเลกิ
เอกสารทัง้หมด:
- Windows 7

คลกิ (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

- Windows 8
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบเมนูปรากฏ
ขึน้ ใหค้ลกิ การต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง
คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

- Windows 10 และ Windows Server 2016

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ
ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

- Windows Server 2008
คลกิ เร ิม่ > แผงควบคมุ > เครือ่งพมิพ์

- Windows Server 2012
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบเมนูปรากฏ
ขึน้ ใหค้ลกิ การต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดู
อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์> เครือ่งพมิพ์

- Windows Server 2012 R2
คลกิ แผงควบคมุ บนหนา้จอ เร ิม่ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์ใหค้ลกิ ดู
อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

- Mac
คลกิ System Preferences (การปรบัแตง่คา่ระบบ) > Printers
& Scanners (เครือ่งพมิพแ์ละสแกนเนอร)์.

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ
ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
แบบไรส้าย

พมิพร์ายงาน WLAN เพือ่ตรวจสอบรหสัขอ้ผดิพลาดในรายงานทีพ่มิพอ์อกมา ไรส้าย

ถา้คณุตรวจสอบและลองทําตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้แลว้ แตเ่ครือ่ง Brother ของคณุยงัไมส่ามารถพมิพแ์ละสแกนได ้ใหถ้อนการ
ตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์องบราเดอร ์และตดิตัง้ใหมอ่กีครัง้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows)
• ตรวจสอบอปุกรณเ์ครอืขา่ยโดยใชคํ้าสัง่ Ping
• ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์> ปัญหาเครอืขา่ย > ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่
อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ฉนัตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉนัทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ตรวจสอบ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพ์
บราเดอรข์องคณุ จดุการ
เขา้ถงึ/เราเตอร ์หรอืฮบั
เครอืขา่ยเปิดเครือ่งอยู่

ตรวจสอบดงัตอ่ไปนี้
• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง และเครือ่งพมิพบ์ราเดอรเ์ปิด

เครือ่งอยู่
• จดุการเขา้ถงึ/เราเตอร ์หรอืฮบัเปิดอยู ่และปุ่ มลงิกก์ะพรบิอยู่
• วสัดปุ้องกนับรรจภุณัฑถ์กูนําออกจากเครือ่งแลว้ทัง้หมด
• ฝาปิดสแกนเนอรแ์ละฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดสนทิ
• กระดาษใสใ่นถาดใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้ง
• (สําหรับเครอืขา่ยแบบใชส้าย) สายเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเชือ่มตอ่กบัเครือ่ง

พมิพบ์ราเดอรแ์ละเราเตอรห์รอืฮบัอยา่งแน่นหนา

ระบบใชส้าย/ไรส้าย

ตรวจสอบวา่คณุสามารถสัง่
“ping” เครือ่งพมิพบ์ราเด
อรจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ
ไดห้รอืไม่

Ping เครือ่ง Brother จากคอมพวิเตอรข์องคณุโดยใชเ้ลขทีอ่ยูไ่อพหีรอืชือ่
Node ไดท้ีพ่รอ้มทคํ์าสัง่ของ Windows หรอืแอปพลเิคชนั Terminal ของ Mac:
สัง่ ping <ipaddress> หรอื <nodename>
• สําเร็จ: เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุทํางานถกูตอ้งและเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย

เดยีวกบัคอมพวิเตอรข์องคณุ
• ไมสํ่าเร็จ: เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุไมเ่ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเดยีวกบั

คอมพวิเตอรข์องคณุ
(Windows)
สอบถามผูด้แูลระบบเครอืขา่ยและใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
เพือ่แกไ้ขเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก์
(Mac)
ตรวจสอบยนืยนัวา่เลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสกไ์ดรั้บการตัง้คา่ถกูตอ้ง

ระบบใชส้าย/ไรส้าย

ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพ์
บราเดอรข์องคณุเชือ่มตอ่
อยูก่บัเครอืขา่ยแบบไรส้าย

พมิพร์ายงาน WLAN เพือ่ตรวจสอบรหสัขอ้ผดิพลาดในรายงานทีพ่มิพอ์อกมา ไรส้าย

ถา้คณุไดต้รวจสอบและลองดําเนนิการขา้งตน้ทัง้หมดแลว้ แตค่ณุยงัพบปัญหา ใหด้คํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้ถงึ/เราเตอร์
LAN ไรส้ายของคณุเพือ่หาขอ้มลู SSID และคยีเ์ครอืขา่ย และตัง้คา่ใหถ้กูตอ้ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย

• ตรวจสอบอปุกรณเ์ครอืขา่ยโดยใชคํ้าสัง่ Ping
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows)
• เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพ ์สแกน หรอืรับ PC-FAX ผา่นเครอืขา่ยได ้ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์> ปัญหาเครอืขา่ย > ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่
อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง > ตรวจสอบอปุกรณเ์ครอืขา่ยโดยใชคํ้าสัง่ Ping

ตรวจสอบอปุกรณเ์ครอืขา่ยโดยใชค้าํส ัง่ Ping
ตรวจสอบเลขทีอ่ยูไ่อพขีองทัง้คอมพวิเตอรแ์ละเครือ่ง Brother ของคณุ และจากนัน้ยนืยนัวา่เครอืขา่ยทํางานอยา่งถกูตอ้งหรอื
ไม่
>> กําหนดคา่เลขทีอ่ยูไ่อพใีนคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
>> กําหนดคา่เลขทีอ่ยูไ่อพใีนคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)
>> กําหนดคา่เลขทีอ่ยูไ่อพใีนเครือ่ง Brother ของคณุ

กาํหนดคา่เลขทีอ่ยูไ่อพใีนคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• Windows 7

คลกิ /(เร ิม่) > โปรแกรมท ัง้หมด > อปุกรณเ์สรมิ > พรอ้มทค์าํส ัง่

• Windows 8
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ ใหค้ลกิ คน้หา > พรอ้มทค์าํส ัง่

• Windows 10

คลกิ  > ระบบ > พรอ้มทค์าํส ัง่

2. พมิพ ์"ipconfig" จากนัน้กดคยี ์Enter บนแป้นพมิพข์องคณุ
3. ยนืยนัคา่สําหรับทีอ่ยู ่IPv4 และซบัเน็ตมาสก์
4. พมิพ ์"exit" จากนัน้กดคยี ์Enter บนแป้นพมิพข์องคณุ

กาํหนดคา่เลขทีอ่ยูไ่อพใีนคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)

1. เลอืก System Preferences (การปรบัแตง่คา่ระบบ) จาก Apple Menu
2. คลกิ Network (เครอืขา่ย) > Advanced (ข ัน้สงู) > TCP/IP
3. ยนืยนัคา่สําหรับทีอ่ยู ่IPv4 และซบัเน็ตมาสก์

กาํหนดคา่เลขทีอ่ยูไ่อพใีนเครือ่ง Brother ของคณุ

พมิพร์ายงานการตัง้คา่เครอืขา่ย และยนืยนัคา่สําหรับเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก์

ตรวจสอบเลขทีอ่ยูไ่อพขีองทัง้คอมพวิเตอรแ์ละเครือ่ง Brother ของคณุ ยนืยนัวา่สว่นของทีอ่ยูเ่ครอืขา่ยเป็นชดุเดยีวกนั
ตวัอยา่งเชน่ ถา้ซบัเน็ตมาสกค์อื "255.255.255.0" โดยปกตแิลว้ เฉพาะทีส่ว่นของทีอ่ยูโ่ฮสตจ์ะแตกตา่งกนั

ทีอ่ยูเ่ครอืขา่ย ทีอ่ยูโ่ฮสต์
เลขทีอ่ยูไ่อพี 192.168.100. 250 ตัง้คา่หมายเลขสดุทา้ยเป็น 1–254 ซึง่สอดคลอ้งกบั "0" ในซบั

เน็ตมาสก์

ซบัเน็ตมาสก์ 255.255.255. 0 โดยปกตจิะไมม่ปัีญหาเมือ่ซบัเน็ตมาสกเ์ป็น "255.255.255.0"
ใชค้า่เดยีวกนัสําหรับคอมพวิเตอรข์องคณุทัง้หมด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพ ์สแกน หรอืรับ PC-FAX ผา่นเครอืขา่ยได ้ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์> ปัญหาเกีย่วกบั Google Cloud Print

ปญัหาเกีย่วกบั Google Cloud Print

ปญัหา คาํแนะนํา
เครือ่ง Brother ของฉันไมแ่สดงในรายการเครือ่งพมิพ์ ตรวจใหแ้น่ใจวา่เครือ่งพมิพข์องคณุเปิดแลว้

ยนืยนัวา่ Google Cloud Print™ เปิดใชง้าน

ยนืยนัวา่เครือ่งของคณุลงทะเบยีนกบั Google Cloud Print™
แลว้ หากไมม่กีารลงทะเบยีน ใหพ้ยายามลงทะเบยีนอกีครัง้

ฉันไมส่ามารถพมิพไ์ด ้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งพมิพข์องคณุเปิดแลว้

ยนืยนัการตัง้คา่เครอืขา่ยของคณุ uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง
ไฟลบ์างไฟลอ์าจไมส่ามารถพมิพไ์ด ้หรอือาจไมป่รากฏเหมอืน
กบัทีแ่สดง

ฉันไมส่ามารถลงทะเบยีนเครือ่ง Brother ของฉันดว้ย Google
Cloud Print™ ได ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งของคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีม่กีาร
เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต

ยนืยนัวา่ตัง้วนัทีแ่ละเวลาบนเครือ่งของคณุไดถ้กูตอ้ง

ฉันไมเ่ห็นขอ้ความยนืยนับนเครือ่ง Brother ของฉันเมือ่ฉัน
พยายามจะลงทะเบยีนดว้ย Google Cloud Print™ แมจ้ะทําซํา้
ขัน้ตอนการลงทะเบยีนแลว้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่ง Brother ของคณุไมไ่ดใ้ชง้านขณะที่
คณุกําลงัลงทะเบยีนดว้ย Google Cloud Print™

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การแกไ้ขปัญหา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์>  ปัญหาเกีย่วกบั AirPrint

ปญัหาเกีย่วกบั AirPrint

ปญัหา คาํแนะนํา
เครือ่ง Brother ของฉันไมแ่สดงในรายการเครือ่งพมิพ์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่ง Brother ของคณุเปิดแลว้

ยนืยนัการตัง้คา่เครอืขา่ย

เลือ่นอปุกรณเ์คลือ่นทีเ่ขา้ไปใกลก้บัจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรก์าร
เชือ่มตอ่แบบไรส้าย หรอืใกลก้บัเครือ่ง Brother ของคณุมากขึน้

ฉันไมส่ามารถพมิพไ์ด ้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่ง Brother ของคณุเปิดแลว้

ยนืยนัการตัง้คา่เครอืขา่ย

ฉันพยายามจะพมิพเ์อกสารหลายหนา้จากอปุกรณ ์iOS แตพ่มิพ์
ไดเ้ฉพาะหนา้แรกเทา่นัน้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใช ้OS เวอรช์นัลา่สดุ
ดบูทความเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืของ Apple ตอ่ไปนีสํ้าหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั AirPrint: support.apple.com/kb/
HT4356

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การแกไ้ขปัญหา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง

ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง
ทําตามคําแนะนําดงัตอ่ไปนีเ้พือ่ตรวจสอบหมายเลขเครือ่ง เวอรช์นัของเฟิรม์แวร ์และการอปัเดตเฟิรม์แวร์

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Machine Info. (ขอ้มูลเคร่ือง)]
2. กดตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Serial No. (หมายเลขเคร่ือง) ตรวจสอบหมายเลขเครือ่งของคณุ

Firmware Version (เวอร์ชัน่เฟิร์มแวร์) ตรวจสอบเวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องเครือ่ง

Firmware Update (อพัเดตเฟิร์มแวร์) อปัเดตเครือ่งของคณุเป็นเฟิรม์แวรล์า่สดุ

Firmware Auto Check (ตรวจสอบเฟิร์มแวร์อตัโนมติั) ดขูอ้มลูเฟิรม์แวรบ์นหนา้จอหลกั

Page Counter (ตวันบัหนา้กระดาษ) ตรวจสอบจํานวนหนา้ทัง้หมดทีเ่ครือ่งพมิพอ์อกมา

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ตัง้คา่เครือ่งบราเดอรข์องคณุใหม่

ต ัง้คา่เครือ่งบราเดอรข์องคณุใหม่

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] >
[Reset (รีเซ็ต)]

2. กดทีต่วัเลอืกการตัง้คา่ใหมท่ีค่ณุตอ้งการใช ้
3. กด [OK (ตกลง)] ประมาณ 2 วนิาทเีพือ่รบีทูเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา

• ภาพรวมฟังกช์นัการตัง้คา่ใหม่ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ตัง้คา่เครือ่งบราเดอรข์องคณุใหม ่> ภาพรวมฟังกช์นัการตัง้คา่ใหม่

ภาพรวมฟงักช์นัการต ัง้คา่ใหม่
มฟัีงกช์นัการตัง้คา่ใหมด่งัตอ่ไปนี:้
1. [Machine Reset (การตั้งค่าเคร่ืองใหม่)]

คณุสามารถตัง้คา่เครือ่งทีค่ณุไดทํ้าการเปลีย่นแปลงทัง้หมดใหม่
สมดุทีอ่ยู ่รายงานโทรสาร และประวตักิารโทรจะยงัคงอยู่

2. [Network (เครือข่าย)]
ตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพก์ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน รวมทัง้รหสัผา่นและขอ้มลูเลขทีอ่ยูไ่อพี

3. [Address Book & Fax (สมุดท่ีอยูแ่ละโทรสาร)]
สมดุทีอ่ยูแ่ละโทรสารจะตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่ตอ่ไปนี:้
• สมดุทีอ่ยูแ่ละกลุม่การตัง้คา่
• งานโทรสารทีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นหน่วยความจํา

การชะลอการสง่โทรสารและการชะลอการสง่สญัญาณเป็นกลุม่
• รหสัประจําเครือ่ง

ชือ่และหมายเลข
• ตวัเลอืกโทรสารระยะไกล
• รายงาน

รายงานการตรวจสอบความถกูตอ้งการสง่สญัญาณ สมดุทีอ่ยู ่และบนัทกึโทรสาร
• ประวตัิ

ประวตัริหสัผูโ้ทร 1และสายโทรออก

• โทรสารในหน่วยความจํา
4. [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)]

ใชฟั้งกช์นัการตัง้คา่ใหมเ่พือ่การตัง้คา่ใหมใ่หก้ารตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่ง ใหก้ลบัไปเป็นการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน
บราเดอรแ์นะนําเป็นอยา่งยิง่ใหค้ณุดําเนนิการนีเ้มือ่คณุกําจัดทิง้เครือ่งพมิพ์

ปลดสายอนิเตอรเ์ฟสกอ่นเลอืก [Network (เครือข่าย)] หรอื [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)]

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตัง้คา่เครือ่งบราเดอรข์องคณุใหม่ 

1 (ไมส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับไตห้วนัและบางประเทศ)
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกติ

การบาํรงุรกัษาตามปกติ

• เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ

• ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์

• ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์

• แกไ้ขปัญหาการป้อนกระดาษเพือ่กําจัดเสน้แนวตัง้

• เปลีย่นตวัเลอืกการตัง้คา่การพมิพ ์เมือ่มปัีญหาในการพมิพ์

• บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ

เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ
เมือ่เครือ่งตรวจจับไดว้า่น้ําหมกึกําลงัจะหมด เครือ่งจะแสดงขอ้ความขึน้มา
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงวา่แทงคห์มกึใดเหลอืนอ้ยหรอืจําเป็นตอ้งเตมิ ตอ้งแน่ใจวา่ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD เพือ่เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึตามลําดบัทีถ่กูตอ้ง
คณุสามารถตรวจสอบปรมิาณน้ําหมกึทีเ่หลอือยูต่ามจรงิดว้ยสายตาไดโ้ดยการมองผา่นชอ่ง (1) ของแทงคห์มกึ หากระดบัน้ํา
หมกึทีเ่หลอือยูเ่ทา่กบัหรอืตํา่กวา่ขดีลา่ง (2) ใตเ้ครือ่งหมายเตมิขัน้ตํา่ ใหเ้ตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ

2

1

น้ําหมกึใตข้ดีลา่งมคีวามจําเป็นในการป้องกนัไมใ่หอ้ากาศทําใหช้ดุหวัพมิพแ์หง้และเสยีหาย
เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึเมือ่ระดบัน้ําหมกึทีเ่หลอือยูเ่ทา่กบัหรอืตํา่กวา่ขดีลา่ง

  ขอ้ควรระวงั
หากหมกึเขา้ตา ใหล้า้งออกดว้ยน้ําทนัท ีหากปลอ่ยไว ้อาจทําใหต้าแดงหรอืเกดิการอกัเสบทีไ่มร่นุแรง ในกรณีทีเ่กดิความ
ผดิปกต ิกรณุาปรกึษาแพทย์

ขอ้ควรจาํ

• Brother แนะนําเป็นอยา่งยิง่ใหค้ณุใชเ้ฉพาะหมกึเตมิของแทข้อง Brother ซึง่ออกแบบมาสําหรับรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ
การใชห้รอืพยายามใชห้มกึทีม่แีนวโนม้วา่ไมส่ามารถใชง้านกบัเครือ่ง Brother ไดอ้าจเป็นสาเหตใุหเ้ครือ่งชาํรดุเสยี
หาย และ/หรอืทําใหค้ณุภาพงานพมิพไ์มเ่ป็นทีน่่าพอใจ การรับประกนัของเราไมค่รอบคลมุปัญหาใดๆ ทีเ่กดิจากการใช ้
หมกึจากผูผ้ลติรายอืน่ทีไ่มผ่า่นการรับรอง เพือ่ปกป้องการลงทนุของคณุและเพือ่ใหไ้ดง้านคณุภาพเยีย่มจากเครือ่ง
Brother เราขอแนะนําวา่ควรใชห้มกึของแทข้อง Brother

1. เปิดฝาครอบแทงคห์มกึ (1)
1

2. ดงึแท็บลงดา้นลา่งเพือ่เปิดฝาของแทงคห์มกึสําหรับสทีีค่ณุตอ้งการเตมิ
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หมายเหตุ
ระมดัระวงัเพือ่หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัน้ําหมกึขณะจัดการกบัฝาของแทงคห์มกึ

3. ถอดฝาของขวดหมกึ แกะฟิลม์ออกจากขวดหมกึ จากนัน้ปิดฝากลบัเขา้ที่

ขอ้ควรจาํ

• ปิดฝาขวดหมกึกลบัเขา้ทีใ่หแ้น่น มฉิะนัน้หมกึอาจร่ัวได ้
• หา้มเขยา่ขวดหมกึ ถา้หมกึเลอะผวิหนัง หรอืเป้ือนเสือ้ผา้ของคณุ ใหร้บีลา้งออกดว้ยน้ําสบูห่รอืผงซกัฟอกทนัที

4. ถอดฝาปิดหวัฉีดออกดงัภาพ

5. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สขีองฝาแทงคห์มกึตรงกบัสหีมกึทีค่ณุตอ้งการเตมิ
วางหวัฉีดใหใ้กลก้บัปากแทงคห์มกึ และใสห่วัฉีดของขวดลงในแทงคห์มกึใหแ้น่นหนาเพือ่ไมใ่หน้ํ้าหมกึหก
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เพือ่ใหเ้ตมิแทงคห์มกึไดร้วดเร็วยิง่ขึน้ ใสห่วัฉีดของขวดลงในแทงคห์มกึโดยใหเ้ครือ่งหมายลกูศรบนขวดหมกึในภาพ
ประกอบชีข้ ึน้

6. ขวดสามารถตัง้อยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง และน้ําหมกึจะเตมิโดยอตัโนมตัจินกวา่จะหมดขวด หรอืจนกวา่น้ําหมกึจะแตะขดี
เครือ่งหมายเตมิสงูสดุ
หากตอ้งการเตมิแทงคห์มกึใหร้วดเร็วยิง่ขึน้ ใหบ้บีทัง้สองดา้นของขวด

ขอ้ควรจาํ

ระมดัระวงัไมใ่หเ้ตมิหมกึเลยขดีบนเหนอืเครือ่งหมายเตมิสงูสดุ

หมายเหตุ
• ระมดัระวงัไมใ่หห้มกึหกขณะเตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ
• เตมิหมกึใหห้มดทัง้ขวดหากไมเ่กนิขดีบน

7. พยายามใหห้วัฉีดอยูใ่กลก้บัปากแทงคห์มกึ ตัง้หวัฉีดขึน้และนําขวดออกจากแทงคห์มกึเพือ่ไมใ่หน้ํ้าหมกึหก

8. ใสฝ่าปิดหวัฉีดกลบัเขา้ที่
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หมายเหตุ
• หากมน้ํีาหมกึเหลอือยูใ่นขวด ใหปิ้ดฝาใหแ้น่นและเก็บขวดหมกึใหต้ัง้ตรงบนพืน้ราบในทีเ่ย็นและมดื
• หลกีเลีย่งการเอยีงขวดหมกึหรอืเก็บโดยวางขวดในแนวนอน เพราะอาจเกดิการร่ัวได ้

9. กดฝาของแทงคห์มกึลงเพือ่ปิดใหแ้น่น

10. ทําซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีสํ้าหรับแทงคห์มกึแตล่ะแทงคท์ีค่ณุตอ้งการเตมิ
11. ปิดฝาครอบแทงคห์มกึ

เมือ่คณุเปิดและปิดฝาครอบแทงคห์มกึ อาจมขีอ้ความปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่ตรวจสอบวา่เตมิหมกึในแทงค์
หมกึแลว้ใชห่รอืไม่
• หากคณุเตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ ใหก้ด [Yes (ใช่)] และกด [Yes (ใช่)] เพือ่ตัง้คา่ตวันับจํานวนหยดหมกึใหมสํ่าหรับ

สทีีเ่ตมิแลว้

• หากคณุไมไ่ดเ้ตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ ตอ้งแน่ใจวา่กด [No (ไม่)]

ขอ้ควรจาํ

• หากคณุผสมสโีดยไมต่ัง้ใจดว้ยการเตมิหมกึผดิแทงค ์ใหต้ดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์อง Brother หรอืตวัแทนจําหน่าย
ผลติภณัฑ ์Brother ในพืน้ทีข่องคณุ

• เมือ่เปิดขวดหมกึแลว้ ตอ้งใชใ้หห้มดภายในหกเดอืน ใหใ้ชข้วดหมกึทีย่งัไมเ่ปิดภายในวนัหมดอายทุีร่ะบไุวบ้นบรรจุ
ภณัฑข์องขวดหมกึ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์

ทาํความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์

• ทําความสะอาดสแกนเนอร์

• ทําความสะอาดหวัพมิพท์ีเ่ครือ่งบราเดอรข์องคณุ

• ทําความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

• ทําความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)

• ทําความสะอาดหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่ง

• ทําความสะอาดดา้นนอกเครือ่งพมิพ์

• ทําความสะอาดลกูกลิง้ของเครือ่งพมิพ์

• ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

• ทําความสะอาดแผน่ฐาน

• ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ทําความสะอาดสแกนเนอร์

ทาํความสะอาดสแกนเนอร ์
1. ถอดปลั๊กเครือ่งออกจาก เตา้รับไฟฟ้า
2. ยกฝาครอบเอกสาร (1) ขึน้ ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร ์(2) และพลาสตกิสขีาว (3) ดว้ยผา้นุ่มชนดิไมม่ขีนชบุน้ํา

2

1
3

3. ในชดุ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ ใหทํ้าความสะอาดแถบสขีาว (1) และแถบกระจกสแกนเนอร ์(2) ดว้ยผา้ชนดิไมม่ี
ขนชบุน้ํา

1

2

นอกจากการทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรแ์ละแถบกระจกดว้ยผา้นุ่มแบบไมม่ขีนชบุน้ําแลว้ ใชป้ลายนิว้ของคณุสมัผัส
กระจกเพือ่ตรวจหาสิง่สกปรกทีต่กคา้งอยู ่ถา้คณุรูส้กึวา่มสี ิง่สกปรกหรอืคราบตดิอยู ่ทําความสะอาดกระจกอกีครัง้โดยเนน้
เฉพาะจดุ คณุอาจจําเป็นตอ้งทําความสะอาดซํา้อกีสามหรอืสีค่รัง้ ลองทดสอบดว้ยการทําสําเนาหลงัจากพยายาม
ทําความสะอาดแตล่ะครัง้

เมือ่มสี ิง่สกปรกหรอืน้ํายาลบคําผดิตดิอยูบ่นแถบกระจกสแกนเนอร ์ตวัอยา่งงานพมิพจ์ะแสดงเสน้แนวตัง้ขึน้มา

หลงัจากทําความสะอาดแถบกระจกสแกนเนอร ์เสน้แนวตัง้จะหายไป

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์
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หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละโทรสาร
• ปัญหาอืน่ๆ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ทําความสะอาดหวัพมิพท์ีเ่ครือ่งบรา
เดอรข์องคณุ

ทาํความสะอาดหวัพมิพท์ีเ่คร ือ่งบราเดอรข์องคณุ
เพือ่รักษาคณุภาพการพมิพท์ีด่ ีเครือ่งจะทําความสะอาดหวัพมิพโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่จําเป็น คณุสามารถเริม่กระบวนการทําความ
สะอาดดว้ยตนเองถา้หากมปัีญหาคณุภาพการพมิพ์

• ทําความสะอาดหวัพมิพ ์ถา้มเีสน้แนวนอนหรอืพืน้ทีว่า่งในขอ้ความหรอืกราฟฟิคในหนา้ทีพ่มิพอ์อกมา ขึน้อยูก่บั ส ีทีม่ี
ปัญหา เลอืกทําความสะอาดเฉพาะสดํีา สาม ส ีพรอ้มกนั (เหลอืง/ฟ้า/ชมพ)ู หรอืทัง้สี ่ส ีพรอ้มกนักไ็ด ้

• การทําความสะอาดหวัพมิพทํ์าใหน้ํ้าหมกึลดลง
• การทําความสะอาดบอ่ยเกนิไปจะเป็นการสิน้เปลอืงน้ําหมกึ

ขอ้ควรจาํ

อยา่สมัผัสหวัพมิพ ์การสมัผัสหวัพมิพอ์าจทําใหเ้สยีหายอยา่งถาวรและอาจทําใหก้ารรับประกนัหวัพมิพส์ ิน้สดุลง

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [Maintenance (การบาํรุงรักษา)] > [Print Head Cleaning (การทาํความ
สะอาดหวัพิมพ)์]

2. กด [Black only (ดาํเท่านั้น)], [Colour only (สีเท่านั้น)] หรอื [All (ทั้งหมด)]
3. กด [Normal (ปกติ)], [Strong (แรง)] หรอื [Strongest (แรงท่ีสุด)]
4. กด [Start (เร่ิม)]

เครือ่งจะทําความสะอาดหวัพมิพ์

• หากคณุทําความสะอาดหวัพมิพแ์ลว้แตย่งัไมส่ามารถปรับปรงุการพมิพไ์ด ้ใหล้องทําความสะอาดหวัพมิพอ์กีครัง้ ถา้
ยงัไมส่ามารถปรับปรงุการพมิพไ์ด ้ใหต้ดิตอ่ ศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพันธข์อง Brother หรอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑ์
Brother ในพืน้ทีข่องคณุ

• คณุยงัสามารถทําความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรไ์ด ้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• ทําความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
• ทําความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac) 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ทําความสะอาดหวัพมิพจ์าก
คอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

ทาํความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
เพือ่รักษาคณุภาพการพมิพท์ีด่ ีเครือ่งจะทําความสะอาดหวัพมิพโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่จําเป็น คณุสามารถเริม่กระบวนการทําความ
สะอาดดว้ยตนเองถา้หากมปัีญหาคณุภาพการพมิพ์
1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• สําหรับ Windows Server 2008

คลกิ  (เร ิม่) > แผงควบคมุ > ฮารด์แวรแ์ละเสยีง > เครือ่งพมิพ์

• สําหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

คลกิ  (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• สําหรับ Windows 8
ยา้ยเมาสข์องคณุไปยงัมมุลา่งขวาของเดสกท็์อปของคณุ เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ คลกิ การต ัง้คา่ จากนัน้คลกิ แผง
ควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• สําหรับ Windows Server 2012
ยา้ยเมาสข์องคณุไปยงัมมุลา่งขวาของเดสกท็์อปของคณุ เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ คลกิ การต ัง้คา่ จากนัน้คลกิ แผง
ควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• สําหรับ Windows Server 2012 R2
คลกิ แผงควบคมุ บนหนา้จอ เร ิม่ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• สําหรับ Windows 10 และ Windows Server 2016

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

2. คลกิขวาไอคอน Brother XXX-XXXX (โดย XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) จากนัน้เลอืก กาํหนดลกัษณะการพมิพ ์ถา้ตวั
เลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ
กลอ่งขอ้ความไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏ

3. คลกิแท็บ บาํรงุรกัษา
4. เลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

ตรวจสอบคณุภาพการ
พมิพ.์..

ใชเ้พือ่พมิพห์นา้ทดสอบ และตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

การทาํความสะอาดหวั
พมิพ.์..

ใชเ้พือ่เริม่กระบวนการทําความสะอาดดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืกถา้เสน้บรรทดัหรอืพืน้ทีว่า่ง
ปรากฎในขอ้ความหรอืภาพกราฟฟิกบนหนา้ทดสอบ

5. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• ถา้คณุเลอืกตวัเลอืก ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ.์.. คลกิ เร ิม่

เครือ่งจะพมิพห์นา้ทดสอบ
• ถา้คณุเลอืกตวัเลอืก การทาํความสะอาดหวัพมิพ.์.. เลอืกตวัเลอืก ดาํเทา่น ัน้, สเีทา่น ัน้ หรอื ท ัง้หมด สําหรับ

ประเภทการทําความสะอาด และจากนัน้คลกิ ตอ่ไป

6. เลอืกตวัเลอืก ธรรมดา, ละเอยีด หรอื ละเอยีดมาก สําหรับระดบัการทําความสะอาด และจากนัน้คลกิ ตอ่ไป
7. คลกิ เร ิม่

เครือ่งเริม่ทําความสะอาด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
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• ทําความสะอาดหวัพมิพท์ีเ่ครือ่งบราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ทําความสะอาดหวัพมิพจ์าก
คอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)

ทาํความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)
เพือ่รักษาคณุภาพการพมิพท์ีด่ ีเครือ่งจะทําความสะอาดหวัพมิพโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่จําเป็น คณุสามารถเริม่กระบวนการทําความ
สะอาดดว้ยตนเองถา้หากมปัีญหาคณุภาพการพมิพ์
1. เลอืก System Preferences (การปรบัแตง่คา่ระบบ) จาก Apple Menu
2. เลอืก Printers & Scanners (เครือ่งพมิพแ์ละสแกนเนอร)์ จากนัน้เลอืกเครือ่ง
3. คลกิปุ่ ม Options & Supplies (อปุกรณเ์สรมิและวสัดสุ ิน้เปลอืง)
4. คลกิแท็บ Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน)์ และจากนัน้คลกิปุ่ ม Open Printer Utility (เปิดโปรแกรม
อรรถประโยชนข์องเครือ่งพมิพ)์
หนา้จอตรวจสอบสถานะปรากฏขึน้

5. คลกิเมนู Control (ควบคมุ) และจากนัน้เลอืก Maintenance (การบาํรงุรกัษา)
6. เลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Check Print Quality...
(ตรวจสอบคณุภาพการ
พมิพ.์..)

ใชเ้พือ่พมิพห์นา้ทดสอบ และตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

Print Head Cleaning...
(การทาํความสะอาดหวั
พมิพ.์..)

ใชเ้พือ่เริม่กระบวนการทําความสะอาดดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืกถา้เสน้บรรทดัหรอืพืน้ทีว่า่ง
ปรากฎในขอ้ความหรอืภาพกราฟฟิกบนหนา้ทดสอบ

7. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• ถา้คณุเลอืกตวัเลอืก Check Print Quality... (ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ.์..) คลกิ Start (เร ิม่)

เครือ่งจะพมิพห์นา้ทดสอบ
• ถา้คณุเลอืกตวัเลอืก Print Head Cleaning... (การทาํความสะอาดหวัพมิพ.์..) เลอืกตวัเลอืก Black only (ดาํ
เทา่น ัน้), Color only (สเีทา่น ัน้) หรอื All (ท ัง้หมด) สําหรับประเภทการทําความสะอาด และจากนัน้คลกิ Next
(ตอ่ไป)

8. เลอืกตวัเลอืก Normal (ธรรมดา), Strong (ละเอยีด) หรอื Strongest (ละเอยีดมาก) สําหรับระดบัการทําความ
สะอาด และจากนัน้คลกิ Next (ตอ่ไป)

9. คลกิ Start (เร ิม่)
เครือ่งเริม่ทําความสะอาด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• ทําความสะอาดหวัพมิพท์ีเ่ครือ่งบราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ทําความสะอาดหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD ของเครือ่ง

ทาํความสะอาดหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่ง

ขอ้ควรจาํ

อยา่ใชน้ํ้ายาทําความสะอาด (รวมถงึเอธานอล)

1. กด  คา้งไวเ้พือ่ปิดเครือ่ง หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (กาํลงัปิดเคร่ือง)] ประมาณสองสาม
วนิาทกีอ่นทีไ่ฟฟ้าจะดบัลง

2. ทําความสะอาดหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ดว้ยผา้แหง้เนือ้นุ่มชนดิไมม่ขีน

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์ 

133



 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ทําความสะอาดดา้นนอกเครือ่งพมิพ์

ทาํความสะอาดดา้นนอกเครือ่งพมิพ์

ขอ้ควรจาํ

• การทําความสะอาดดว้ยของเหลวระเหย เชน่ ทนิเนอรห์รอืเบนซนิ อาจทําใหผ้วิดา้นนอกของเครือ่งเสยีหาย
• อยา่ใชส้ารทําความสะอาดทีม่สีว่นประกอบของแอมโมเนยี
• อยา่ใชไ้อโซโพรพลิแอลกอฮอลเ์พือ่กําจัดสิง่สกปรกทีแ่ผงควบคมุ เพราะอาจทําใหแ้ผงควบคมุแตกรา้วได ้

1. ถา้แผน่รองกระดาษเปิดอยู ่ใหปิ้ดกอ่น และจากนัน้ปิดฐานรองกระดาษ
2. ดงึถาดบรรจกุระดาษ (1) ออกมาจากเครือ่งจนสดุตามทีแ่สดงดว้ยลกูศร

1

3. เชด็ดา้นนอกเครือ่งพมิพด์ว้ยผา้ทีไ่มม่ขีนและแหง้เพือ่กําจัดฝุ่ น

4. นําสิง่ทีต่ดิอยูด่า้นในถาดบรรจกุระดาษออก เชด็ดา้นในและดา้นนอกของถาดใสก่ระดาษดว้ยผา้ทีไ่มม่ขีนและแหง้เพือ่กําจัด
ฝุ่ น

5. คอ่ยๆ ดนัถาดใสก่ระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ทําความสะอาดลกูกลิง้ของ
เครือ่งพมิพ์

ทาํความสะอาดลกูกลิง้ของเครือ่งพมิพ์

  คาํเตอืน

ใหแ้น่ใจวา่ถอดปลั๊กเครือ่งออกจาก เตา้รับไฟฟ้า กอ่นทีจ่ะทําความสะอาดลกูกลิง้ของเครือ่งพมิพ ์เพือ่หลกีเลีย่งไฟ
ดดู

1. ใชน้ิว้จับแตล่ะขา้งของเครือ่งเพือ่ยกฝาปิดสแกนเนอรไ์วใ้นตําแหน่งเปิดโดยใชม้อืทัง้สองขา้ง
2. ทําความสะอาดลกูกลิง้ของเครือ่งพมิพ ์(1) ในตวัเครือ่ง และบรเิวณโดยรอบ เชด็คราบหมกึทีเ่ลอะเทอะดว้ยผา้แหง้และนุ่ม

ชนดิไมม่ขีน

1

2

ขอ้ควรจาํ

อยา่งอหรอืออกแรงกดทีแ่ถบทัง้เกา้ (2) มากเกนิไป เพราะแถบอาจชาํรดุเสยีหายได ้

3. คอ่ยๆ ปิดฝาปิดสแกนเนอรโ์ดยใชท้ัง้สองมอื

4. เสยีบสายไฟใหม่

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

ทาํความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ
หากลกูกลิง้ป้อนเอกสารเป้ือนหมกึหรอืมฝีุ่ นจากกระดาษเกาะอยู ่อาจทําใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิได ้
1. ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากเตา้รับไฟฟ้า
2. ถา้แผน่รองกระดาษเปิดอยู ่ใหปิ้ดกอ่น และจากนัน้ปิดฐานรองกระดาษ
3. ดงึถาดบรรจกุระดาษ (1) ออกมาจากเครือ่งจนสดุตามทีแ่สดงดว้ยลกูศร

1

4. ยกฐานรองกระดาษ (1) ขึน้ แลว้ดงึออกมาจากเครือ่งในแนวเอยีงจนสดุตามทีแ่สดงดว้ยลกูศร

1

5. ทําความสะอาดดา้นหนา้ของลกูกลิง้ป้อนเอกสาร (1) ดว้ยผา้นุ่มแบบไมม่ขีนชบุน้ํา โดยเชด็ทลีะดา้น หลงัจากทําความ
สะอาด เชด็ลกูกลิง้ดว้ยผา้แหง้และนุ่มแบบไมม่ขีนเพือ่กําจัดความชืน้ออกใหห้มด

1

6. ยกแผน่ชอ่งดงึกระดาษตดิ (2) ขึน้ จากนัน้ทําความสะอาดดา้นหลงัของลกูกลิง้ป้อนเอกสาร (1) ดว้ยผา้นุ่มแบบไมม่ขีนชบุ
น้ํา หลงัจากทําความสะอาด เชด็ลกูกลิง้ดว้ยผา้แหง้และนุ่มแบบไมม่ขีนเพือ่กําจัดความชืน้ออกใหห้มด
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7. ใสฐ่านรองกระดาษกลบัเขา้ไปในเครือ่งใหแ้น่น ตรวจใหแ้น่ใจวา่คณุใสฐ่านรองกระดาษเขา้ไปในชอ่ง

8. คอ่ยๆ ดนัถาดใสก่ระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ
9. เสยีบสายไฟใหม่

อยา่ใชเ้ครือ่งจนกวา่ลกูกลิง้จะแหง้ การใชเ้ครือ่งกอ่นทีล่กูกลิง้จะแหง้อาจทําใหเ้กดิปัญหาในการป้อนกระดาษได ้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ทําความสะอาดแผน่ฐาน

ทาํความสะอาดแผน่ฐาน
การทําความสะอาดแผน่ฐานเป็นระยะอาจชว่ยป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งป้อนกระดาษหลายแผน่ เมือ่มกีระดาษเหลอืเพยีงไมก่ีแ่ผน่ใน
ถาด
1. ถา้แผน่รองกระดาษเปิดอยู ่ใหปิ้ดกอ่น และจากนัน้ปิดฐานรองกระดาษ
2. ดงึถาดบรรจกุระดาษ (1) ออกมาจากเครือ่งจนสดุตามทีแ่สดงดว้ยลกูศร

1

3. ทําความสะอาดแผน่ฐาน (1) ดว้ยผา้นุ่มแบบไมม่ขีนชบุน้ํา
หลงัจากทําความสะอาด เชด็แผน่รองดว้ยผา้แหง้และนุ่มแบบไมม่ขีนเพือ่กําจัดความชืน้ออกใหห้มด

1

4. คอ่ยๆ ดนัถาดบรรจกุระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ

ทาํความสะอาดลกูกลิง้จบักระดาษ
ทําความสะอาดลกูยางป้อนกระดาษเป็นครัง้คราวเพือ่ป้องกนักระดาษตดิเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กระดาษถกูป้อนอยา่งถกูตอ้ง

1. ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากเตา้รับไฟฟ้า
2. ถา้แผน่รองกระดาษเปิดอยู ่ใหปิ้ดกอ่น และจากนัน้ปิดฐานรองกระดาษ
3. ดงึถาดบรรจกุระดาษ (1) ออกมาจากเครือ่งจนสดุตามทีแ่สดงดว้ยลกูศร

1

4. ยกฐานรองกระดาษ (1) ขึน้ แลว้ดงึออกมาจากเครือ่งในแนวเอยีงจนสดุตามทีแ่สดงดว้ยลกูศร

1

5. ทําความสะอาดลกูกลิง้ดงึกระดาษ (1) ดว้ยผา้นุ่มแบบไมม่ขีนชบุน้ํา คอ่ยๆ หมนุลกูกลิง้เพือ่ทําความสะอาดพืน้ผวิทัง้หมด
หลงัจากทําความสะอาด เชด็ลกูกลิง้ดว้ยผา้แหง้และนุ่มแบบไมม่ขีนเพือ่กําจัดความชืน้ออกใหห้มด

1

6. ใสฐ่านรองกระดาษกลบัเขา้ไปในเครือ่งใหแ้น่น ตรวจใหแ้น่ใจวา่คณุใสฐ่านรองกระดาษเขา้ไปในชอ่ง
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7. คอ่ยๆ ดนัถาดบรรจกุระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ
8. เสยีบสายไฟใหม่

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์

ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์

• ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

• ตรวจสอบการจัดตําแหน่งการพมิพจ์ากเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์

• ตรวจสอบการจัดตําแหน่งการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

• ตรวจสอบแนวการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)

• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)

141



 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์
ถา้สแีละขอ้ความในงานพมิพข์องคณุซดีจาง หรอืเป็นริว้ลาย หวัฉีดของหวัพมิพอ์าจอดุตนั พมิพใ์บตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์
และตรวจดรูปูแบบการตรวจสอบหวัฉีด

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [Maintenance (การบาํรุงรักษา)] > [Improve Print Quality (ปรับปรุง
คุณภาพการพิมพ)์] > [Check Print Quality (ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ)์]

2. กด[Start (เร่ิม)]
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

3. ตรวจสอบคณุภาพของบล็อคส ีทัง้สีส่บีนใบตรวจสอบ
4. จอสมัผัสจะถามเกีย่วกบัคณุภาพการพมิพ ์ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• ถา้เสน้ทกุเสน้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน กด[No (ไม่)]และจากนัน้กด  เพือ่เสร็จสิน้การตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

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

ไมด่ ี

5. จอสมัผัสจะบอกใหค้ณุตรวจสอบคณุภาพการพมิพข์องแตล่ะส ีกดหมายเลขของรปูแบบ (1–4) ทีใ่กลเ้คยีงกบัผลการพมิพ์
มากทีส่ดุ

6. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• ถา้จําเป็นตอ้งทําความสะอาดหวัพมิพ ์กด[Start (เร่ิม)] เพือ่เริม่การทําความสะอาด

• ถา้ไมจํ่าเป็นตอ้งทําความสะอาดหวัพมิพ ์หนา้จอบํารงุรักษาจะปรากฎขึน้อกีครัง้บนจอสมัผัส กด 

7. หลงัจากเสร็จสิน้การทําความสะอาด จอสมัผัสจะถามวา่คณุตอ้งการพมิพใ์บตรวจสอบคณุภาพการพมิพอ์กีครัง้หรอืไม่
กด[Yes (ใช่)], และจากนัน้กด[Start (เร่ิม)]
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบคณุภาพการพมิพอ์กีครัง้ ตรวจสอบคณุภาพของบล็อคส ีทัง้สีส่บีนใบตรวจสอบอกีครัง้

หากคณุทําความสะอาดหวัพมิพอ์ยา่งนอ้ยหา้ครัง้แลว้แตย่งัไมส่ามารถปรับปรงุการพมิพไ์ด ้ใหล้องทําความสะอาดหวัพมิพอ์กี
ไมเ่กนิสามครัง้ หากยงัไมส่ามารถปรับปรงุการพมิพไ์ด ้ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธข์อง Brother หรอืตวัแทนจําหน่าย
ผลติภณัฑ ์Brother ในพืน้ทีข่องคณุ

ขอ้ควรจาํ

อยา่สมัผัสหวัพมิพ ์การสมัผัสหวัพมิพอ์าจทําใหเ้สยีหายอยา่งถาวรและอาจทําใหก้ารรับประกนัหวัพมิพส์ ิน้สดุลง
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เมือ่หวัฉีดของหวัพมิพอ์ดุตนั ตวัอยา่งงานพมิพจ์ะเป็นเชน่นี้

หลงัจากทําความสะอาดหวัฉีดของหวัพมิพแ์ลว้ เสน้จะหายไป

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ตรวจสอบการจัดตําแหน่งการพมิพจ์าก
เครือ่งพมิพข์องบราเดอร์

ตรวจสอบการจดัตาํแหนง่การพมิพจ์ากเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์
ถา้ขอ้ความทีค่ณุพมิพม์ลีกัษณะไมช่ดัหรอืสจีางหลงัจากการขนสง่เครือ่ง ใหจั้ดตําแหน่งการพมิพ์

กอ่นปรับแนวการพมิพ ์ใหทํ้าการตรวจสอบคณุภาพการพมิพก์อ่นโดยการกด [Settings (การตั้งค่า)] >
[Maintenance (การบาํรุงรักษา)] > [Improve Print Quality (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ)์] > [Check Print
Quality (ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ)์]

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [Maintenance (การบาํรุงรักษา)] > [Improve Print Quality (ปรับปรุง
คุณภาพการพิมพ)์] > [Alignment (การจดัตาํแหน่ง)]

2. กด [Next (ถดัไป)]
3. กด [Yes (ใช่)] หลงัจากขอ้ความยนืยนัวา่การตรวจสอบคณุภาพการพมิพเ์สร็จสมบรูณแ์ลว้หรอืไมป่รากฏขึน้บนหนา้

จอแสดงผลแบบ LCD
4. กด [Auto (อตัโนมติั)] หรอื[Manual (ดว้ยตนเอง)]

• หากคณุเลอืกโหมด [Auto (อตัโนมติั)] แนวการพมิพจ์ะถกูปรับโดยอตัโนมตัโิดยการสแกนใบตรวจสอบแนวการพมิพ์
• หากคณุเลอืกโหมด [Manual (ดว้ยตนเอง)] คณุจะตอ้งป้อนขอ้มลูทีพ่มิพล์งบนใบตรวจสอบแนวการพมิพด์ว้ยตวัเอง

5. เลอืกขนาดกระดาษทีจ่ะพมิพใ์บตรวจสอบแนวการพมิพ์
• หากคณุเลอืกโหมด [Manual (ดว้ยตนเอง)] ใหเ้ลอืก [Basic alignment (การจดัตาํแหน่งพื้นฐาน)] หรอื

[Advanced alignment (การจดัตาํแหน่งขั้นสูง)] ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้
6. ใสก่ระดาษขนาดทีกํ่าหนดลงในถาด จากนัน้กด [Start (เร่ิม)]

เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบแนวการพมิพ์
7. ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

เมือ่ปรับแนวการพมิพไ์มถ่กูตอ้ง ขอ้ความจะไมช่ดัหรอืเบีย้วเชน่นี้

เมือ่ปรับแนวการพมิพถ์กูตอ้งแลว้ ขอ้ความจะเป็นเชน่นี้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ตรวจสอบการจัดตําแหน่งการพมิพจ์าก
คอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

ตรวจสอบการจดัตาํแหนง่การพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
ถา้ขอ้ความทีค่ณุพมิพม์ลีกัษณะไมช่ดัหรอืสจีางหลงัจากการขนสง่เครือ่ง ใหจั้ดตําแหน่งการพมิพ์
1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• สําหรับ Windows Server 2008

คลกิ  (เร ิม่) > แผงควบคมุ > ฮารด์แวรแ์ละเสยีง > เครือ่งพมิพ์

• สําหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

คลกิ  (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• สําหรับ Windows 8
ยา้ยเมาสข์องคณุไปยงัมมุลา่งขวาของเดสกท็์อปของคณุ เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ คลกิ การต ัง้คา่ จากนัน้คลกิ แผง
ควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• สําหรับ Windows Server 2012
ยา้ยเมาสข์องคณุไปยงัมมุลา่งขวาของเดสกท็์อปของคณุ เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ คลกิ การต ัง้คา่ จากนัน้คลกิ แผง
ควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• สําหรับ Windows Server 2012 R2
คลกิ แผงควบคมุ บนหนา้จอ เร ิม่ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• สําหรับ Windows 10 และ Windows Server 2016

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

2. คลกิขวาไอคอน Brother XXX-XXXX (โดย XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และเลอืก คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ ์ถา้ตวัเลอืก
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ
กลอ่งขอ้ความไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏ

3. คลกิแท็บ ท ัว่ไป จากนัน้คลกิปุ่ ม กาํหนดลกัษณะการพมิพ.์.. หรอื กาํหนดลกัษณะ...
กลอ่งขอ้ความไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏ

4. คลกิแท็บ ข ัน้สงู
5. คลกิปุ่ ม ตวัเลอืกการพมิพอ์ืน่ๆ
6. เลอืกตวัเลอืก ลดเสน้ทีไ่มเ่ทา่กนั
7. เลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

A3, JIS B4, Ledger จัดตําแหน่งการพมิพสํ์าหรับกระดาษ A3, JIS B4 (มเีฉพาะในบางประเทศ) และ Ledger

A4, Letter จัดตําแหน่งการพมิพสํ์าหรับกระดาษ A4 และ Letter

ขนาดอืน่ๆ จัดตําแหน่งการพมิพสํ์าหรับขนาดกระดาษอืน่ๆ

8. คลกิ ตกลง เพือ่กลบัสูห่นา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
9. คลกิ ตกลง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• เปลีย่นตวัเลอืกการตัง้คา่การพมิพ ์เมือ่มปัีญหาในการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ตรวจสอบแนวการพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์
ของคณุ (Mac)

ตรวจสอบแนวการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)
ถา้ขอ้ความทีค่ณุพมิพม์ลีกัษณะไมช่ดัหรอืสจีางหลงัจากการขนสง่เครือ่ง ใหจั้ดตําแหน่งการพมิพ์
1. จากแอปพลเิคชนั เชน่ Apple TextEdit คลกิทีเ่มนู File (ไฟล)์ จากนัน้เลอืก Print (พมิพ)์
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ)
3. คลกิเมนูแบบป็อปอพัของแอปพลเิคชนั จากนัน้เลอืก Print Settings (การต ัง้คา่การพมิพ)์

ตวัเลอืก Print Settings (การต ัง้คา่การพมิพ)์ จะปรากฏขึน้
4. คลกิทีร่ายการการตัง้คา่การพมิพ ์Advanced (ข ัน้สงู)
5. คลกิเมนู Reduce Uneven Lines (ลดเสน้ทีไ่มเ่ทา่กนั)
6. เลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

A3, JIS B4, Ledger จัดตําแหน่งการพมิพสํ์าหรับกระดาษ A3, JIS B4 (มเีฉพาะในบางประเทศ) และ Ledger

A4, Letter จัดตําแหน่งการพมิพสํ์าหรับกระดาษ A4 และ Letter

Other Sizes (ขนาดอืน่ๆ) จัดตําแหน่งการพมิพสํ์าหรับขนาดกระดาษอืน่ๆ

7. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
8. คลกิ Print (พมิพ)์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• เปลีย่นตวัเลอืกการตัง้คา่การพมิพ ์เมือ่มปัีญหาในการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจาก
คอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
โปรแกรมอรรถประโยชนก์ารตรวจสอบสถานะเป็นเครือ่งมอืการตัง้คา่ซอฟตแ์วรสํ์าหรับการตรวจสอบสถานะของอปุกรณห์นึง่ตวั
หรอืมากกวา่ ชว่ยใหค้ณุไดรั้บการเตอืนทนัททีีม่คีวามผดิพลาดเกดิขึน้
• ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

- ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน  ในถาดงาน

- Windows 7
คลกิ (เร ิม่) > โปรแกรมท ัง้หมด > Brother > Brother Utilities

คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบการนําทางดา้นซา้ย แลว้
คลกิ Status Monitor

- Windows 8 และ Windows 10
คลกิ  (Brother Utilities) จากนัน้คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืก
อยู)่ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิStatus Monitor

วธิกีารแกไ้ข
คลกิปุ่ ม วธิกีารแกไ้ข เพือ่เขา้สูเ่ว็บไซตห์นา้วธิกีารแกไ้ขปัญหา

วสัดกุารพมิพ์
คลกิปุ่ ม วสัดกุารพมิพ ์เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวสัดกุารพมิพข์องแทข้อง Brother

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์

• ตวัแสดงการตรวจสอบสถานะและความหมาย (Windows)
• ปิดคณุลกัษณะการแสดงการตรวจสอบสถานะ (Windows)
• ปิดการตรวจสอบสถานะ (Windows) 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจาก
คอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) > ตวัแสดงการตรวจสอบสถานะและความหมาย (Windows)

ตวัแสดงการตรวจสอบสถานะและความหมาย (Windows)
เมือ่คณุเปิดใชง้านคอมพวิเตอรข์องคณุ ไอคอน Brother Status Monitor จะปรากฏขึน้บนถาดงาน
• ไอคอนสเีขยีวแสดงสถานะ Standby ตามปกติ

• ไอคอนสเีหลอืงแสดงการเตอืน

• ไอคอนสแีดงแสดงขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้

• ไอคอน สเีทา แสดงวา่เครือ่งออฟไลนอ์ยู่

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจาก
คอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) > ปิดคณุลกัษณะการแสดงการตรวจสอบสถานะ (Windows)

ปิดคณุลกัษณะการแสดงการตรวจสอบสถานะ (Windows)
คณุลกัษณะการแสดงการตรวจสอบสถานะชว่ยใหค้ณุทราบวา่มปัีญหาเกีย่วกบัอปุกรณท์ีค่อมพวิเตอรข์องคณุตรวจสอบอยู ่คา่
ตดิตัง้คา่เริม่ตน้คอื เมือ่พมิพจ์าก PC เครือ่งนีเ้ทา่น ัน้ หากตอ้งการปิดคณุลกัษณะนี ้ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนเหลา่นี:้

1. คลกิขวาทีไ่อคอนหรอืหนา้ตา่ง (Brother Status Monitor) เลอืกตวัเลอืก การต ัง้คา่ Status Monitor จากนัน้
คลกิ ตวัเลอืก
หนา้ตา่ง ตวัเลอืก ปรากฏขึน้

2. เลอืกแท็บ พืน้ฐาน และจากนัน้เลอืก ปิด สําหรับ แสดง Status Monitor
3. คลกิ ตกลง

แมว้า่จะปิดคณุลกัษณะการแสดงการตรวจสอบสถานะแลว้ คณุยงัสามารถตรวจสอบสถานะของเครือ่งไดท้กุเวลา โดยการ
แสดงการตรวจสอบสถานะ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจาก
คอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) > ปิดการตรวจสอบสถานะ (Windows)

ปิดการตรวจสอบสถานะ (Windows)

1. คลกิขวาทีไ่อคอนหรอืหนา้ตา่ง (Brother Status Monitor) และจากนัน้เลอืก ออก

2. คลกิ ตกลง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์> ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจาก
คอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)

ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)
โปรแกรมอรรถประโยชนก์ารตรวจสอบสถานะของ Brother เป็นเครือ่งมอืการตัง้คา่ซอฟตแ์วรสํ์าหรับการตรวจสอบสถานะของ
อปุกรณ ์และแจง้เตอืนทนัททีีม่ขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ คณุยงัสามารถใชก้ารตรวจสอบสถานะของ Brother เพือ่เขา้สูก่ารจัดการ
ผา่นเว็บ
1. เลอืก System Preferences (การปรบัแตง่คา่ระบบ) จาก Apple Menu
2. เลอืก Printers & Scanners (เครือ่งพมิพแ์ละสแกนเนอร)์ จากนัน้เลอืกเครือ่ง
3. คลกิปุ่ ม Options & Supplies (อปุกรณเ์สรมิและวสัดสุ ิน้เปลอืง)
4. คลกิแท็บ Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน)์ และจากนัน้คลกิปุ่ ม Open Printer Utility (เปิดโปรแกรม
อรรถประโยชนข์องเครือ่งพมิพ)์
หนา้จอตรวจสอบสถานะปรากฏขึน้

Troubleshooting (การแกไ้ขปญัหา)
คลกิปุ่ ม Troubleshooting (การแกไ้ขปญัหา) เพือ่เขา้สู ่Brother Solutions Center ซึง่มคํีาแนะนํา คาํถามทีพ่บ
บอ่ยและการแกป้ญัหา ให ้

Visit the Genuine Supplies website (เขา้ไปทีเ่ว็บไซตจ์าํหนา่ยวสัดกุารพมิพข์องแท)้
คลกิปุ่ ม Visit the Genuine Supplies website (เขา้ไปทีเ่ว็บไซตจ์าํหนา่ยวสัดกุารพมิพข์องแท)้ สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวสัดกุารพมิพข์องแทข้อง Brother

การอปัเดตสถานะของเครือ่งพมิพ์
หากตอ้งการดสูถานะลา่สดุของเครือ่งในขณะทีห่นา้ตา่ง Status Monitor (ตวัตรวจสอบสถานะ) เปิดอยู ่คลกิที่
ไอคอน  หากตอ้งการตัง้คา่ชว่งเวลาทีจ่ะทําการอปัเดตซอฟตแ์วรข์อ้มลูสถานะของเครือ่ง คลกิเมนู Brother
Status Monitor (ตวัตรวจสอบสถานะของ Brother) และจากนัน้เลอืก Preferences (การปรบัแตง่คา่)

การจดัการผา่นเว็บ (การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเทา่น ัน้)
เขา้สูร่ะบบการจัดการผา่นเว็บโดยการคลกิทีไ่อคอนเครือ่งบนหนา้จอ Status Monitor (ตวัตรวจสอบสถานะ) คณุ
สามารถใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่จัดการเครือ่งของคณุโดยใช ้Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตรวจสอบเครือ่งพมิพข์องบราเดอร์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> แกไ้ขปัญหาการป้อนกระดาษเพือ่กําจัดเสน้แนวตัง้

แกไ้ขปญัหาการป้อนกระดาษเพือ่กาํจดัเสน้แนวต ัง้
ปรับการป้อนกระดาษเพือ่ลดเสน้แนวตัง้

กอ่นปรับการป้อนกระดาษ ใหทํ้าการตรวจสอบคณุภาพการพมิพก์อ่นโดยการกด [Settings (การตั้งค่า)] >
[Maintenance (การบาํรุงรักษา)] > [Improve Print Quality (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ)์] > [Check Print
Quality (ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ)์]

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [Maintenance (การบาํรุงรักษา)] > [Improve Print Quality (ปรับปรุง
คุณภาพการพิมพ)์] > [Correct Paper Feed (ป้อนกระดาษใหถู้กตอ้ง)]

2. กด [Next (ถดัไป)]
3. กด [Yes (ใช่)] หลงัจากขอ้ความยนืยนัวา่การตรวจสอบคณุภาพการพมิพเ์สร็จสมบรูณแ์ลว้หรอืไมป่รากฏขึน้บนหนา้

จอแสดงผลแบบ LCD
4. กด [Auto (อตัโนมติั)] หรอื[Manual (ดว้ยตนเอง)]

• หากคณุเลอืกโหมด [Auto (อตัโนมติั)] การป้อนกระดาษจะถกูปรับโดยอตัโนมตัโิดยการสแกนใบตรวจสอบการปรับ
• หากคณุเลอืกโหมด [Manual (ดว้ยตนเอง)] คณุจะตอ้งป้อนขอ้มลูทีพ่มิพล์งบนใบตรวจสอบการปรับดว้ยตวัเอง

5. เลอืกขนาดกระดาษทีจ่ะพมิพใ์บตรวจสอบการปรับ
6. ใสก่ระดาษขนาดทีกํ่าหนดลงในถาด จากนัน้กด [Start (เร่ิม)]

เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบการปรับ
7. ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นตวัเลอืกการตัง้คา่การพมิพ ์เมือ่มปัีญหาในการพมิพ์

เปลีย่นตวัเลอืกการต ัง้คา่การพมิพ ์เมือ่มปีญัหาในการพมิพ์
ถา้งานพมิพข์องคณุมคีณุภาพตํา่ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกเหลา่นีข้ ึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคข์องคณุ เมือ่เลอืกการตัง้คา่นี ้ความเร็วในการ
พมิพจ์ะชา้ลง

ตวัเลอืกเหลา่นีจ้ะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่สัง่การทํางานจากเครือ่ง เชน่ การทําสําเนา เมือ่พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ
ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [Maintenance (การบาํรุงรักษา)] > [Print Setting Options (ตวัเลือกการ
ตั้งค่าการพิมพ)์]

2. กดตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Reduce Smudging (ลดรอย
เป้ือน)

เลอืกตวัเลอืกนีต้ามชนดิกระดาษของคณุและตามการทํางานวา่คณุใชก้ารพมิพ ์1
ดา้นหรอื 2 ดา้นหากคณุมปัีญหาเอกสารทีพ่มิพอ์อกมามรีอยเป้ือนหรอืกระดาษตดิ

Reduce Uneven Lines (ลด
เสน้ไม่สมํ่าเสมอ)

เลอืกตวัเลอืกนีต้ามขนาดกระดาษของคณุหากคณุมปัีญหาเสน้ไมส่มํา่เสมอ

Slow Drying Paper
(กระดาษชนิดแหง้ชา้)

เลอืกตวัเลอืกนีห้ากคณุใชก้ระดาษธรรมดาชนดิทีห่มกึแหง้ชา้

3. ทําตามเมนูของหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

4. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• ปัญหาอืน่ๆ
• ตรวจสอบการจัดตําแหน่งการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
• ตรวจสอบแนวการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac) 

153



 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ

บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ
• เมือ่จะทําการขนยา้ยเครือ่ง ใหใ้ชก้ลอ่งทีม่าพรอ้มกบัเครือ่งของคณุ หา้มเอยีงหรอืวางผลติภณัฑค์วํา่ลง ถา้คณุบรรจเุครือ่ง

ลงกลอ่งไมถ่กูวธิ ีความเสยีหายอนัเกดิจากการขนยา้ยนัน้ไมค่รอบคลมุอยูใ่นการรับประกนัของคณุ
• เครือ่งควรมกีารประกนัภยัโดยสมบรูณจ์ากผูข้นสง่

ขอ้ควรจาํ

การรอใหเ้ครือ่ง “จัดเกบ็” หวัพมิพห์ลงัจากทีพ่มิพง์านเสร็จเป็นสิง่สําคญั ฟังเสยีงเครือ่งกอ่นถอดปลั๊กเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เสยีง
ของการทํางานตา่งๆ ของเครือ่งหยดุลงแลว้ การไมร่อใหเ้ครือ่งทําการจัดเก็บหวัพมิพใ์หเ้รยีบรอ้ย อาจทําใหเ้กดิปัญหาการ
พมิพแ์ละอาจทําใหห้วัพมิพช์าํรดุเสยีหายได ้

1. ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากเตา้รับไฟฟ้า
2. ใชน้ิว้จับแตล่ะขา้งของเครือ่งเพือ่ยกฝาปิดสแกนเนอรไ์วใ้นตําแหน่งเปิดโดยใชม้อืทัง้สองขา้ง จากนัน้ถอดเครือ่งออกจาก

เตา้รับโทรศพัทท์ีผ่นัง และถอดสายโทรศพัทอ์อกจากเครือ่ง
3. ถอดสายอนิเตอรเ์ฟซออกจากเครือ่ง หากมกีารเชือ่มตอ่อยู่
4. คอ่ยๆ ปิดฝาปิดสแกนเนอรโ์ดยใชน้ิว้จับแตล่ะขา้งไว ้

5. เปิดฝาครอบแทงคห์มกึ
6. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตดิตัง้ฝาของแทงคห์มกึอยา่งถกูตอ้ง

กดฝาของแทงคห์มกึลงเพือ่ตดิตัง้ใหแ้น่น จากนัน้ปิดฝาครอบแทงคห์มกึ

7. หุม้เครือ่งดว้ยถงุ
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8. นําเครือ่งใสล่งในกลอ่งเดมิพรอ้มกบัวสัดบุกุลอ่งดงัทีแ่สดงไวด้า้นลา่ง
อยา่ใสข่วดหมกึทีใ่ชแ้ลว้ลงไปในกลอ่ง

9. ปิดกลอ่งและปิดเทปอกีครัง้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง

การต ัง้คา่เครือ่ง
ปรับแตง่การตัง้คา่และคณุสมบตั ิสรา้งทางลดั และทํางานกบัตวัเลอืกทีแ่สดงบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่ง เพือ่ให ้
เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุเป็นเครือ่งมอืการทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูยิง่ขึน้

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ

• ในกรณีทีไ่ฟดบั (การจัดเก็บหน่วยความจํา)

• การตัง้คา่ทัว่ไป

• บนัทกึรายการโปรดของการตัง้คา่ของคณุเป็นทางลดั

• พมิพร์ายงาน

• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ในกรณีทีไ่ฟดบั (การจัดเกบ็หน่วยความจํา)

ในกรณีทีไ่ฟดบั (การจดัเก็บหนว่ยความจาํ)
• การตัง้คา่เมนูของคณุจะถกูจัดเก็บแบบถาวร และจะไมส่ญูหาย
• การตัง้คา่ชัว่คราว (เชน่คอนทราสตแ์ละโหมดตา่งประเทศ) จะสญูหาย
• วนัทีแ่ละเวลาและงานทีม่กีารตัง้โปรแกรมตัง้เวลาโทรสาร (เชน่ โทรสารแบบชะลอการสง่) จะสามารถเกบ็ไวไ้ดป้ระมาณ

24 ชัว่โมง
• งานแฟกซอ์ืน่ในหน่วยความจําของเครือ่งจะไมส่ญูหาย

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป

การต ัง้คา่ท ัว่ไป

• ปรับระดบัเสยีงของเครือ่ง

• เปลีย่นเวลาออมแสงโดยอตัโนมตัิ

• เปลีย่นเวลาออมแสงดว้ยตนเอง

• ตัง้คา่การนับถอยหลงัโหมดพัก

• ตัง้คา่ใหปิ้ดเครือ่งอตัโนมตัิ

• ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา

• ตัง้คา่โซนเวลา

• ปรับความสวา่งของแสงสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

• เปลีย่นระยะเวลาทีไ่ฟสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะเปิดอยู่

• ตัง้คา่รหสัประจําเครือ่งของคณุ

• ตัง้คา่โหมดการโทรแบบโทนหรอืพัลส์

• ตัง้คา่หมายเลขนําหนา้กอ่นหมายเลขโทรสารทกุหมายเลข

• ป้องกนัการโทรผดิหมายเลข (การจํากดัการโทร)

• ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์

• เปลีย่นภาษาทีแ่สดงบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

• เปลีย่นการตัง้คา่แป้นพมิพ์
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ปรับระดบัเสยีงของเครือ่ง

ปรบัระดบัเสยีงของเครือ่ง

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Volume (ระดบัเสียง)]

2. กดตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี ้:

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Ring (เสียงกร่ิง) ปรับระดบัความดงัของเสยีงเรยีกเขา้

Beep (เสียงเตือน) ปรับระดบัเสยีงเมือ่คณุกดปุ่ ม ทําขอ้ผดิพลาด หรอืหลงัจากทีค่ณุรับสง่แฟกซ์

Speaker (ลาํโพง) ปรับระดบัความดงัของลําโพง

3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Off (ปิด)], [Low (ตํ่า)], [Med (กลาง)] หรอื [High (สูง)] และจากนัน้กดตวั
เลอืกทีค่ณุตอ้งการ

4. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > เปลีย่นเวลาออมแสงโดย
อตัโนมตัิ

เปลีย่นเวลาออมแสงโดยอตัโนมตั ิ
คณุสามารถตัง้โปรแกรมเครือ่งเพือ่เปลีย่นเวลาสําหรับการปรับเวลาตามแสงอาทติยโ์ดยอตัโนมตัไิด ้

เครือ่งจะรเีซท็คา่และปรับเวลาใหเ้ร็วขึน้หนึง่ชัว่โมงในฤดใูบไมผ้ล ิและปรับใหช้า้ลงหนึง่ชัว่โมงใน ฤดใูบไมร้ว่ง ตรวจสอบวา่คณุ
ไดกํ้าหนดวนัทีแ่ละเวลาทีถ่กูตอ้งในการตัง้คา่ [Date & Time (วนัท่ีและเวลา)]
คณุลกัษณะนีส้ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศเทา่นัน้

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)]

2. กด [Date & Time (วนัท่ีและเวลา)] > [Auto Daylight (แสงกลางวนัอตัโนมติั)]
3. กด [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)]
4. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > เปลีย่นเวลาออมแสงดว้ย
ตนเอง

เปลีย่นเวลาออมแสงดว้ยตนเอง
คณุสามารถตัง้โปรแกรมเครือ่งเพือ่เปลีย่นเวลาสําหรับการปรับเวลาตามแสงอาทติยไ์ด ้

เมือ่เลอืก [Forward Hour (ชัว่โมงล่วงหนา้)] จะเป็นการปรับเวลาใหเ้ร็วขึน้หนึง่ชัว่โมง และปรับใหช้า้ลงหนึง่ชัว่โมงเมือ่
เลอืก[Backward Hour (ชัว่โมงยอ้นหลงั)] ตรวจสอบวา่คณุไดกํ้าหนดวนัทีแ่ละเวลาทีถ่กูตอ้งในการตัง้คา่ [Date & Time
(วนัท่ีและเวลา)]
คณุลกัษณะนีส้ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศเทา่นัน้

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)]

2. กด [Date & Time (วนัท่ีและเวลา)] > [Daylight Save (ประหยดัแสงกลางวนั)]
3. กด [Forward Hour (ปรับชัว่โมงไปขา้งหนา้)] หรอื [Backward Hour (ปรับชัว่โมงถอยหลงั)]
4. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้คา่การนับถอยหลงัโหมด
พัก

ต ัง้คา่การนบัถอยหลงัโหมดพกั
การตัง้คา่โหมดพัก (หรอืโหมดประหยดัพลงังาน) สามารถลดการใชพ้ลงังานได ้เมือ่เครือ่งพมิพอ์ยูใ่นโหมดพัก เครือ่งพมิพจ์ะมี
ลกัษณะเสมอืนปิดเครือ่งอยู ่เครือ่งจะกลบัมาทํางานอกีครัง้และเริม่พมิพเ์มือ่ไดรั้บงานพมิพห์รอืโทรสาร ใชคํ้าแนะนําเหลา่นีเ้พือ่
ตัง้คา่การชะลอเวลา (การนับถอยหลงั) กอ่นทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดพัก

• ตวัจับเวลาจะเริม่ตน้ใหมถ่า้หากมกีารดําเนนิการใดๆ กบัเครือ่ง เชน่การรับแฟกซห์รอืงานพมิพ์
• การตัง้คา่จากโรงงานคอืหา้นาที
• เมือ่เครือ่งเขา้สูโ่หมดพัก แบคไลทข์องหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะดบัลง

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Sleep Mode (โหมดพกั)]

2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [1Min (1นาที)], [2Mins (2นาที)], [3Mins (3นาที)], [5Mins (5นาที)],
[10Mins (10นาที)], [30Mins (30นาที)]หรอื [60Mins (60นาที)] จากนัน้กดทีต่วัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ตัง้คา่ใหปิ้ดเครือ่งอตัโนมตัิ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้คา่ใหปิ้ดเครือ่งอตัโนมตัิ

ต ัง้คา่ใหปิ้ดเครือ่งอตัโนมตั ิ
คณุลกัษณะปิดเครือ่งอตัโนมตัชิว่ยประหยดัปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ตัง้ระยะเวลาทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดพักกอ่นทีจ่ะปิดเครือ่งเอง
โดยอตัโนมตั ิเมือ่คณุลกัษณะนีถ้กูตัง้คา่เป็น [Off (ปิด)]คณุตอ้งทําการปิดเครือ่งดว้ยตวัเอง

หากตอ้งการเปิดเครือ่งหลงัจากคณุลกัษณะปิดเครือ่งอตัโนมตัปิิดเครือ่งลง กด 

เครือ่งจะไมปิ่ดเองโดยอตัโนมตัเิมือ่:
• เชือ่มตอ่เครือ่งเขา้กบัสายโทรศพัท์
• เชือ่มตอ่เครือ่งเขา้กบัเครอืขา่ยแบบใชส้าย
• เชือ่มตอ่เครือ่งเขา้กบัเครอืขา่ยแบบไรส้าย
• ตัง้คา่ [WLAN Enable (เปิดใช ้WLAN)] เป็น [On (เปิด)] หรอืเลอืก [WLAN] ในการตัง้คา่ [Network I/F

(อินเตอร์เฟซเครือข่าย)]

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Auto Power Off (ปิดเคร่ืองอตัโนมติั)]

2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Off (ปิด)], [1hour (1ชัว่โมง)], [2hours (2ชัว่โมง)], [4hours
(4ชัว่โมง)]หรอื [8hours (8ชัว่โมง)] จากนัน้กดทีต่วัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ตัง้คา่การนับถอยหลงัโหมดพัก 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา

ต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงวนัทีแ่ละเวลา ถา้หากการตัง้คา่ไมเ่ป็นปัจจบุนั ใหใ้สค่า่ใหม ่คณุสามารถเพิม่วนัทีแ่ละเวลาไป
ยงัแฟกซแ์ตล่ะฉบบัทีค่ณุสง่ไดโ้ดยการตัง้คา่รหสัประจําเครือ่ง

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)]

2. กด [Date & Time (วนัท่ีและเวลา)]
3. กด [Date (วนัท่ี)]
4. ป้อนตวัเลขปีสองหลกัสดุทา้ยบนจอสมัผัส และจากนัน้กด [OK (ตกลง)]
5. ป้อนตวัเลขเดอืนสองหลกับนจอสมัผัส และจากนัน้กด [OK (ตกลง)]
6. ป้อนตวัเลขวนัทีส่องหลกับนจอสมัผัส และจากนัน้กด [OK (ตกลง)]
7. กด [Clock Type (ชนิดของนาฬิกา)]
8. กด [12h Clock (นาฬิกาแบบ 12 ชัว่โมง)] หรอื [24h Clock (นาฬิกาแบบ 24 ชัว่โมง)]
9. กด [Time (เวลา)]
10. เพือ่ป้อนเวลา ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้

• ถา้คณุเลอืก[12h Clock (นาฬิกาแบบ 12 ชัว่โมง)] ป้อนเวลา (ในรปูแบบนาฬกิา 12 ชัว่โมง) โดยใชจ้อสมัผัส และ
จากนัน้กด [AM] หรอื [PM]
กด [OK (ตกลง)]

• ถา้คณุเลอืก [24h Clock (นาฬิกาแบบ 24 ชัว่โมง)] ป้อนเวลา (ในรปูแบบนาฬกิา 24 ชัว่โมง) โดยใชจ้อสมัผัส
กด [OK (ตกลง)]
(ตวัอยา่งเชน่ ป้อน 19:45 สําหรับ 7:45 PM)

11. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ตัง้คา่รหสัประจําเครือ่งของคณุ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้คา่โซนเวลา

ต ัง้คา่โซนเวลา
ตัง้คา่โซนเวลาทีเ่ครือ่งสําหรับสถานทีข่องคณุ

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)]

2. กด [Date & Time (วนัท่ีและเวลา)] > [Time Zone (เขตเวลา)]
3. ป้อนเขตเวลาของคณุ
4. กด [OK (ตกลง)]
5. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ปรับความสวา่งของแสงสอ่ง
หลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

ปรบัความสวา่งของแสงสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
ถา้คณุอา่นหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ไดย้าก อาจลองเปลีย่นการตัง้คา่ความสวา่ง

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)] > [Backlight (แบคไลท)์]

2. กดตวัเลอืก [Light (สวา่ง)], [Med (กลาง)] หรอื [Dark (มืด)]
3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > เปลีย่นระยะเวลาทีไ่ฟสอ่ง
หลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะเปิดอยู่

เปลีย่นระยะเวลาทีไ่ฟสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะเปิดอยู่
ตัง้ระยะเวลาทีไ่ฟสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะสวา่ง

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)] > [Dim Timer (ตวัตั้งเวลาหร่ีแสง)]

2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [10Secs (10วนิาที)], [30Secs (30วนิาที)], [1Min (1นาที)], [2Mins
(2นาที)], [3Mins (3นาที)]หรอื [5Mins (5นาที)] จากนัน้กดทีต่วัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้คา่รหสัประจําเครือ่งของ
คณุ

ต ัง้คา่รหสัประจาํเครือ่งของคณุ
ตัง้คา่รหสัประจําเครือ่งถา้หากคณุตอ้งการใหว้นัทีแ่ละเวลาปรากฏบนแฟกซแ์ตล่ะฉบบัทีค่ณุสง่

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] >
[Station ID (รหสัประจาํเคร่ือง)]

2. กด [Fax (โทรสาร)]
3. ป้อนหมายเลขโทรสาร (สงูสดุ 20 หลกั) บนจอสมัผัส และจากนัน้กด [OK (ตกลง)]
4. กด [Name (ช่ือ)]
5. ป้อนชือ่ของคณุ (สงูสดุ 20 ตวัอกัษร) โดยใชจ้อสมัผัส จากนัน้กด [OK (ตกลง)]

• กด  เพือ่เปลีย่นระหวา่งตวัอกัษร ตวัเลข และสญัลกัษณพ์เิศษ (ตวัอกัษรทีส่ามารถใชไ้ดอ้าจแตกตา่งกนั
ไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเทศของคณุ)

• ถา้คณุป้อนตวัอกัษรทีไ่มถ่กูตอ้ง และตอ้งการเปลีย่น ใหก้ด d หรอื c เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทีต่วัอกัษรนัน้ กด 
และจากนัน้ป้อนตวัอกัษรทีถ่กูตอ้ง

• หากตอ้งการใสช่อ่งวา่ง กด [Space (เวน้วรรค)]

6. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ถา่ยโอนแฟกซไ์ปยงัเครือ่งโทรสารเครือ่งอืน่
• ถา่ยโอนรายงานบนัทกึโทรสารไปยงัเครือ่งโทรสารเครือ่งอืน่
• ป้อนขอ้ความในเครือ่ง Brother ของคณุ
• ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้คา่โหมดการโทรแบบ
โทนหรอืพัลส์

ต ัง้คา่โหมดการโทรแบบโทนหรอืพลัส์
เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุถกูตัง้คา่ใหใ้ชบ้รกิารการโทรแบบโทน ถา้คณุใชบ้รกิารการโทรแบบพัลส ์(แบบหมนุ) คณุจะตอ้ง
เปลีย่นเป็นโหมดการโทรแบบพัลส์

คณุสมบตันิีม้เีฉพาะในบางประเทศ

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] >
[Tone/Pulse (โทน/พลัส์)]

2. กด [Tone (โทน)] หรอื [Pulse (พลัส์)]
3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละโทรสาร 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้คา่หมายเลขนําหนา้กอ่น
หมายเลขโทรสารทกุหมายเลข

ต ัง้คา่หมายเลขนําหนา้กอ่นหมายเลขโทรสารทกุหมายเลข
การตัง้คา่หมายเลขนําหนา้จะทําใหเ้ครือ่งเรยีกหมายเลขทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้กอ่นหมายเลขแฟกซท์กุหมายเลขทีค่ณุเรยีก ตวัอยา่ง
เชน่ ถา้ระบบโทรศพัทข์องคณุตอ้งกด 9 กอ่นโทรออกภายนอก ใหใ้ชก้ารตัง้คา่นีเ้พือ่เรยีกหมายเลข 9 สําหรับการสง่แฟกซท์กุ
ครัง้

• คณุสมบตันิีม้เีฉพาะในบางประเทศ
• ใชห้มายเลขและสญัลกัษณจ์าก 0 ถงึ 9, # และ * (คณุไมส่ามารถใช ้! พรอ้มกบัหมายเลขหรอืสญัลกัษณอ์ืน่ได)้
• ถา้ระบบโทรศพัทข์องคณุจําเป็นตอ้งมกีารกดปุ่ มพักสาย ใหก้ด ! บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
• (ไมส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับบางประเทศ) ถา้โหมดการตอ่หมายเลขแบบพัลสเ์ปิดอยู ่จะไมส่ามารถใช ้# และ * ได ้

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] >
[Dial Prefix (ค่าตวัเลขท่ีใชใ้นการตดัสายเพื่อโทรออก)]

2. กด [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)]
• คณุสามารถปิดหมายเลขนําหนา้โดยการกด [Off (ปิด)]
• หมายเลขนําหนา้จะยงัคงปิดอยูจ่นกระทัง่คณุกด [On (เปิด)]

3. กด [Dial Prefix (ค่าตวัเลขท่ีใชใ้นการตดัสายเพื่อโทรออก)]
4. ป้อนหมายเลขนําหนา้ (สงูสดุ 5 หลกั) โดยใชจ้อสมัผัส และจากนัน้กด [OK (ตกลง)]

หากตอ้งการเปลีย่นหมายเลขนําหนา้ กด d หรอื c เพือ่จัดตําแหน่งเคอรเ์ซอรใ์หไ้ฮไลตเ์ลขทีต่อ้งการลบและกดปุ่ ม Back
Space  จากนัน้กดเลขทีถ่กูตอ้ง

ทําซํ้าจนกระทัง่ไดห้มายเลขนําหนา้ทีถ่กูตอ้ง และจากนัน้กด [OK (ตกลง)]

5. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ป้องกนัการโทรผดิ
หมายเลข (การจํากดัการโทร)

ป้องกนัการโทรผดิหมายเลข (การจาํกดัการโทร)
คณุลกัษณะนีใ้ชสํ้าหรับป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ชส้ง่โทรสารหรอืโทรไปยงัหมายเลขทีผ่ดิเนือ่งจากความผดิพลาด คณุสามารถตัง้คา่ให ้
เครือ่งจํากดัการโทร เมือ่คณุใชแ้ป้นกดหมายเลข สมดุทีอ่ยู ่ทางลดั และการคน้หา LDAP

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Fax (โทรสาร)] > [Dial
Restriction (การจาํกดัการต่อสาย)]

2. กดตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี:้
• [Dial Pad (แป้นกดหมายเลข)]
• [Address Book (สมุดท่ีอยู)่]

ถา้คณุรวมหมายเลขสมดุทีอ่ยูข่ณะตอ่หมายเลข สมดุทีอ่ยูจ่ะถกูจดจําวา่เป็นการป้อนหมายเลขดว้ยแป้นหมายเลข และจะ
ไมม่กีารจํากดั

• [Shortcuts (ทางลดั)]
• [LDAP Server (เซิร์ฟเวอร์ LDAP)](สามารถใชไ้ดบ้างประเทศเทา่นัน้)

3. กดตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Enter # Twice
(ใส่ # สองคร้ัง)

เครือ่งจะแจง้เตอืนใหค้ณุป้อนหมายเลขซํ้า หากคณุป้อนหมายเลขเดมิซํ้าอยา่งถกูตอ้งแลว้
เครือ่งจะเริม่ตอ่หมายเลข ถา้คณุป้อนหมายเลขผดิอกีครัง้ จอสมัผัสจะแสดงขอ้ความแสดง
ความผดิพลาด

On (เปิด) เครือ่งจะจํากดัการสง่โทรสารและการโทรออกทัง้หมดสําหรับวธิกีารตอ่หมายเลข นัน้

Off (ปิด) เครือ่งไมจํ่ากดัวธิกีารตอ่หมายเลข

• การตัง้คา่[Enter # Twice (ใส่ # สองคร้ัง)] จะไมทํ่างานหากคณุใชโ้ทรศพัทภ์ายนอก หรอืกด[Hook (ปุ่มวาง
หู)](ไมส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับแอฟรกิาใต)้กอ่นทีจ่ะป้อนหมายเลข คณุจะไมถ่กูขอใหใ้สห่มายเลขซํา้อกีครัง้

• ถา้คณุเลอืก [On (เปิด)] หรอื [Enter # Twice (ใส่ # สองคร้ัง)] คณุไมส่ามารถใชค้ณุลกัษณะการกระจาย
สญัญาณ

4. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์

ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์
การตัง้คา่โหมดเงยีบชว่ยลดเสยีงรบกวนการพมิพ ์เมือ่เปิดโหมดเงยีบ ความเร็วในการพมิพจ์ะชา้ลง

การตัง้คา่จากโรงงานคอื [Off (ปิด)]

• เมือ่เปิดการตัง้คา่โหมดเงยีบ  จะปรากฏขึน้บนหนา้หลกั

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [Quiet Mode (โหมดลดเสียงรบกวน)]
2. กด [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)]
3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ภาพรวมจอ LCD ระบบสมัผัส
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > เปลีย่นภาษาทีแ่สดงบน
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD

เปลีย่นภาษาทีแ่สดงบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
เปลีย่นภาษาหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หากจําเป็น

คณุสมบตันิีม้เีฉพาะในบางประเทศ

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] >
[Local Language (ภาษาทอ้งถ่ิน)]

2. กดภาษาของคณุ

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > เปลีย่นการตัง้คา่แป้นพมิพ์

เปลีย่นการต ัง้คา่แป้นพมิพ์
คณุสามารถเลอืกชนดิแป้นพมิพสํ์าหรับหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ได ้

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Keyboard Settings (การตั้งค่าแป้นพิมพ)์]

2. กด [QWERTY] หรอื [ABC]
3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > บนัทกึรายการโปรดของการตัง้คา่ของคณุเป็น
ทางลดั

บนัทกึรายการโปรดของการต ัง้คา่ของคณุเป็นทางลดั

• เพิม่ทางลดั

• เปลีย่นหรอืลบทางลดั

• กําหนดทางลดัใหก้บัการด์ IC
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > บนัทกึรายการโปรดของการตัง้คา่ของคณุเป็น
ทางลดั > เพิม่ทางลดั

เพิม่ทางลดั
คณุสามารถเพิม่การตัง้คา่โทรสาร สําเนา สแกน การเชือ่มตอ่เว็บ และแอปทีค่ณุใชบ้อ่ยทีส่ดุไดโ้ดยการเพิม่ รายการเหลา่นีเ้ป็น
ทางลดั หลงัจากดําเนนิการแลว้ คณุสามารถกดเลอืกทางลดัเพือ่นําการตัง้คา่ไปใชแ้ทนทีจ่ะป้อนการตัง้คา่ดว้ยตนเอง

เมนูทางลดับางเมนูจะไมม่ใีหเ้ลอืก ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

คําแนะนําเหลา่นี ้แนะนําวธิกีารเพิม่ทางลดัการทําสําเนา ขัน้ตอนสําหรับทางลดัโทรสาร การสแกน การเชือ่มตอ่เว็บ หรอืแอปนั้
นมลีกัษณะคลา้ยกนัมาก

1. กด  [Shortcuts (ทางลดั)]
2. กด d หรอื c เพือ่แสดงหนา้จอทางลดั

3. กด  ตรงทีค่ณุยงัไมไ่ดเ้พิม่ทางลดั

4. กด a หรอื b เพือ่แสดง [Copy (สาํเนา)]
5. กด [Copy (สาํเนา)]
6. กด [Options (ตวัเลือก)]
7. กด a หรอื b เพือ่แสดงการตัง้คา่ทีม่ ีจากนัน้กดการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการเปลีย่น
8. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกทีม่สํีาหรับการตัง้คา่นัน้ จากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

ทําซํา้ขัน้ตอนกอ่นหนา้และขัน้ตอนนีจ้นกระทัง่คณุเลอืกการตัง้คา่ครบทัง้หมดสําหรับทางลดันี ้เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย กด [OK
(ตกลง)]

9. กด [Save as Shortcut (บนัทึกเป็นทางลดั)]
10. อา่นและยนืยนัรายการการตัง้คา่ทีค่ณุเลอืก จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
11. ใสช่ือ่ทางลดัโดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]

ในการเพิม่ทางลดัโทรสารหรอืทางลดัการสแกน คณุจะถกูถามวา่คณุตอ้งการทําใหเ้ป็นทางลดัแบบแตะครัง้เดยีวหรอืไม่
ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บนัทกึรายการโปรดของการตัง้คา่ของคณุเป็นทางลดั 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > บนัทกึรายการโปรดของการตัง้คา่ของคณุเป็น
ทางลดั > เปลีย่นหรอืลบทางลดั

เปลีย่นหรอืลบทางลดั
คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ในทางลดั

คณุไมส่ามารถเปลีย่นทางลดัการเชือ่มตอ่เว็บหรอืทางลดัแอปได ้ถา้คณุตอ้งการเปลีย่น ใหล้บรายการนัน้ออก

1. กด  [Shortcuts (ทางลดั)]
2. กด d หรอื c เพือ่แสดงทางลดัทีค่ณุตอ้งการเปลีย่น
3. กดทางลดัทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นคา้งไว ้
4. กด [Edit (แกไ้ข)]

หากตอ้งการลบทางลดั กด [Delete (ลบ)] หากตอ้งการแกไ้ขชือ่ของทางลดั กด [Rename (ตั้งช่ือใหม่)] และทํา
ตามเมนูของหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

5. เปลีย่นการตัง้คา่สําหรับทางลดัทีค่ณุเลอืก
6. กด [Save as Shortcut (บนัทึกเป็นทางลดั)] เมือ่คณุเปลีย่นการตัง้คา่เรยีบรอ้ยแลว้
7. กด [OK (ตกลง)] เพือ่ยนืยนั

ในการเปลีย่นทางลดัโทรสารหรอืทางลดัการสแกน คณุจะถกูถามวา่คณุตอ้งการทําใหเ้ป็นทางลดัแบบแตะครัง้เดยีวหรอื
ไม ่ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บนัทกึรายการโปรดของการตัง้คา่ของคณุเป็นทางลดั
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ป้อนขอ้ความในเครือ่ง Brother ของคณุ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > บนัทกึรายการโปรดของการตัง้คา่ของคณุเป็น
ทางลดั > กําหนดทางลดัใหก้บัการด์ IC

กาํหนดทางลดัใหก้บัการด์ IC

• กําหนดทางลดัใหก้บัการด์ IC ดว้ยตวัอา่นการด์ IC
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > บนัทกึรายการโปรดของการตัง้คา่ของคณุเป็น
ทางลดั > กําหนดทางลดัใหก้บัการด์ IC > กําหนดทางลดัใหก้บัการด์ IC ดว้ยตวัอา่นการด์ IC

กาํหนดทางลดัใหก้บัการด์ IC ดว้ยตวัอา่นการด์ IC
คณุสามารถกําหนดทางลดัของเครือ่งรายการหนึง่ไปยงัการด์ IC ของคณุ เมือ่คณุสมัผัสการด์ IC ของคณุเขา้กบัตวัอา่นการด์
IC ทีเ่ชือ่มตอ่กบัเครือ่งของคณุ ทางลดัสว่นตวัของคณุจะปรากฏบนจอสมัผัสโดยอตัโนมตัิ

• คณุไมส่ามารถใชก้ารด์ IC ใบเดยีวกนัสําหรับทางลดัทีต่า่งกนัได ้
• เพือ่ใชก้ารด์ IC นัน้กบัทางลดัอืน่ ใหย้กเลกิการลงทะเบยีนการด์กอ่น จากนัน้จงึลงทะเบยีนการด์กบัทางลดัใหม่

กอ่นกําหนดทางลดัใหก้บัการด์ IC ใหล้งทะเบยีนตวัอา่นการด์ IC ภายนอก ใช ้Web Based Management (การบรหิาร
จัดการบนเว็บ) ในการลงทะเบยีนตวัอา่นการด์ เครือ่งของคณุรองรับตวัอา่นการด์ IC ภายนอกทีส่นับสนุนไดรเวอรค์ลาส HID

1. เปิดเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ
พมิพ ์"https://machine's IP address" ในแถบทีอ่ยูข่องเบราวเ์ซอรข์องคณุ (โดยที ่"machine's IP address" คอืเลขที่
อยูไ่อพขีองเครือ่งหรอืชือ่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพ)์ ตวัอยา่ง: https://192.168.1.2

หากเครือ่งถามรหสัผา่น ใหพ้มิพล์งไป จากนัน้คลกิ 

2. คลกิแท็บ Administrator (ผูด้แูลระบบ)
3. คลกิเมนู External Card Reader (ตวัอา่นการด์ภายนอก) จากนัน้ป้อนขอ้มลูทีจํ่าเป็น
4. คลกิ Submit (สง่)
5. เริม่เครือ่งบราเดอรข์องคณุใหมเ่พือ่นําการกําหนดคา่ไปใช ้
6. ถอดปลั๊กสายไฟออกจาก เตา้รับไฟฟ้า
7. เชือ่มตอ่ตวัอา่นการด์เขา้กบัเครือ่งของคณุ จากนัน้เสยีบปลั๊กสายไฟของเครือ่งเขา้ไปใน เตา้รับไฟฟ้า

8. กด  [Shortcuts (ทางลดั)] บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

9. กด d หรอื c เพือ่เลอืกหนา้จอทางลดัทีม่ทีางลดัทีค่ณุตอ้งการกําหนดใหก้บัการด์ IC ของคณุ
10. กดทางลดัคา้งไวจ้นกระทัง่มตีวัเลอืกปรากฏขึน้
11. กด [Register Card/NFC (ลงทะเบียนการ์ด/NFC)]
12. สมัผัสการด์ IC เขา้กบัตวัอา่นการด์ IC ทีเ่ชือ่มตอ่กบัเครือ่งของคณุ
13. กด [Register (ลงทะเบียน)]

ทางลดันัน้จะถกูกําหนดใหก้บัการด์ IC

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กําหนดทางลดัใหก้บัการด์ IC 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > พมิพร์ายงาน

พมิพร์ายงาน

• รายงาน

• พมิพร์ายงาน

• ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละโทรสาร
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > พมิพร์ายงาน > รายงาน

รายงาน
มรีายงานตอ่ไปนี:้

การตรวจสอบความถกูตอ้งการสง่สญัญาณ
การตรวจสอบความถกูตอ้งการสง่สญัญาณ จะพมิพร์ายงานการตรวจสอบความถกูตอ้งการสง่สญัญาณสําหรับการสง่ครัง้
ลา่สดุของคณุ

สมดุทีอ่ยู่
รายงานสมดุทีอ่ยูจ่ะพมิพร์ายชือ่และหมายเลขทีจั่ดเกบ็ไวใ้นหน่วยความจําสมดุทีอ่ยู่

รายงานบนัทกึโทรสาร
บนัทกึโทรสารจะพมิพร์ายการขอ้มลูเกีย่วกบัโทรสารรับเขา้และสง่ออก 200 รายการลา่สดุของคณุ (TX หมายถงึการสง่
สญัญาณ, RX หมายถงึการรับสญัญาณ)

(Windows)
คณุสามารถดแูละพมิพร์ายงานบนัทกึโทรสารจากคอมพวิเตอรข์องคณุไดโ้ดยใชซ้อฟตแ์วร ์Fax Journal Report
(รายงานบนัทกึโทรสาร) ไปยงัหนา้ ดาวนโ์หลด ของรุน่ของคณุใน Brother Solutions Center ที่
support.brother.com เพือ่ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์

การต ัง้คา่ของผูใ้ช้
รายงานการตัง้คา่ของผูใ้ช ้พมิพร์ายการการตัง้คา่ปัจจบุนัของคณุ

การกาํหนดคา่เครอืขา่ย (รุน่เครอืขา่ย)
รายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย พมิพร์ายการการกําหนดคา่เครอืขา่ยปัจจบุนัของคณุ

รายงาน WLAN (รุน่ไรส้าย)
รายงาน WLAN จะพมิพผ์ลการวนิจิฉัยการเชือ่มตอ่ LAN แบบไรส้าย

ประวตัหิมายเลขโทรเขา้
รายงานประวตัริหสัผูโ้ทรจะพมิพร์ายการขอ้มลูรหสัผูโ้ทรสําหรับโทรสารและโทรศพัทท์ีไ่ดรั้บ 30 ครัง้ลา่สดุ (ไมส่ามารถ
ใชไ้ดสํ้าหรับไตห้วนัและบางประเทศ)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพร์ายงาน 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > พมิพร์ายงาน > พมิพร์ายงาน

พมิพร์ายงาน

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Print Reports (พิมพร์ายงาน)]
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกรายงาน จากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
3. กด [Yes (ใช่)]
4. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพร์ายงาน 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ

ตารางการต ัง้คา่และคณุสมบตั ิ

• ตารางการตัง้คา่ (รุน่จอสมัผัส 2.7"(67.5 มม.))

• ตารางคณุลกัษณะ (รุน่จอสมัผัส 2.7"(67.5 มม.))
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตั ิ> ตารางการตัง้
คา่ (รุน่จอสมัผัส 2.7"(67.5 มม.))

ตารางการต ัง้คา่ (รุน่จอสมัผสั 2.7"(67.5 มม.))
ตารางเหลา่นีจ้ะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจการเลอืกและตวัเลอืกเมนูของเครือ่งของคณุ
>> [Settings (การตั้งค่า)]
>> [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)]
>> [Shortcut Settings (การตั้งค่าทางลดั)]
>> [Fax (โทรสาร)]
>> [Network (เครือข่าย)]
>> [Print Reports (พิมพร์ายงาน)]
>> [Machine Info. (ขอ้มูลเคร่ือง)]
>> [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)]

[Settings (การตั้งค่า)]

[Settings (การตั้งค่า)]

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

(Date & Time (วนัทีแ่ละ
เวลา))

Date (วนัที)่ - เพิม่วนัทีแ่ละเวลาบนจอสมัผัส และทีส่ว่นหวั
โทรสารทีค่ณุสง่Time (เวลา) -

Clock Type (ชนิดของ
นาฬิกา)

- เลอืกรปูแบบเวลา (12 ชัว่โมงหรอื 24 ชัว่โมง)

Auto Daylight (แสงกลาง
วนัอตัโนมตั)ิ
(มเีฉพาะบางประเทศ)

- ตัง้คา่เครือ่งใหเ้ปลีย่นเวลาตามเวลาออมแสง
โดยอตัโนมตัิ

Daylight Save (ประหยดั
แสงกลางวนั)
(มเีฉพาะบางประเทศ)

- เปลีย่นการปรับเวลาตามแสงอาทติยด์ว้ยตนเอง

Time Zone (เขตเวลา) - ตัง้คา่เขตเวลาของคณุ

Maintenance (การบํารุงรักษา) Improve Print
Quality (ปรับปรุงคุณภาพการ
พมิพ์)

- ตรวจสอบและแกไ้ขคณุภาพงานพมิพ ์การจัด
ตําแหน่ง และการป้อนกระดาษตามคําแนะนํา
บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Print Head Cleaning
(การทาํความสะอาดหัวพมิพ์)

- ทําความสะอาดหวัพมิพต์ามคําแนะนําบนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

Remove Paper Scraps
(นําเศษกระดาษออก)

- นําเศษกระดาษทีต่ดิอยูใ่นเครือ่งออกตามคํา
แนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Ink Low Notice (การ
เตือนหมกึเหลือน้อย)

- ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งแสดงขอ้ความเตอืนหมกึเหลอื
นอ้ย

Ink Bottle Model (รุ่น
ของขวดหมกึ)

- ตรวจสอบหมายเลขของขวดหมกึ

Print Setting
Options (ตวัเลือกการตั้งค่าการ
พมิพ์)

Reduce
Smudging (ลด
รอยเป้ือน)

ลดรอยเป้ือนบนกระดาษหรอืกระดาษตดิขณะ
พมิพ์

Reduce
Uneven
Lines (ลดเส้นไม่
สมํา่เสมอ)

ลดเสน้ไมส่มํา่เสมอบนกระดาษขณะพมิพ์

Slow Drying
Paper (กระดาษ
ชนิดแห้งช้า)

ใชก้ารตัง้คา่นีเ้มือ่พมิพด์ว้ยกระดาษธรรมดา
ชนดิทีห่มกึแหง้ชา้มาก

Wi-Fi TCP/IP - ตัง้คา่โปรโตคอล TCP/IP
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Wi-Fi Setup Wizard (ตวัช่วยการ
ตั้งค่า)

- กําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของ
คณุดว้ยตนเอง

WLAN Assistant (ตวัช่วย
WLAN)

- กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุ
โดยใชแ้ผน่ดสิกก์ารตดิตัง้ของ Brother

WPS - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุ
โดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

WPS w/ PIN Code
(WPS ด้วยรหัส PIN)

- กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุ
โดยใช ้WPS ทีม่ ีPIN

WLAN Status (สถานะ
WLAN)

- ดสูถานะเครอืขา่ยแบบไรส้ายปัจจบุนั

MAC Address (MAC
แอดเดรส)

- ด ูMAC แอดเดรสของเครือ่ง

Quiet Mode (โหมดลดเสียง
รบกวน)

- - ลดเสยีงรบกวนจากการพมิพ์

Tray Setting (การตั้งค่า
ถาด)

Tray #1 (ถาด #1) Paper Type
(ชนิดกระดาษ)

ตัง้คา่ชนดิกระดาษในถาดบรรจกุระดาษที ่1

Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

ตัง้คา่ขนาดกระดาษในถาดบรรจกุระดาษที ่1

MP Tray (ถาดอเนกประสงค์) Paper Type
(ชนิดกระดาษ)

ตัง้คา่ชนดิของกระดาษในถาดป้อนกระดาษ
อเนกประสงค์

Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

ตัง้คา่ขนาดกระดาษในถาดป้อนกระดาษ
อเนกประสงค์

Fax Preview (ตวัอย่าง
โทรสาร)

- - ดโูทรสารทีไ่ดรั้บบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

All Settings (การตั้งค่า
ทั้งหมด)

- - กําหนดคา่รายละเอยีดการตัง้คา่

[General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)]

[Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การ
ตั้งค่าทัว่ไป)]
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Maintenance (การบํารุง
รักษา)

Improve Print Quality
(ปรับปรุงคุณภาพการพมิพ์)

- ตรวจสอบและแกไ้ขคณุภาพงานพมิพ ์การ
จัดตําแหน่ง และการป้อนกระดาษตามคํา
แนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Print Head Cleaning
(การทาํความสะอาดหัวพมิพ์)

- ทําความสะอาดหวัพมิพต์ามคําแนะนําบน
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Remove Paper Scraps
(นําเศษกระดาษออก)

- นําเศษกระดาษทีต่ดิอยูใ่นเครือ่งออกตามคํา
แนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Ink Low Notice (การเตือน
หมกึเหลือน้อย)

- ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งแสดงขอ้ความเตอืนหมกึ
เหลอืนอ้ย

Ink Bottle Model (รุ่นของ
ขวดหมกึ)

- ตรวจสอบหมายเลขของขวดหมกึ

Print Setting Options
(ตวัเลือกการตั้งค่าการพมิพ์)

Reduce
Smudging (ลด
รอยเป้ือน)

ลดรอยเป้ือนบนกระดาษหรอืกระดาษตดิ
ขณะพมิพ์

Reduce
Uneven Lines
(ลดเส้นไม่สมํา่เสมอ)

ลดเสน้ไมส่มํา่เสมอบนกระดาษขณะพมิพ์
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Maintenance (การบํารุง
รักษา)

Print Setting Options
(ตวัเลือกการตั้งค่าการพมิพ์)

Slow Drying
Paper (กระดาษชนิด
แห้งช้า)

ใชก้ารตัง้คา่นีเ้มือ่พมิพด์ว้ยกระดาษธรรมดา
ชนดิทีห่มกึแหง้ชา้มาก

Tray Setting (การตั้งค่า
ถาด)

Tray #1 (ถาด #1) Paper Type
(ชนิดกระดาษ)

ตัง้คา่ชนดิกระดาษในถาดบรรจกุระดาษที ่1

Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

ตัง้คา่ขนาดกระดาษในถาดบรรจกุระดาษที่
1

MP Tray (ถาดอเนกประสงค์) Paper Type
(ชนิดกระดาษ)

ตัง้คา่ชนดิของกระดาษในถาดป้อนกระดาษ
อเนกประสงค์

Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

ตัง้คา่ขนาดกระดาษในถาดป้อนกระดาษ
อเนกประสงค์

Tray Setting: Copy
(การตั้งค่าถาด: สําเนา)

Tray Use (ถาดที่
ใช้)

เลอืกถาดทีจ่ะใชสํ้าหรับการทําสําเนา

Tray
Priority (ลาํดบั
การใช้ถาด)

เปลีย่นลําดบัความสําคญัของถาดสําหรับ
การทําสําเนา

Tray Setting: Fax (การ
ตั้งค่าถาด: โทรสาร)

Tray Use (ถาดที่
ใช้)

เลอืกถาดทีจ่ะใชสํ้าหรับการสง่โทรสาร

Tray
Priority (ลาํดบั
การใช้ถาด)

เปลีย่นลําดบัความสําคญัของถาดสําหรับ
พมิพโ์ทรสาร

Tray Setting: Print
(การตั้งค่าถาด: พมิพ์)

Tray
Priority (ลาํดบั
การใช้ถาด)

เปลีย่นลําดบัความสําคญัของถาดสําหรับ
การพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์

Tray Setting: JPEG
Print (Media) (การตั้งค่า
ถาด: พมิพ์ JPEG (ส่ือ))

Tray Use (ถาดที่
ใช้)

เลอืกถาดทีจ่ะใชสํ้าหรับการพมิพภ์าพถา่ย
จาก USB flash drive

Tray
Priority (ลาํดบั
การใช้ถาด)

เปลีย่นลําดบัถาดสําหรับการพมิพภ์าพถา่ย
จาก USB flash drive

Check Paper (ตรวจสอบ
กระดาษ)

- ตรวจสอบชนดิกระดาษและขนาดกระดาษ
เมือ่คณุดงึถาดออกจากเครือ่ง

Quiet Mode (โหมดลดเสียง
รบกวน)

- - ลดเสยีงรบกวนจากการพมิพ์

Volume (ระดบัเสียง) Ring (เสียงกร่ิง) - ปรับระดบัความดงัของเสยีงเรยีกเขา้

Beep (เสียงเตือน) - ปรับระดบัความดงัของเสยีงเตอืน

Speaker (ลาํโพง) - ปรับระดบัความดงัของลําโพง

LCD Settings (การตั้งค่าจอ
LCD)

Backlight (แบคไลท์) - ปรับความสวา่งของแบ็คไลทข์องจอ LCD

Dim Timer (ตวัตั้งเวลาหร่ีแสง) - ตัง้คา่ระยะเวลาทีจ่ะใหแ้บ็คไลทข์องจอ
LCD สวา่งคา้งไวห้ลงัจากการกดหนา้จอครัง้
สดุทา้ย

Screen Settings (การตั้ง
ค่าหน้าจอ)

Scan Screen (หน้าจอสแกน) - ตัง้คา่เริม่ตน้สําหรับการตัง้คา่หนา้จอการ
สแกน

Notice Settings (การตั้ง
ค่าการเตือน)

Document Alert (การเตือน
เอกสาร)

- แสดงการเตอืนเมือ่ลมืเอกสารไวบ้นกระจก
สแกนเนอร์

Copy Tip (คาํแนะนําในการทาํ
สําเนา)

- แสดงคําแนะนําในการวางเอกสารเมือ่คณุ
เปิดฝาครอบเอกสาร

Scan Result(Skip
Blank Page) (ผลการสแกน
(ข้ามหน้าว่าง))

- แสดงผลการสแกนขา้มหนา้วา่งเมือ่เสร็จ
เรยีบรอ้ย

Keyboard Settings
(การตั้งค่าแป้นพมิพ์)

- - เลอืกชนดิของแป้นพมิพสํ์าหรับจอ LCD
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Sleep Mode (โหมดพกั) - - เลอืกระยะเวลาทีเ่ครือ่งวา่งกอ่นเขา้สูโ่หมด
พัก

Auto Power Off (ปิดเคร่ือง
อตัโนมตั)ิ

- - เลอืกระยะเวลาทีเ่ครือ่งตอ้งรอกอ่นทีจ่ะปิด
เองโดยอตัโนมตัหิลงัจากเขา้สูโ่หมดพัก
เมือ่ตัง้คา่เป็นปิด เครือ่งจะไมปิ่ดเองโดย
อตัโนมตัิ

[Shortcut Settings (การตั้งค่าทางลดั)]

[Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Shortcut Settings
(การตั้งค่าทางลดั)]
ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย
(เลอืกปุ่ มทางลดั) Rename (ตั้งช่ือใหม่) เปลีย่นชือ่ทางลดั

Edit (แก้ไข) เปลีย่นการตัง้คา่ทางลดั

Delete (ลบ) ลบทางลดั

Register Card/NFC (ลงทะเบียนการ์ด/NFC) กําหนดทางลดัใหก้บัการด์ IC

Delete Card/NFC (ลบการ์ด/NFC) นําทางลดัออกจากการด์ IC

[Fax (โทรสาร)]

[Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Fax (โทรสาร)]

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Setup Receive (ตั้งค่าการรับ) Ring Delay (หน่วงเวลาเสียง
เรียก)

- ตัง้คา่จํานวนครัง้เสยีงเรยีกเขา้กอ่นเครือ่งรับสายในโหมด
โทรสารเทา่นัน้หรอืโทรสาร/โทรศพัท์

Receive Mode (โหมดรับ) - เลอืกโหมดการรับของตวัเครือ่งทีต่รงตามความตอ้งการ
ของคณุทีส่ดุ

F/T Ring Time (ระยะ
เวลาในการดงัของเสียงกร่ิงเรียกเข้า
F/T)

- ตัง้คา่ระยะเวลาของเสยีงกริง่พเิศษ/สองครัง้ในโหมด
โทรสาร/โทรศพัท์

Fax Preview (ตวัอย่าง
โทรสาร)

- ดโูทรสารทีไ่ดรั้บบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Fax Detect (ตรวจหา
โทรสาร)

- รับขอ้ความโทรสารอตัโนมตัเิมือ่คณุตอบรับสายโทรเขา้
และไดย้นิเสยีงโทรสาร

Remote Codes (รหัสระยะ
ไกล)

- รับสายจากโทรศพัทท์ีต่อ่แยกออกจากตวัเครือ่งหรอื
โทรศพัทภ์ายนอกเพือ่เปิดหรอืปิดรหสัทางไกล คณุ
สามารถปรับรหสัใหเ้ป็นสว่นตวั

Auto Reduction (การลด
โดยอตัโนมตั)ิ

- ยอ่ขนาดโทรสารรับเขา้

PC Fax Receive (รับ
โทรสารด้วย PC)

- ตัง้คา่เครือ่งใหส้ง่โทรสารไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุ
คณุสามารถเปิดคณุลกัษณะความปลอดภยัของงานพมิพ์
สํารองได ้

Memory Receive (รับ
ด้วยหน่วยความจาํ)

- ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งสง่ตอ่ขอ้ความโทรสาร เพือ่จัดเกบ็
โทรสารรับเขา้ในหน่วยความจํา (เพือ่ใหค้ณุเรยีกดขูณะ
อยูห่า่งจากเครือ่งของคณุ) หรอืบรกิาร Cloud
ถา้คณุเลอืกสง่ตอ่โทรสาร หรอืสง่ตอ่ไปยงั Cloud คณุ
สามารถเปิดคณุลกัษณะความปลอดภยัของงานพมิพ์
สํารองได ้

Fax Rx Stamp (ประทบัวนั
เวลาทีรั่บโทรสาร)

- พมิพเ์วลาและวนัทีท่ีไ่ดรั้บทีด่า้นบนของโทรสารรับเขา้
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Report Setting (การตั้งค่า
รายงาน)

XMIT Report (รายงานการ
ส่ง)

- เลอืกการตัง้คา่เริม่ตน้สําหรับรายงานการตรวจสอบความ
ถกูตอ้งการสง่สญัญาณ

Journal Period (ระยะ
เวลาบันทกึ)

- ตัง้คา่ชว่งสําหรับการพมิพบ์นัทกึโทรสารโดยอตัโนมตัิ
หากคณุเลอืกตวัเลอืกอืน่นอกจากปิด และทกุๆ โทรสาร
50 แผน่ คณุสามารถตัง้คา่เวลาสําหรับตวัเลอืกได ้
ถา้คณุเลอืกทกุๆ 7 วนั คณุสามารถตัง้วนัของสปัดาหไ์ด ้

Print Document (พมิพ์
เอกสาร)

- - พมิพโ์ทรสารทีไ่ดรั้บทีจั่ดเกบ็อยูใ่นหน่วยความจําของ
เครือ่ง

Remote Access (การเข้าถงึ
ระยะไกล)

- - ตัง้คา่รหสัของคณุสําหรับการเรยีกดจูากระยะไกล

Dial Restriction (การ
จาํกดัการต่อสาย)

Dial Pad (แป้นกดหมายเลข) - ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจํากดั การตอ่หมายเลข เมือ่ใชแ้ป้นกด
หมายเลข

Address Book (สมุดที่
อยู่)

- ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจํากดั การตอ่หมายเลข เมือ่ใชส้มดุทีอ่ยู่

Shortcuts (ทางลดั) - ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจํากดั การตอ่หมายเลข เมือ่ใชท้างลดั

LDAP Server (เซิร์ฟเวอร์
LDAP)
(มเีฉพาะบางประเทศ)

- ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจํากดั การตอ่หมายเลข เมือ่ใชก้ารคน้หา
LDAP

Remaining Jobs (งานที่
เหลือ)

- - ตรวจสอบวา่ควิงานใดอยูใ่นหน่วยความจําของเครือ่งและ
ยกเลกิงานทีเ่ลอืก

Miscellaneous (เบ็ดเตลด็) Distinctive (เสียงเรียกที่
แตกต่าง)
(สําหรับบางประเทศ)

- เมือ่ใชก้บับรกิารเสยีงเรยีกทีแ่ตกตา่งของบรษัิททีใ่ห ้
บรกิารทางดา้นโทรศพัท ์จะทําใหค้ณุใชห้มายเลขโทร
ออกดว้ยเสยีงและหมายเลขโทรสารในสายเดยีว

[Network (เครือข่าย)]

[Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Network (เครือข่าย)]

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั
4

คาํอธบิาย

Wired LAN
(LAN แบบใช้สาย)

TCP/IP BOOT Method (วธีิการ
บู๊ตเคร่ือง)

- เลอืกวธิกีารบูต๊เครือ่งทีต่รงตามความตอ้งการ
ของคณุทีส่ดุ

IP Address (เลขทีอ่ยู่
ไอพ)ี

- ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask (ซับเน็ต
มาสก์)

- ป้อน Subnet mask

Gateway (เกตเวย์) - ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

Node Name (ช่ือโหนด) - ป้อนชือ่โหนด

WINS
Configuration (การ
กาํหนดค่า WINS)

- เลอืกโหมดการกําหนดคา่ WINS

WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

- ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์WINS หลกั
หรอืรอง

DNS Server (เซิร์ฟเวอร์
DNS)

- ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS หลกัหรอื
รอง

APIPA - ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพจีากชว่ง
local address ทีเ่ชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัิ

IPv6 - เปิดหรอืปิดโพรโทคอล IPv6 สําหรับราย
ละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ ไปที ่คาํถามทีพ่บบอ่ย
และการแกไ้ขปญัหา ในหนา้เว็บไซตช์ว่ย
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั
4

คาํอธบิาย

Wired LAN
(LAN แบบใช้สาย)

TCP/IP เหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี่
support.brother.com

Ethernet (อเีธอร์เน็ต) - - เลอืกโหมดเชือ่มตอ่อเีทอรเ์น็ต

Wired Status
(สถานะระบบแบบใช้สาย)

- - ดสูถานะระบบแบบใชส้ายปัจจบุนั

MAC Address
(MAC แอดเดรส)

- - ด ูMAC แอดเดรสของเครือ่ง

WLAN TCP/IP BOOT Method (วธีิการ
บู๊ตเคร่ือง)

- เลอืกวธิกีารบูต๊เครือ่งทีต่รงตามความตอ้งการ
ของคณุทีส่ดุ

IP Address (เลขทีอ่ยู่
ไอพ)ี

- ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask (ซับเน็ต
มาสก์)

- ป้อน Subnet mask

Gateway (เกตเวย์) - ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

Node Name (ช่ือโหนด) - ป้อนชือ่โหนด

WINS
Configuration (การ
กาํหนดค่า WINS)

- เลอืกโหมดการกําหนดคา่ WINS

WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

- ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์WINS หลกั
หรอืรอง

DNS Server (เซิร์ฟเวอร์
DNS)

- ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS หลกัหรอื
รอง

APIPA - ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพจีากชว่ง
local address ทีเ่ชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัิ

IPv6 - เปิดหรอืปิดโพรโทคอล IPv6 สําหรับราย
ละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ ไปที ่คาํถามทีพ่บบอ่ย
และการแกไ้ขปญัหา ในหนา้เว็บไซตช์ว่ย
เหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี่
support.brother.com

Setup Wizard (ตวั
ช่วยการตั้งค่า)

- - กําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของ
คณุดว้ยตนเอง

WLAN Assistant
(ตวัช่วย WLAN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุ
โดยใชแ้ผน่ดสิกก์ารตดิตัง้ของ Brother

WPS - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุ
โดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

WPS w/ PIN Code
(WPS ด้วยรหัส PIN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุ
โดยใช ้WPS ทีม่ ีPIN

WLAN Status
(สถานะ WLAN)

Status (สถานะ) - ดสูถานะเครอืขา่ยแบบไรส้ายปัจจบุนั

Signal (สัญญาณ) - ดคูวามแรงของสญัญาณเครอืขา่ยแบบไรส้าย
ปัจจบุนั

SSID - ด ูSSID ปัจจบุนั

Comm. Mode (โหมดการ
ส่ือสาร)

- ดโูหมดการสือ่สารปัจจบุนั

MAC Address
(MAC แอดเดรส)

- - ด ูMAC แอดเดรสของเครือ่ง

Wi-Fi Direct Push Button (ปุ่ม
กด)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ของ
คณุโดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

PIN Code (รหัส
PIN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ของ
คณุโดยใช ้WPS ทีม่รีหสั PIN code
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั
4

คาํอธบิาย

Wi-Fi Direct Manual (ด้วยตนเอง) - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ของ
คณุดว้ยตนเอง

Group Owner
(เจ้าของกลุ่ม)

- - ตัง้คา่เครือ่งพมิพข์องคณุเป็นเจา้ของกลุม่

Device
Information (ข้อมูล
อุปกรณ์)

Device Name (ช่ือ
อุปกรณ์)

- ดชูือ่อปุกรณข์องเครือ่งของคณุ

SSID - ด ูSSID ของเจา้ของกลุม่
เมือ่เครือ่งพมิพไ์มไ่ดเ้ชือ่มตอ่ หนา้จอแสดงผล
แบบ LCD จะแสดง Not Connected (ไมไ่ด ้
เชือ่มตอ่)

IP Address (เลขทีอ่ยู่
ไอพ)ี

- ดเูลขทีอ่ยูไ่อพปัีจจบุนัของเครือ่ง

Status
Information (ข้อมูล
สถานะ)

Status (สถานะ) - ดสูถานะเครอืขา่ย Wi-Fi Direct ปัจจบุนั

Signal (สัญญาณ) - ดคูวามแรงของสญัญาณเครอืขา่ย Wi-Fi
Direct ปัจจบุนั
เมือ่เครือ่งของคณุเป็นเจา้ของกลุม่ หนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD จะแสดงสญัญาณแรงเสมอ

I/F Enable (เปิดใช้
งาน I/F)

- - เปิดหรอืปิดการเชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct

Message from
Brother (ข้อความ
จาก Brother)

Message from
Brother (ข้อความจาก
Brother)

- - ดขูอ้ความและการแจง้เตอืนจากบราเดอร์

Status (สถานะ) - -

Web Connect
Settings (การตั้ง
ค่าการเช่ือมต่อเวบ็)

Proxy Settings
(การตั้งค่าพร็อกซ่ี)

Proxy Connection
(การเช่ือมต่อพร็อกซ่ี)

- เปลีย่นการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ผา่นเว็บ

Address (ทีอ่ยู่) -

Port (พอร์ต) -

User Name (ช่ือผู้ใช้) -

Password (รหัสผ่าน) -

Network I/F
(อนิเตอร์เฟซเครือข่าย)

- - - เลอืกประเภทของการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

IPsec - - - IPsec เป็นคณุสมบตักิารรักษาความปลอดภยั
เพิม่เตมิของโพรโทคอล IP ทีใ่หบ้รกิารวธิกีาร
พสิจูนต์วัจรงิและการเขา้รหสั เราแนะนําให ้
ตดิตอ่ผูด้แูลระบบเครอืขา่ยของคณุกอ่นเปลีย่น
การตัง้คา่นี้

Network Reset
(รีเซ็ตเครือข่าย)

- - - เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดไปทีค่า่เริม่
ตน้จากโรงงาน

[Print Reports (พมิพ์รายงาน)]

[Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Print Reports (พมิพ์
รายงาน)]
ระดบั 1 คาํอธบิาย

XMIT Verify (ตรวจสอบยืนยนั XMIT) พมิพร์ายงานการตรวจสอบความถกูตอ้งการสง่สญัญาณครัง้สดุทา้ยของคณุ

Address Book (สมุดทีอ่ยู่) พมิพร์ายชือ่และหมายเลขทีจั่ดเกบ็ในสมดุทีอ่ยู่
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ระดบั 1 คาํอธบิาย

Fax Journal (บันทกึโทรสาร) พมิพร์ายการขอ้มลูเกีย่วกบัโทรสารรับเขา้และสง่ออก 200 รายการลา่สดุของ
คณุ
(TX หมายถงึ สง่ RX หมายถงึ รับ)

User Settings (การตั้งค่าผู้ใช้) พมิพร์ายการการตัง้คา่ของคณุ

Network Configuration (การกาํหนดค่าเครือข่าย) พมิพร์ายการการตัง้คา่เครอืขา่ยของคณุ

WLAN Report (รายงาน WLAN) พมิพผ์ลการเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย

Caller ID History (ประวตัริหัสผู้โทร)
(ไมส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับไตห้วนัและบางประเทศ)

พมิพร์ายการขอ้มลูรหสัผูโ้ทรประมาณ 30 เลขหมายลา่สดุทัง้โทรสารทีไ่ดรั้บ
และสายโทรเขา้

[Machine Info. (ข้อมูลเคร่ือง)]

[Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Machine Info. (ข้อมูล
เคร่ือง)]
ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

Serial No. (หมายเลขเคร่ือง) - ตรวจสอบหมายเลขเครือ่งของคณุ

Firmware Version (เวอร์ช่ันเฟิร์มแวร์) Main Version (เวอร์ช่ันหลกั) ตรวจสอบเวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องเครือ่ง

Firmware Update (อพัเดตเฟิร์มแวร์) - อปัเดตเครือ่งของคณุเป็นเฟิรม์แวรล์า่สดุ

Firmware Auto Check (ตรวจสอบเฟิร์มแวร์อตัโนมตั)ิ - ดขูอ้มลูเฟิรม์แวรบ์นหนา้จอหลกั

Page Counter (ตวันับหน้ากระดาษ) - แสดงหนา้ทีพ่มิพ์

[Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมต้น)]

[Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การ
ตั้งค่าเร่ิมต้น)]
ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

Date & Time (วนัทีแ่ละเวลา) Date (วนัที)่ เพิม่วนัทีแ่ละเวลาบนจอสมัผัส และทีส่ว่นหวัโทรสารทีค่ณุสง่

Time (เวลา)
Clock Type (ชนิดของ
นาฬิกา)

เลอืกรปูแบบเวลา (12 ชัว่โมงหรอื 24 ชัว่โมง)

Auto Daylight
(แสงกลางวนัอตัโนมตั)ิ
(มเีฉพาะบางประเทศ)

ตัง้คา่เครือ่งใหเ้ปลีย่นเวลาตามเวลาออมแสงโดยอตัโนมตัิ

Daylight Save
(ประหยดัแสงกลางวนั)
(มเีฉพาะบางประเทศ)

เปลีย่นการปรับเวลาตามแสงอาทติยด์ว้ยตนเอง

Time Zone (เขตเวลา) ตัง้คา่เขตเวลาของคณุ

Station ID (รหัสประจาํเคร่ือง) Fax (โทรสาร) ใสช่ือ่และหมายเลขโทรสารของคณุเพือ่ใหห้มายเลขปรากฏ
ในแตล่ะหนา้ทีค่ณุสง่โทรสารName (ช่ือ)

Tone/Pulse (โทน/พลัส์)
(มเีฉพาะบางประเทศ)

- เลอืกโหมด การโทรออก

Fax Auto Redial (โทรสารซ้ําอตัโนมตั)ิ - ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งโทรซํา้หมายเลขโทรสารลา่สดุถา้โทรสารไม่
ไดส้ง่ไปเนือ่งจากสายไมว่า่ง

Dial Tone (เสียงสัญญาณต่อเลขหมาย) - ทําใหก้ารหยดุตรวจสอบเสยีงสญัญาณตอ่หมายเลขสัน้ลง

Dial Prefix (ค่าตวัเลขทีใ่ช้ในการตดัสายเพ่ือ
โทรออก)

- ตัง้คา่หมายเลขนําหนา้ทีจ่ะเพิม่หนา้หมายเลขโทรสารทกุครัง้
ทีค่ณุหมนุโทรออก
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ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย
(มเีฉพาะบางประเทศ)

Phone Line Set (การตั้งค่าสายโทรศัพท์)
(มเีฉพาะบางประเทศ)

- เลอืกชนดิสายโทรศพัท์

Compatibility (ความสามารถใช้งานด้วยกนั
ได้)

- ปรับการปรับสมดลุสําหรับปัญหาการสง่สญัญาณ
ผูใ้หบ้รกิาร VoIP สนับสนุนโทรสารโดยใชม้าตรฐานตา่งๆ ถา้
คณุพบขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัการสง่สญัญาณโทรสารเป็น
ประจํา ใหเ้ลอืกพืน้ฐาน(สําหรับ VoIP)

Reset (รีเซ็ต) Machine Reset
(การตั้งค่าเคร่ืองใหม่)

เรยีกคนืการตัง้คา่เครือ่งทีค่ณุเปลีย่นแปลงทัง้หมด เชน่ วนัที่
และเวลา และการชะลอเสยีงเรยีกเขา้

Network (เครือข่าย) เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดไปทีค่า่เริม่ตน้จากโรงงาน

Address Book &
Fax (สมุดทีอ่ยู่และโทรสาร)

ลบหมายเลขโทรศพัทแ์ละการตัง้คา่โทรสารทีจั่ดเกบ็ไว ้
ทัง้หมด

All Settings (การ
ตั้งค่าทั้งหมด)

เรยีกคนืการตัง้คา่เครือ่งกลบัไปเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

Local Language (ภาษาท้องถิน่)
(มเีฉพาะบางประเทศ)

- เปลีย่นภาษาของจอ LCD ของคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตั ิ> ตาราง
คณุลกัษณะ (รุน่จอสมัผัส 2.7"(67.5 มม.))

ตารางคณุลกัษณะ (รุน่จอสมัผสั 2.7"(67.5 มม.))
ตารางเหลา่นีจ้ะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจการเลอืกคณุลกัษณะและตวัเลอืกชัว่คราวของเครือ่งของคณุ

>>  [Fax (โทรสาร)]
>>  [Copy (สาํเนา)]
>>  [Scan (สแกน)]
>>  [Web (เวบ็)]
>>  [Apps]
>>  [USB]
>>  [A3 Copy Shortcuts (ทางลดัการทาํสาํเนา A3)]
>>  [Download Software (ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์)]
>>  [Shortcuts (ทางลดั)]
>>  การตัง้คา่ Wi-Fi
>> เมือ่คณุใส ่USB Flash drive ในชอ่ง USB

 [Fax (โทรสาร)]

(เมือ่ [Fax Preview (ตวัอย่างโทรสาร)] เป็น [Off (ปิด)])

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Redial(Pause) (โทร
ซ้ํา(หยุดช่ัวคราว))

- - เรยีกซํ้าหมายเลขสดุทา้ยทีต่อ่สาย เมือ่คณุใส่
หมายเลขโทรสารหรอืโทรศพัทบ์นจอสมัผัส ปุ่ ม
โทรซํา้จะเปลีย่นเป็นพักบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD กด หยดุชัว่คราว เมือ่คณุตอ้งการใหม้กีาร
ชะลอขณะที ่ตอ่หมายเลข เชน่ เมือ่มรีหสัการเขา้
ใชง้านและหมายเลขบตัรเครดติ คณุยงัสามารถจัด
เกบ็การหยดุชัว่คราวนีไ้ดเ้มือ่คณุตัง้คา่ทีอ่ยู่

Address Book (สมุด ที่
อยู่)

(Search: (ค้นหา:))

- เมือ่ปิด LDAP การคน้หาจะอยูภ่ายในสมดุทีอ่ยู่
ภายในเครือ่ง
เมือ่เปิด LDAP การคน้หาจะอยูภ่ายในสมดุทีอ่ยู่
ภายในเครือ่งและเซริฟ์เวอร ์LDAP

Detail (ราย
ละเอยีด)
(จะปรากฏขึน้เมือ่
LDAP เปิดอยู่
เทา่นัน้)
(สามารถใชไ้ดบ้าง
ประเทศเทา่นัน้)

ดขูอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัทีอ่ยูท่ีเ่ลอืกไว ้

Edit (แก้ไข) - จัดเก็บหมายเลขในสมดุทีอ่ยู ่ตัง้คา่หมายเลขกลุม่
สําหรับการกระจายสญัญาณ และเปลีย่นหรอืลบ
หมายเลขในสมดุทีอ่ยู่

- Apply (ดาํเนิน
การ)

เริม่สง่โทรสารโดยใชส้มดุทีอ่ยู่

Call History
(ประวตักิารโทร)

Redial (โทรซ้ํา) - โทรซํา้หมายเลขสดุทา้ยทีค่ณุ ตอ่หมายเลข

Outgoing Call (สายโทร
ออก)

Apply (ดาํเนิน
การ)

เลอืกหมายเลขจากประวตัสิายโทรออก จากนัน้สง่
โทรสารออกไปยงัหมายเลขนัน้ เพิม่เขา้ไปยงัสมดุ
ทีอ่ยูห่รอืลบออกEdit (แก้ไข)
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Call History
(ประวตักิารโทร)

Caller ID History
(ประวตัริหัสผู้โทร)
(ไมส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับ
ไตห้วนัและบางประเทศ)

Apply (ดาํเนิน
การ)

เลอืกหมายเลขจากประวตัริหสัผูโ้ทร จากนัน้สง่
โทรสารออกไปยงัหมายเลขนัน้ เพิม่เขา้ไปยงัสมดุ
ทีอ่ยู ่หรอืลบออกEdit (แก้ไข)

Options (ตวัเลือก) Fax Resolution (ความ
ละเอยีดโทรสาร)

- ตัง้คา่ความละเอยีดสําหรับโทรสารสง่ออก

Contrast (ความคมชัด) - ปรับความคมชดั

Document Size (ขนาด
เอกสาร)

- ตัง้คา่ขนาดเอกสารสําหรับแฟกซข์าออก

Scan Long Paper
(สแกนกระดาษแบบยาว)

- สแกนเอกสารทีม่คีวามยาวโดยใช ้ADF (ถาดป้อน
เอกสารอตัโนมตั)ิ

Broadcasting (การกระจาย
สัญญาณ)

Add Number
(เพิม่หมายเลข)

สง่ขอ้ความโทรสารเดยีวกนัไปยงัหมายเลข
โทรสารมากกวา่หนึง่หมายเลข

Preview (เรียกดูตวัอย่าง) - เรยีกดตูวัอยา่งขอ้ความโทรสารกอ่นทีค่ณุจะสง่

Delayed Fax (หน่วงเวลา
โทรสาร)

Delayed Fax
(หน่วงเวลาโทรสาร)

ตัง้คา่เวลาของวนัทีจ่ะสง่โทรสารทีช่ะลอการสง่ไว ้

Set Time (ตั้ง
เวลา)

Batch TX (แบทช์ TX) - รวมโทรสารทีช่ะลอทีส่ง่ออกไปยงัหมายเลข
โทรสารเดยีวกนัพรอ้มกนัในการสง่หนึง่ครัง้

Real Time TX (TX เวลา
จริง)

- สง่โทรสารโดยไมใ่ชห้น่วยความจํา

Overseas Mode (โหมดต่าง
ประเทศ)

- ตัง้คา่เป็นเปิดหากคณุประสบปัญหาในการสง่
โทรสารไปตา่งประเทศ

Call History (ประวตักิาร
โทร)

Redial (โทรซ้ํา) โทรซํา้หมายเลขสดุทา้ยทีค่ณุ ตอ่หมายเลข

Outgoing
Call (สายโทร
ออก)

เลอืกหมายเลขจากประวตัสิายโทรออก จากนัน้สง่
โทรสารออกไปยงัหมายเลขนัน้ เพิม่เขา้ไปยงัสมดุ
ทีอ่ยูห่รอืลบออก

Caller ID
History (ประวตัิ
รหัสผู้โทร)
(ไมส่ามารถใชไ้ด ้
สําหรับไตห้วนัและ
บางประเทศ)

เลอืกหมายเลขจากประวตัริหสัผูโ้ทร จากนัน้สง่
โทรสารออกไปยงัหมายเลขนัน้ เพิม่เขา้ไปยงัสมดุ
ทีอ่ยู ่หรอืลบออก

Address Book (สมุดทีอ่ยู่)

(Search:
(ค้นหา:))

เมือ่ปิด LDAP การคน้หาจะอยูภ่ายในสมดุทีอ่ยู่
ภายในเครือ่ง
เมือ่เปิด LDAP การคน้หาจะอยูภ่ายในสมดุทีอ่ยู่
ภายในเครือ่งและเซริฟ์เวอร ์LDAP

Edit (แก้ไข) จัดเก็บหมายเลขในสมดุทีอ่ยู ่ตัง้คา่หมายเลขกลุม่
สําหรับการกระจายสญัญาณ และเปลีย่นหรอืลบ
หมายเลขในสมดุทีอ่ยู่

Set New Default (ตั้ง
ค่าเร่ิมต้นใหม่)

- บนัทกึการตัง้คา่ของคณุเป็นคา่เริม่ตน้

Factory Reset (รีเซ็ตเป็น
ค่าทีต่ั้งจากโรงงาน)

- เรยีกคนืการตัง้คา่ทัง้หมดไปทีค่า่เริม่ตน้จาก
โรงงาน

Save as Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)

- - บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัเป็นทางลดั
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(เมือ่ [Fax Preview (ตวัอย่างโทรสาร)] เป็น [On (เปิด)])

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Sending Faxes
(การส่งโทรสาร)

Redial(Pause) (โทร
ซ้ํา(หยุดช่ัวคราว))

- - เรยีกซํ้าหมายเลขสดุทา้ยทีต่อ่สาย
เมือ่คณุใสห่มายเลขโทรสารหรอื
โทรศพัทบ์นจอสมัผัส ปุ่ มโทรซํ้าจะ
เปลีย่นเป็นพักบนหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD กด หยดุชัว่คราว เมือ่คณุ
ตอ้งการใหม้กีารชะลอขณะที ่ตอ่
หมายเลข เชน่ เมือ่มรีหสัการเขา้ใช ้
งานและหมายเลขบตัรเครดติ คณุยงั
สามารถจัดเก็บการหยดุชัว่คราวนีไ้ด ้
เมือ่คณุตัง้คา่ทีอ่ยู่

Address Book (สมุด
ทีอ่ยู่)

(Search: (ค้นหา:))

- เมือ่ปิด LDAP การคน้หาจะอยูภ่ายใน
สมดุทีอ่ยูภ่ายในเครือ่ง
เมือ่เปิด LDAP การคน้หาจะอยู่
ภายในสมดุทีอ่ยูภ่ายในเครือ่งและ
เซริฟ์เวอร ์LDAP

Detail (ราย
ละเอยีด)
(จะปรากฏขึน้
เมือ่ LDAP เปิด
อยูเ่ทา่นัน้)
(สามารถใชไ้ด ้
บางประเทศ
เทา่นัน้)

ดขูอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัทีอ่ยูท่ี่
เลอืกไว ้

Edit (แก้ไข) - จัดเก็บหมายเลขในสมดุทีอ่ยู ่ตัง้คา่
หมายเลขกลุม่สําหรับการกระจาย
สญัญาณ และเปลีย่นหรอืลบ
หมายเลขในสมดุทีอ่ยู่

- Apply (ดาํเนิน
การ)

เริม่สง่โทรสารโดยใชส้มดุทีอ่ยู่

Call History
(ประวตักิารโทร)

Redial (โทรซ้ํา) - โทรซํา้หมายเลขสดุทา้ยทีค่ณุ ตอ่
หมายเลข

Outgoing Call (สาย
โทรออก)

Apply (ดาํเนิน
การ)

เลอืกหมายเลขจากประวตัสิายโทร
ออก จากนัน้สง่โทรสารออกไปยงั
หมายเลขนัน้ เพิม่เขา้ไปยงัสมดุทีอ่ยู่
หรอืลบออกEdit (แก้ไข)

Caller ID
History (ประวตัริหัสผู้
โทร)
(ไมส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับ
ไตห้วนัและบางประเทศ)

Apply (ดาํเนิน
การ)

เลอืกหมายเลขจากประวตัริหสัผูโ้ทร
จากนัน้สง่โทรสารออกไปยงั
หมายเลขนัน้ เพิม่เขา้ไปยงัสมดุทีอ่ยู่
หรอืลบออกEdit (แก้ไข)

Options (ตวัเลือก) Fax Resolution
(ความละเอยีดโทรสาร)

- ตัง้คา่ความละเอยีดสําหรับโทรสารสง่
ออก

Contrast (ความคมชัด) - ปรับความคมชดั

Document Size
(ขนาดเอกสาร)

- ตัง้คา่ขนาดเอกสารสําหรับแฟกซข์า
ออก

Scan Long Paper
(สแกนกระดาษแบบยาว)

- สแกนเอกสารทีม่คีวามยาวโดยใช ้
ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

Broadcasting (การก
ระจายสัญญาณ)

Add Number
(เพิม่หมายเลข)

สง่ขอ้ความโทรสารเดยีวกนัไปยงั
หมายเลขโทรสารมากกวา่หนึง่
หมายเลข

Preview (เรียกดูตวัอย่าง) - เรยีกดตูวัอยา่งขอ้ความโทรสารกอ่น
ทีค่ณุจะสง่

196



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Sending Faxes
(การส่งโทรสาร)

Options (ตวัเลือก) Delayed Fax (หน่วง
เวลาโทรสาร)

Delayed
Fax (หน่วงเวลา
โทรสาร)

ตัง้คา่เวลาของวนัทีจ่ะสง่โทรสารที่
ชะลอการสง่ไว ้

Set Time
(ตั้งเวลา)

Batch TX (แบทช์ TX) - รวมโทรสารทีช่ะลอทีส่ง่ออกไปยงั
หมายเลขโทรสารเดยีวกนัพรอ้มกนั
ในการสง่หนึง่ครัง้

Real Time TX (TX
เวลาจริง)

- สง่โทรสารโดยไมใ่ชห้น่วยความจํา

Overseas Mode
(โหมดต่างประเทศ)

- ตัง้คา่เป็นเปิดหากคณุประสบปัญหา
ในการสง่โทรสารไปตา่งประเทศ

Call History
(ประวตักิารโทร)

Redial (โทร
ซ้ํา)

โทรซํา้หมายเลขสดุทา้ยทีค่ณุ ตอ่
หมายเลข

Outgoing
Call (สายโทร
ออก)

เลอืกหมายเลขจากประวตัสิายโทร
ออก จากนัน้สง่โทรสารออกไปยงั
หมายเลขนัน้ เพิม่เขา้ไปยงัสมดุทีอ่ยู่
หรอืลบออก

Caller ID
History
(ประวตัริหัสผู้โทร)
(ไมส่ามารถ
ใชไ้ดสํ้าหรับ
ไตห้วนัและบาง
ประเทศ)

เลอืกหมายเลขจากประวตัริหสัผูโ้ทร
จากนัน้สง่โทรสารออกไปยงั
หมายเลขนัน้ เพิม่เขา้ไปยงัสมดุทีอ่ยู่
หรอืลบออก

Address Book (สมุดที่
อยู่)

(Search:
(ค้นหา:))

เมือ่ปิด LDAP การคน้หาจะอยูภ่ายใน
สมดุทีอ่ยูภ่ายในเครือ่ง
เมือ่เปิด LDAP การคน้หาจะอยู่
ภายในสมดุทีอ่ยูภ่ายในเครือ่งและ
เซริฟ์เวอร ์LDAP

Edit (แก้ไข) จัดเก็บหมายเลขในสมดุทีอ่ยู ่ตัง้คา่
หมายเลขกลุม่สําหรับการกระจาย
สญัญาณ และเปลีย่นหรอืลบ
หมายเลขในสมดุทีอ่ยู่

Set New Default
(ตั้งค่าเร่ิมต้นใหม่)

- บนัทกึการตัง้คา่ของคณุเป็นคา่เริม่ตน้

Factory Reset
(รีเซ็ตเป็นค่าทีต่ั้งจากโรงงาน)

- เรยีกคนืการตัง้คา่ทัง้หมดไปทีค่า่เริม่
ตน้จากโรงงาน

Save as Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)

- - บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัเป็นทางลดั

Received
Faxes (โทรสารทีไ่ด้
รับ)

Print/Delete
(พมิพ์/ลบ)

Print All(New
Faxes) (พมิพ์ทั้งหมด
(โทรสารใหม่))

- พมิพโ์ทรสารใหมท่ีไ่ดรั้บ

Print All(Old
Faxes) (พมิพ์ทั้งหมด
(โทรสารเก่า))

- พมิพโ์ทรสารเกา่ทีไ่ดรั้บ

Delete All(New
Faxes) (ลบทั้งหมด
(โทรสารใหม่))

- ลบโทรสารใหมท่ีไ่ดรั้บ

Delete All(Old
Faxes) (ลบทั้งหมด
(โทรสารเก่า))

- ลบโทรสารเกา่ทีไ่ดรั้บ

Address Book
(สมุด ทีอ่ยู่)

- - เมือ่ปิด LDAP การคน้หาจะอยูภ่ายใน
สมดุทีอ่ยูภ่ายในเครือ่ง
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Address Book
(สมุด ทีอ่ยู่)

(Search: (ค้นหา:)) เมือ่เปิด LDAP การคน้หาจะอยู่
ภายในสมดุทีอ่ยูภ่ายในเครือ่งและ
เซริฟ์เวอร ์LDAP

Detail (รายละเอยีด)
(จะปรากฏขึน้เมือ่ LDAP
เปิดอยูเ่ทา่นัน้)
(สามารถใชไ้ดบ้าง
ประเทศเทา่นัน้)

- ดขูอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัทีอ่ยูท่ี่
เลอืกไว ้

Edit (แก้ไข) - - จัดเก็บหมายเลขในสมดุทีอ่ยู ่ตัง้คา่
หมายเลขกลุม่สําหรับการกระจาย
สญัญาณ และเปลีย่นหรอืลบ
หมายเลขในสมดุทีอ่ยู่

- Apply (ดาํเนินการ) - เริม่สง่โทรสารโดยใชส้มดุทีอ่ยู่

Call History
(ประวตักิารโทร)

Redial (โทรซ้ํา) - - โทรซํา้หมายเลขสดุทา้ยทีค่ณุ ตอ่
หมายเลข

Outgoing Call (สาย
โทรออก)

Apply (ดาํเนินการ) - เลอืกหมายเลขจากประวตัสิายโทร
ออก จากนัน้สง่โทรสารออกไปยงั
หมายเลขนัน้ เพิม่เขา้ไปยงัสมดุทีอ่ยู่
หรอืลบออก

Edit (แก้ไข) -

Caller ID History
(ประวตัริหัสผู้โทร)
(ไมส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับ
ไตห้วนัและบางประเทศ)

Apply (ดาํเนินการ) - เลอืกหมายเลขจากประวตัริหสัผูโ้ทร
จากนัน้สง่โทรสารออกไปยงั
หมายเลขนัน้ เพิม่เขา้ไปยงัสมดุทีอ่ยู่
หรอืลบออก

Edit (แก้ไข) -

 [Copy (สําเนา)]

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Save as
Shortcut (บันทกึ
เป็นทางลดั)

- - บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัเป็นทางลดั

Options (ตวัเลือก) Quality (คุณภาพ) - เลอืกความละเอยีดการทําสําเนาสําหรับ
ประเภทเอกสารของคณุ

Paper Type (ชนิดกระดาษ) - เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบั
กระดาษทีอ่ยูใ่นถาด

Paper Size (ขนาดกระดาษ) - เลอืกขนาดกระดาษทีต่รงกบักระดาษที่
อยูใ่นถาด

Tray Select (เลือกถาด) - เลอืกถาดทีจ่ะใชสํ้าหรับโหมดสําเนา

Enlarge/Reduce (เพิม่ขนาด/
ลดขนาด)

100% -

Enlarge (ขยาย) เลอืกอตัราสว่นการขยายสําหรับสําเนา
ถดัไป

Reduce (ย่อ) เลอืกอตัราสว่นการยอ่สําหรับสําเนาถดั
ไป

Fit to Page (ย่อให้พอดี
หน้า)

ปรับขนาดสําเนาใหพ้อดกีบัขนาด
กระดาษทีค่ณุตัง้คา่ไว ้

Custom(25-400%)
(กาํหนดเอง(25-400%))

ป้อนอตัราสว่นการยอ่หรอืการขยาย

Density (ความเข้ม) - ปรับความเขม้

Remove Background
Colour (กาํจดัสีพืน้หลงั)

Black Copy Settings
(การตั้งค่าสําเนาขาวดาํ)

เปลีย่นปรมิาณสพีืน้หลงัทีล่บออก

Colour Copy Settings
(การตั้งค่าสําเนาสี)
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Options (ตวัเลือก) 2-sided Copy (สําเนา 2
ด้าน)

- เปิดหรอืปิดการทําสําเนา 2 ดา้น และ
เลอืกพลกิดา้นขอบยาว หรอืพลกิดา้น
ขอบสัน้

Stack/Sort (จดักอง/เรียงชุด) - เลอืกวา่จะจัดกองหรอืเรยีงชดุสําเนา
แบบหลายชดุ

Page Layout (จดัรูปแบบหน้า) - ทําสําเนาแบบ N in 1, 2 in 1 ID, 1 to
2 หรอืโปสเตอร์Layout Format (รูปแบบการจดั

วาง)
(เมือ่คณุตัง้คา่ A3 หรอื Ledger
แลว้เลอืก 2 in 1 หรอื Poster
2x2)

-

Auto Deskew (การปรับเอยีง
อตัโนมตั)ิ

Scanner Glass (กระจก
สแกนเนอร์)

ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งแกไ้ขสําเนาทีเ่อยีง

ADF (ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ)

Advanced Settings (การตั้ง
ค่าขั้นสูง)

- เลอืกการตัง้คา่สําเนาขัน้สงู

Set New Default (ตั้งค่าเร่ิมต้น
ใหม่)

- บนัทกึการตัง้คา่ของคณุเป็นคา่เริม่ตน้

Factory Reset (รีเซ็ตเป็นค่าทีต่ั้ง
จากโรงงาน)

- เรยีกคนืการตัง้คา่ทัง้หมดไปทีค่า่เริม่ตน้
จากโรงงาน

 [Scan (สแกน)]

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

to Media (ไปยงัส่ือ)
(เมือ่เสยีบ USB Flash drive)

Other Scan to
Actions (ดาํเนินการ
สแกนอ่ืน)

- - สแกนเอกสารและบนัทกึไปยงั
USB flash drive โดยไมใ่ช ้
คอมพวิเตอร์

Options (ตวัเลือก) - -

Save as
Shortcut (บันทกึเป็น
ทางลดั)

- -

to My Folder (ไปยงั My
Folder)

- - - สง่ขอ้มลูทีส่แกนไปยงัโฟลเดอร์
ของคณุในเซริฟ์เวอร ์CIFS ใน
เครอืขา่ยภายในของคณุหรอืบน
อนิเทอรเ์น็ต

to PC (ไปยงั PC) to File (ไปยงัไฟล์) Other Scan
to Actions
(ดาํเนินการสแกนอ่ืน)

- สแกนเอกสารและบนัทกึไปยงั
โฟลเดอรใ์นคอมพวิเตอรข์องคณุ

(เลอืก USB หรอื
PC)

Options (ตวั
เลือก)
Save as
Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)

to OCR (ไปยงั
OCR)

Other Scan
to Actions
(ดาํเนินการสแกนอ่ืน)

- แปลงเอกสารทีค่ณุสแกนเป็น
ไฟลข์อ้ความทีแ่กไ้ขได ้

(เลอืก USB หรอื
PC)

Options (ตวั
เลือก)
Save as
Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

to PC (ไปยงั PC) to Image (ไปยงั
รูปภาพ)

Other Scan
to Actions
(ดาํเนินการสแกนอ่ืน)

- สแกนภาพถา่ยหรอืกราฟฟิคไปยงั
แอปพลเิคชนักราฟฟิคของคณุ

(เลอืก USB หรอื
PC)

Options (ตวั
เลือก)
Save as
Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)

to E-mail (ไปยงั
อเีมล)

Other Scan
to Actions
(ดาํเนินการสแกนอ่ืน)

- สง่เอกสารทีส่แกนเป็นไฟลแ์นบ
อเีมล

(เลอืก USB หรอื
PC)

Options (ตวั
เลือก)
Save as
Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)

to FTP/SFTP (ไปยงั FTP/
SFTP)

Other Scan to
Actions (ดาํเนินการ
สแกนอ่ืน)

- - สแกนเอกสารไปยงัเซริฟ์เวอร์
FTP โดยตรง

(เลอืกชือ่โพรไฟล)์ Options (ตวั
เลือก)

-

Save as
Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)

-

to Network (ไปยงัเครือข่าย) Other Scan to
Actions (ดาํเนินการ
สแกนอ่ืน)

- - สแกนเอกสารไปยงัเซริฟ์เวอร์
CIFS บนเครอืขา่ยภายในของคณุ
โดยตรง

(เลอืกชือ่โพรไฟล)์ Options (ตวั
เลือก)

-

Save as
Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)

-

to SharePoint (ไปยงั
SharePoint)

Other Scan to
Actions (ดาํเนินการ
สแกนอ่ืน)

- - สง่ขอ้มลูทีส่แกนผา่นเซริฟ์เวอร์
SharePoint

(เลอืกชือ่โพรไฟล)์ Options (ตวั
เลือก)

-

Save as
Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)

-

to Web (ไปยงัเวบ็) - - - อพัโหลดขอ้มลูทีส่แกนไปยงั
บรกิารอนิเทอรเ์น็ต

WS Scan
(ปรากฏขึน้เมือ่คณุตดิตัง้
เว็บเซอรว์สิการสแกน ซึง่จะแสดง
ใน Network explorer ของ
คอมพวิเตอรข์องคณุ)

Other Scan to
Actions (ดาํเนินการ
สแกนอ่ืน)

- - สแกนขอ้มลูโดยใชโ้พรโทคอล
เว็บเซอรว์สิ

Scan (สแกน) - -

Scan for E-
mail (สแกนสําหรับ
อเีมล)

- -

Scan for Fax
(สแกนสําหรับโทรสาร)

- -

Scan for Print
(สแกนสําหรับพมิพ์)

- -
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 [Web (เวบ็)]

ระดบั 1 คาํอธบิาย

Web (เวบ็) เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้กบับรกิารอนิเทอรเ์น็ต

 [Apps]

ระดบั 1 คาํอธบิาย

Apps เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้สูบ่รกิาร Brother Apps

 [USB]

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

JPEG Print (พมิพ์
JPEG)

Select Files
(เลือกไฟล์)

OK (ตกลง) Print Settings
(การตั้งค่าการพมิพ์)

ปรับภาพถา่ยของคณุโดยใชต้วัเลอืก

Print All
(พมิพ์ทั้งหมด)

- พมิพภ์าพถา่ยทัง้หมดใน USB flash
drive ของคณุ

Index Print
(พมิพ์ดชันี)

Print Index
Sheet (พมิพ์แผ่น
ดชันี)

Print Settings
(การตั้งค่าการพมิพ์)

พมิพห์นา้ภาพยอ่

Print Photos
(พมิพ์ภาพถ่าย)

Print Settings
(การตั้งค่าการพมิพ์)

พมิพภ์าพถา่ยโดยเลอืกหมายเลข
ดชันี

Scan to Media
(สแกนไปยงัส่ือ)

- - - สแกนเอกสารไปยงัแฟลชไดรฟ์
USB

Web (เวบ็) - - - เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้กบั
บรกิารอนิเทอรเ์น็ต

 [A3 Copy Shortcuts (ทางลดัการทาํสําเนา A3)]

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

A3 2in1 (A3 2ใน1)
A3
A4 ⇒ A3
A3 ⇒ A4
A4 + Note(L) (A4 + โน้ต(L))
A4 + Note(P) (A4 + โน้ต(P))
A4 + Grid (A4 + ตาราง)
A4 + Blank (A4 + ว่าง)
A4 Centre (A4 กลาง)

Options (ตวัเลือก) Quality (คุณภาพ) เลอืกความละเอยีดการทําสําเนาสําหรับ
ประเภทเอกสารของคณุ

Paper Type (ชนิด
กระดาษ)

ดชูนดิกระดาษทีส่ามารถใชไ้ด ้

Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

ตัง้คา่ขนาดกระดาษในถาดใสก่ระดาษ

Tray Select (เลือก
ถาด)

ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งเลอืกถาดทีบ่รรจกุระดาษที่
เหมาะสมทีส่ดุโดยอตัโนมตัิ

Density (ความเข้ม) ปรับความเขม้

Auto Deskew (การปรับ
เอยีงอตัโนมตั)ิ

ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งแกไ้ขสําเนาทีเ่อยีง

 [Download Software (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์)]

ระดบั 1 คาํอธบิาย

Download Software (ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์)

แสดงขอ้มลูเกีย่วกบัการดาวนโ์หลดและการตดิตัง้ซอฟตแ์วรสํ์าหรับอปุกรณเ์คลือ่นทีแ่ละ
คอมพวิเตอร์
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 [Shortcuts (ทางลดั)]

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Add Shortcut (เพิม่ทางลดั) Copy (สําเนา) - เปลีย่นการตัง้คา่ในตวัเลอืกสําเนา

Fax (โทรสาร) - เปลีย่นการตัง้คา่ในตวัเลอืกโทรสาร

Scan (สแกน) to PC(File) (ไปยงั
PC(ไฟล์))

สแกนเอกสารและบนัทกึไปยงัโฟลเดอร์
ในคอมพวิเตอรข์องคณุ

to PC(OCR) (ไปยงั
PC(OCR))

แปลงเอกสารทีค่ณุสแกนเป็นไฟล์
ขอ้ความทีแ่กไ้ขได ้

to PC(Image) (ไปยงั
PC(รูปภาพ))

สแกนภาพถา่ยหรอืกราฟฟิคไปยงั
แอปพลเิคชนักราฟฟิคของคณุ

to PC(E-mail) (ไปยงั
PC(อเีมล))

สง่เอกสารทีส่แกนเป็นไฟลแ์นบอเีมล

to Media (ไปยงัส่ือ) สแกนเอกสารและบนัทกึไปยงั USB
flash drive โดยไมใ่ชค้อมพวิเตอร์

to Network (ไปยงัเครือ
ข่าย)

สง่ขอ้มลูทีส่แกนไปยงัเซริฟ์เวอร ์CIFS
ในเครอืขา่ยภายในของคณุหรอืบน
อนิเทอรเ์น็ต

to FTP/SFTP (ไปยงั
FTP/SFTP)

สง่ขอ้มลูทีส่แกนผา่น FTP

to SharePoint (ไปยงั
SharePoint)

สง่ขอ้มลูทีส่แกนผา่นเซริฟ์เวอร์
SharePoint

Web (เวบ็) - เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้กบับรกิาร
อนิเทอรเ์น็ต

Apps - เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้สูบ่รกิาร
Brother Apps

รายการนีจ้ะปรากฏขึน้เมือ่กดแตล่ะ
ไอคอนทางลดัเป็นเวลา 2 วนิาที

Rename (ตั้งช่ือใหม่) - เปลีย่นชือ่ทางลดั

Edit (แก้ไข) - เปลีย่นการตัง้คา่ทางลดั

Delete (ลบ) - ลบทางลดั

Register
Card/NFC (ลง
ทะเบียนการ์ด/NFC)

- กําหนดทางลดัใหก้บัการด์ IC

Delete
Card/NFC (ลบ
การ์ด/NFC)

- นําทางลดัออกจากการด์ IC

Edit/Delete (แก้ไข/ลบ) (เลอืกปุ่ มทางลดั) Rename (ตั้งช่ือใหม่) เปลีย่นชือ่ทางลดั

Edit (แก้ไข) เปลีย่นการตัง้คา่ทางลดั

Delete (ลบ) ลบทางลดั

Register Card/NFC
(ลงทะเบียนการ์ด/NFC)

กําหนดทางลดัใหก้บัการด์ IC

Delete Card/NFC (ลบ
การ์ด/NFC)

นําทางลดัออกจากการด์ IC

 การต ัง้คา่ Wi-Fi

ระดบั 1 คาํอธบิาย

Setup Wizard (ตวัช่วยการตั้งค่า) กําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุดว้ยตนเอง

WLAN Assistant (ตวัช่วย WLAN) กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุโดยใชแ้ผน่ดสิกก์ารตดิตัง้ของ Brother

WPS กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุโดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว
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เมือ่คณุใส ่USB Flash drive ในชอ่ง USB

ระดบั 1 คาํอธบิาย

JPEG Print (พมิพ์ JPEG) เลอืกเมนูภาพถา่ย

Scan to Media (สแกนไปยงัส่ือ) สแกนเอกสารไปยงัแฟลชไดรฟ์ USB

Web (เวบ็) เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้กบับรกิารอนิเทอรเ์น็ต

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก

ภาคผนวก

• ขอ้กําหนด

• ป้อนขอ้ความในเครือ่ง Brother ของคณุ

• หมายเลขโทรศพัทข์องบราเดอร์
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > ขอ้กําหนด

ขอ้กาํหนด
>> ขอ้กําหนดทัว่ไป
>> ขอ้กําหนดขนาดเอกสาร
>> ขอ้กําหนดสือ่สิง่พมิพ์
>> ขอ้กําหนดแฟกซ์
>> ขอ้กําหนดสําเนา
>> ขอ้กําหนดของ USB Flash Drive
>> ขอ้กําหนดของสแกนเนอร์
>> ขอ้กําหนดของเครือ่งพมิพ์
>> ขอ้กําหนดอนิเตอรเ์ฟส
>>  ขอ้กําหนดเครอืขา่ย
>> ขอ้กําหนดคอมพวิเตอร์

ขอ้กาํหนดท ัว่ไป

ประเภทเครือ่งพมิพ์ องิคเ์จ็ท

หวัพมิพ์ ขาวดาํ Piezo ทีม่ ี420 หวัฉีด × 1

สี Piezo ทีม่ ี420 หวัฉีด × 3

ความจขุองหนว่ยความจาํ • 128 MB

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลกึเหลว)
1

• หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัส ส ีTFT 2.7 นิว้ (67.5
มม.)

แหลง่พลงังาน AC 100 ถงึ 120 V 50/60 Hz (ไตห้วนั)
AC 220 ถงึ 240V 50/60Hz (ออสเตรเลยีและประเทศอืน่ๆ)

การใชพ้ลงังาน 2 • MFC-T4500DW (ออสเตรเลยีและประเทศอืน่ๆ)
การทาํสาํเนา 3: ประมาณ 28 W
พรอ้ม 4: ประมาณ 6.0 W
พกั 4: ประมาณ 1.5 W
ปิดเครือ่ง 4 5: ประมาณ 0.04 W

• MFC-T4500DW (ไตห้วนั)
การทาํสาํเนา 3: ประมาณ 27 W
พรอ้ม 4: ประมาณ 5.0 W
พกั 4: ประมาณ 1.4 W
ปิดเครือ่ง 4 5: ประมาณ 0.04 W
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ขนาด • MFC-T4500DW

นํา้หนกั • MFC-T4500DW (ออสเตรเลยีและประเทศอืน่ๆ)
20.5 กก.

• MFC-T4500DW (ไตห้วนั)
20.4 กก.

ระดบัเสยีงรบกวน ความดนัเสยีง ปฏบิตักิาร 50 dB (A) (โดยประมาณ) 6

อณุหภมู ิ ปฏบิตักิาร 10 ถงึ 35 °C

คณุภาพการพมิพส์งูสดุ 20 ถงึ 33 °C

ความชืน้ ปฏบิตักิาร 20 ถงึ 80% (ไมม่กีารควบแน่น)

คณุภาพการพมิพส์งูสดุ 20 ถงึ 80% (ไมม่กีารควบแน่น)

ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ สงูสดุ 50 หนา้ 7

กระดาษ: 80 แกรม

1 วดัตามแนวทแยงมมุ
2 ตรวจวดัขณะทีเ่ครือ่งเชือ่มตอ่อยูก่บัอนิเตอรเ์ฟส USB ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจะแตกตา่งกนัเล็กนอ้ยตามลกัษณะการใชง้านหรอืการเสือ่มสภาพของชิน้สว่น
3 เมือ่ใช ้ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ, การพมิพแ์บบดา้นเดยีว, ความละเอยีด: มาตรฐาน / เอกสาร: รปูแบบทีพ่มิพ ์ISO/IEC 24712
4 วดัตาม IEC 62301 Edition 2.0
5 แมก้ระทัง่ขณะทีเ่ครือ่งปิดอยู ่เครือ่งก็จะเปิดเองโดยอตัโนมตัเิป็นระยะเพือ่ทําการบํารงุรักษาหวัพมิพ ์จากนัน้เครือ่งจะปิดเอง
6 เสยีงรบกวนขึน้อยูก่บัเงือ่นไขในการพมิพ์
7 สงูสดุ 30 หนา้เมือ่ทําสําเนาดว้ยฟังกช์นัจัดเรยีง

ขอ้กาํหนดขนาดเอกสาร

ขนาดเอกสาร ความกวา้งของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ 105 ถงึ 297 มม.

ความยาว ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ 1 148 ถงึ 431.8 มม.

ความกวา้งของกระจกสแกนเนอร ์ สงูสดุ 297 มม.

ความยาวของกระจกสแกนเนอร์ สงูสดุ 431.8 มม.

1 สงูสดุ 900 มม. เมือ่ใชฟั้งกช์นักระดาษยาว

ขอ้กาํหนดสือ่ส ิง่พมิพ์

การใส่
กระดาษ

ถาดบรรจกุระดาษ #1 ชนดิของ
กระดาษ 1

กระดาษธรรมดา, กระดาษองิคเ์จ็ท (กระดาษเคลอืบผวิ), กระดาษ
เคลอืบมนั, กระดาษรไีซเคลิ
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การใส่
กระดาษ

ถาดบรรจกุระดาษ #1 ขนาดกระดาษ 2 (แนวนอน)
A4, Letter, Executive, B5 (JIS)
(แนวตัง้)
A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio,
A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch),
ภาพถา่ย (10 x 15 ซม.), ภาพถา่ย L (9 x 13 ซม.), ภาพถา่ย 2L
(13 x 18 ซม.), แผน่ดชัน ี(13 x 20 ซม.)

ความจกุระดาษ
สงูสดุ

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 250 แผน่

ถาดอเนกประสงค์
(ถาด MP) 3

ชนดิของ
กระดาษ 1

กระดาษธรรมดา, กระดาษองิคเ์จ็ท (กระดาษเคลอืบผวิ), กระดาษ
เคลอืบมนั, กระดาษรไีซเคลิ

ขนาดกระดาษ 2 (แนวนอน)
A4, Letter, Executive, B5 (JIS)
(แนวตัง้)
A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio,
A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL, Monarch),
ภาพถา่ย (10 × 15 ซม.), ภาพถา่ย L (9 × 13 ซม.), ภาพถา่ย 2L
(13 × 18 ซม.), แผน่ดชัน ี(13 × 20 ซม.)

ความจกุระดาษ
สงูสดุ

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 100 แผน่

กระดาษออก 1 • สงูสดุขนาด A4/Letter
กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 100 แผน่ (สง่พมิพแ์บบหงาย
หนา้ไปยงัถาดรองรับกระดาษ)

• ใหญก่วา่ขนาด A4/Letter
กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 50 แผน่ (สง่พมิพแ์บบหงาย
หนา้ไปยงัถาดรองรับกระดาษ)

1 สําหรับกระดาษเคลอืบมนั ใหนํ้ากระดาษทีพ่มิพแ์ลว้ออกจากถาดรองรับกระดาษทนัทหีลงัจากออกจากเครือ่งพมิพเ์พือ่ป้องกนัไมใ่หก้ระดาษเป้ือน
2 กระดาษขนาด B6 (JIS), B5 (JIS) และ B4 (JIS) รองรับในบางประเทศเทา่นัน้
3 เราขอแนะนําใหใ้ชถ้าดอเนกประสงคสํ์าหรับกระดาษเคลอืบมนั

ขอ้กาํหนดแฟกซ์

ความเขา้กนัได้ • ITU-T Super Group 3

ความเร็วโมเด็ม • ถอยกลบัอตัโนมตั:ิ 33,600 bps

ความกวา้งการสแกน
(เอกสารดา้นเดยีว)

288 มม. (A3)

ความกวา้งการพมิพ์ 291 มม. (A3)

ระดบัสเีทา ขาวดํา: 8 บติ (256 ระดบั)

ความละเอยีด
(แนวนอน)

203 dpi

ความละเอยีด
(แนวต ัง้)

มาตรฐาน:
98 dpi (ขาวดํา)

ละเอยีด:
196 dpi (ขาวดํา)

ละเอยีดพเิศษ:
392 dpi (ขาวดํา)

ภาพถา่ย:
196 dpi (ขาวดํา)

สมดุทีอ่ยู่ 100 ชือ่ × 2 หมายเลข

กลุม่ สงูสดุ 6

207



การกระจายขอ้มลู 250 (200 สมดุทีอ่ยู/่50 การตอ่สายดว้ยตนเอง)

การโทรซํา้อตัโนมตั ิ 3 ครัง้ทกุ 5 นาที

การรบัสง่หนว่ยความจาํ สงูสดุ 180 หนา้ 1

การรบัเมือ่กระดาษหมด สงูสดุ 180 หนา้ 1

1 “หนา้” อา้งองิถงึแผนผังการทดสอบ “ITU-T Test Chart #1” (จดหมายธรุกจิทัว่ไป ความละเอยีดมาตรฐาน รหสั MMR)

ขอ้กาํหนดสาํเนา

ส/ีขาวดาํ ใช/่ใช่

ความกวา้งสาํเนา 291 มม. 1

สาํเนาหลายชุด ซอ้น/เรยีงไดส้งูสดุ 999 หนา้

เพิม่ขนาด/ลดขนาด 25% ถงึ 400% (เพิม่ครัง้ละ 1%)

ความละเอยีด พมิพไ์ดส้งูสดุ 1200 × 4800 dpi

1 เมือ่ทําสําเนาบนกระดาษขนาด A3

ขอ้กาํหนดของ USB Flash Drive

สือ่ทีเ่ขา้กนัได้ USB Flash drive 1

การพมิพ ์JPEG ความละเอยีด สงูสดุ 1200 × 4800 dpi

ชนดิกระดาษ กระดาษธรรมดา, กระดาษองิคเ์จ็ท (กระดาษเคลอืบผวิ), กระดาษเคลอืบมนั, กระดาษรไีซเคลิ

ขนาดกระดาษ A4, Letter, A3, Ledger, ภาพถา่ย (10 × 15 ซม.), ภาพถา่ย 2L (13 × 18 ซม.)

รปูแบบไฟล์ JPEG (ไมส่นับสนุนฟอรแ์มต Progressive JPEG)

สแกนไปยงัสือ่ รปูแบบไฟล์ JPEG, PDF (ส,ี สเีทา)
TIFF, PDF (ขาวดํา)

1 USB Flash drive ไมไ่ดใ้หม้าดว้ย USB 2.0 ความเร็ว Full-Speed มาตรฐานหน่วยเกบ็มวลสงูของ USB สงูสดุ 256 GB รปูแบบทีร่องรับ: FAT12/FAT16/
FAT32/exFAT

ขอ้กาํหนดของสแกนเนอร ์

ส/ีขาวดาํ ใช/่ใช่

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด TWAIN ใช่
(Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)
(macOS v10.11.6 / 10.12.x /10.13.x)

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด WIA ใช่
(Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)

ความลกึของสี การประมวลผลส ี48 บติ (อนิพตุ)
การประมวลผลส ี24 บติ (เอาทพ์ตุ)

ระดบัสเีทา การประมวลผลส ี16 บติ (อนิพตุ)
การประมวลผลส ี8 บติ (เอาทพ์ตุ)

ความละเอยีด สงูสดุ 19200 × 19200 dpi (การประมาณคา่ในชว่ง) 1

สงูสดุ 1200 × 2400 dpi (ออปตคิอล) (จากกระจกสแกนเนอร)์
สงูสดุ 600 × 600 dpi (ออปตคิอล) (จาก ADF)
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ความกวา้งและความยาวการสแกน
(เอกสารดา้นเดยีว)

(กระจกสแกนเนอร)์
ความกวา้ง: สงูสดุ 295 มม.
ความยาว: สงูสดุ 429.8 มม.
(ADF)
ความกวา้ง: สงูสดุ 295 มม.
ความยาว: สงูสดุ 429.8 มม.

1 การสแกนสงูสดุ 1200 × 1200 dpi ดว้ยไดรเวอร ์WIA ใน Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 และ Windows 10 (สามารถเลอืกความละเอยีด
สงูสดุ 19200 × 19200 dpi ไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชนส์แกนเนอร)์

ขอ้กาํหนดของเครือ่งพมิพ์

ความละเอยีด สงูสดุ 1200 × 4800 dpi

ความกวา้งในการพมิพ ์1 291 มม. [297 มม. (ไรข้อบ)] 2

ไรข้อบ A4, Letter, A3, Ledger, A6, ภาพถา่ย (10 × 15 ซม.), ภาพถา่ย L (9 × 13 ซม.), ภาพถา่ย
2L (13 × 18 ซม.), แผน่ดชัน ี(13 × 20 ซม.)

2 ดา้นอตัโนมตั ิ ชนดิกระดาษ กระดาษธรรมดา, กระดาษรไีซเคลิ

ขนาดกระดาษ 3 A3, Ledger, B4 (JIS), Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter,
Executive, B5 (JIS), B6 (JIS)

ความเร็วในการพมิพ์ สําหรับขอ้กําหนดโดยละเอยีด เขา้ไปที ่www.brother.com

1 เมือ่พมิพบ์นกระดาษขนาด A3
2 เมือ่ตัง้คา่คณุลกัษณะ Borderless (ไรข้อบ) เป็น On
3 กระดาษขนาด B6 (JIS), B5 (JIS) และ B4 (JIS) รองรับในบางประเทศเทา่นัน้

ขอ้กาํหนดอนิเตอรเ์ฟส

USB 1 2 ใชส้ายอนิเตอรเ์ฟส USB 2.0 ทีม่คีวามยาวไมเ่กนิ 5 เมตร

LAN ใชส้ายอเีทอรเ์น็ต UTP category 5 ขึน้ไป

Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (โครงสรา้งพืน้ฐาน)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

1 เครือ่งพมิพข์องคณุมอีนิเตอรเ์ฟซ USB 2.0 ความเร็วสงู เครือ่งพมิพส์ามารถเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีม่อีนิเตอรเ์ฟซ USB 1.1
2 ไมส่นับสนุนพอรต์ USB ของผูผ้ลติอืน่

ขอ้กาํหนดเครอืขา่ย

คณุสามารถเชือ่มตอ่เครือ่งของคณุกบัเครอืขา่ยสําหรับการพมิพผ์า่นเครอืขา่ย, การสแกนผา่นเครอืขา่ย, สง่ PC-Fax, รับ
PC-Fax (เฉพาะ Windows) และการตัง้คา่ระยะไกล (เฉพาะ Windows) ได ้
Brother ซอฟตแ์วร ์BRAdmin Light (เฉพาะ Windows) สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก Brother Solutions Center ไป
ทีห่นา้ ดาวนโ์หลด ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother Solutions Center ที ่support.brother.com และดาวนโ์หลด
ซอฟตแ์วร์
(Windows) หากคณุตอ้งการการจัดการเครือ่งพมิพข์ัน้สงูขึน้ ใหใ้ช ้Brother ซอฟตแ์วร ์BRAdmin
Professionalเวอรช์นัลา่สดุ ไปทีห่นา้ ดาวนโ์หลด ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother Solutions Center ที่
support.brother.com และดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์

การรกัษาความปลอดภยัเครอืขา่ย (เชือ่ม
ตอ่ผา่นสาย)

• SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x
(EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

การรกัษาความปลอดภยัเครอืขา่ย (ไร้
สาย)

• SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x
(LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

ความปลอดภยัเครอืขา่ยแบบไรส้าย WEP 64/128 บติ, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) 1
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อรรถประโยชน์
สนบัสนนุการต ัง้คา่
แบบไรส้าย

WPS ใช่

1 Wi-Fi Direct รองรับ WPA2-PSK (AES) เทา่นัน้

ขอ้กาํหนดคอมพวิเตอร ์

ระบบปฏบิตักิารทีร่องรบัและฟงักช์นัของซอฟตแ์วร ์

แพล็ตฟอรม์
คอมพวิเตอรแ์ละ
เวอรช์นัระบบปฏบิตั ิ
การ

อนิเตอรเ์ฟสเครือ่ง PC หนว่ยประมวล
ผล

พืน้ทีฮ่ารด์ดสิกท์ ีจ่ะตดิต ัง้

USB 1 10/100 Base-TX
(อเีทอรเ์น็ต)

ไรส้าย
802.11b
/g/n

สาํหรบั
ไดรเวอร ์

สาํหรบั
แอปพลเิคชนั
(รวมถงึ
ไดรเวอร)์

ระบบ
ปฏบิตั ิ
การ
Wind
ows

Windows 7
SP1 2 3

Windows 8 2
3

Windows 8.1
2 3

การพมิพ์
PC Fax 4

การสแกน

หน่วยประมวล
ผล 32 บติ
(x86) หรอื 64
บติ (x64)

650 MB 1.3 GB

Windows 10
Home 2 3

Windows 10
Pro 2 3

Windows 10
Education 2 3

Windows 10
Enterprise 2 3

Windows
Server 2008

N/A การพมิพ์ 50 MB N/A

Windows
Server 2008
R2
Windows
Server 2012
Windows
Server 2012
R2
Windows
Server 2016

หน่วยประมวล
ผล 64 บติ
(x64)

ระบบ
ปฏบิตั ิ
การ
Mac

macOS
v10.11.6
macOS
v10.12.x
macOS
v10.13.x

การพมิพ์
PC-Fax (สง่) 4

การสแกน

Intel®
Processor

80 MB 550 MB

1 ไมส่นับสนุนพอรต์ USB ของผูผ้ลติอืน่
2 สําหรับ WIA ความละเอยีด 1200 x 1200 โปรแกรมอรรถประโยชนข์องสแกนเนอรข์อง Brother ใหค้ณุใชค้วามละเอยีดไดส้งูสดุ 19200 x 19200 dpi
3 Nuance™ PaperPort™ 14SE รองรับ Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education

และ Windows 10 Enterprise
4 PC-Fax รองรับเอกสารขาวดําเทา่นัน้

สําหรับการอปัเดตไดรเวอรล์า่สดุ ใหไ้ปทีห่นา้ ดาวนโ์หลด ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother Solutions Center ที่
support.brother.com และดาวนโ์หลด แพ็คเกจไดรเ์วอรแ์ละซอฟตแ์วรฉ์บบัเต็ม
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เครือ่งหมายการคา้ ชือ่การคา้และผลติภณัฑเ์ป็นทรัพยส์นิของบรษัิทนัน้ๆ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > ป้อนขอ้ความในเครือ่ง Brother ของคณุ

ป้อนขอ้ความในเครือ่ง Brother ของคณุ

• ตวัอกัษรทีม่อียูอ่าจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเทศของคณุ
• รปูแบบการจัดวางของแป้นพมิพอ์าจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฟังกช์นัทีค่ณุตัง้คา่ไว ้

เมือ่คณุตอ้งการป้อนตวัอกัษรเขา้เครือ่ง Brother ของคณุ แป้นพมิพจ์ะปรากฏบนจอสมัผัส

• กด  เพือ่เปลีย่นระหวา่งตวัอกัษร ตวัเลข และอกัขระพเิศษ

• กด  เพือ่เปลีย่นระหวา่งตวัอกัษรพมิพใ์หญแ่ละตวัพมิพเ์ล็ก

• หากตอ้งการเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ยหรอืขวา กด d หรอื c
แทรกชอ่งวา่ง
• หากตอ้งการใสช่อ่งวา่ง กด [Space (เวน้วรรค)] หรอืคณุสามารถกด c เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอร์
การแกไ้ข

• ถา้คณุใสต่วัอกัษรไมถ่กูตอ้ง และตอ้งการเปลีย่น กด d หรอื c เพือ่ไฮไลทต์วัอกัษรทีไ่มถ่กูตอ้ง กด  และจากนัน้ใสต่วั
อกัษรทีถ่กูตอ้ง

• หากตอ้งการใสต่วัอกัษร กด d หรอื c เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง และจากนัน้ป้อนตวัอกัษร

• กด  สําหรับอกัษรแตล่ะตวัทีค่ณุตอ้งการลบ หรอืกด  คา้งไวเ้พือ่ลบตวัอกัษรทัง้หมด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ตัง้คา่รหสัประจําเครือ่งของคณุ
• เปลีย่นหรอืลบทางลดั 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > หมายเลขโทรศพัทข์องบราเดอร์

หมายเลขโทรศพัทข์องบราเดอร ์

ขอ้ควรจาํ

สําหรับความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ คณุตอ้งโทรตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์รา
เดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

>> FAQ (คําถามทีพ่บบอ่ย)
>> สว่นงานการบรกิารลกูคา้

FAQ (คาํถามทีพ่บบอ่ย)

Brother Solutions Center เป็นแหลง่ขอ้มลูครบวงจรของเราทีต่อบสนองความตอ้งการเครือ่งพมิพข์องคณุทัง้หมด ดาวนโ์หลด
ซอฟตแ์วรแ์ละโปรแกรมอรรถประโยชนล์า่สดุ และอา่นคําแนะนํา คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา เพือ่ศกึษาวธิกีารใช ้
งานผลติภณัฑข์อง Brother ใหคุ้ม้คา่ทีส่ดุ
ตรวจสอบการปรับปรงุไดรเวอรบ์ราเดอรไ์ดท้ีน่ีเ่ชน่กนั

support.brother.com

สว่นงานการบรกิารลกูคา้

ไปที ่www.brother.com เพือ่ดขูอ้มลูสําหรับการตดิตอ่สํานักงาน Brother ในประเทศของคณุ

ทีอ่ยูข่องศนูยบ์รกิาร
สําหรับศนูยบ์รกิารในพืน้ทีข่องคณุ ใหต้ดิตอ่สํานักงานบราเดอรใ์นพืน้ทีข่องคณุ ขอ้มลูการตดิตอ่สํานักงานบราเดอรใ์นพืน้ทีข่อง
คณุสามารถพบไดท้ี ่www.brother.com และเลอืกประเทศของคณุ

ทีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ต
เว็บไซตบ์ราเดอรส์ากล: www.brother.com
สําหรับคําถามทีพ่บบอ่ย (FAQ) การสนับสนุนผลติภณัฑแ์ละคําถามดา้นเทคนคิ และการปรับปรงุไดรเวอรแ์ละโปรแกรม
อรรถประโยชน:์
support.brother.com

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก 
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THA
เวอรช์ัน่ A
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	เครื่องหมายการค้า
	หมายเหตุที่สำคัญ

	แนะนำเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ
	ก่อนการใช้งานเครื่องของคุณ
	ภาพรวมของแผงควบคุม
	ภาพรวมจอ LCD ระบบสัมผัส
	ภาพรวมของหน้าจอการตั้งค่า
	นำทางจอสัมผัส
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	เข้าถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์ของ Brother (Windows)
	ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ Brother (Windows)
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	บรรจุซองจดหมายลงในถาดบรรจุกระดาษ #1

	ใส่กระดาษในถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)
	บริเวณที่ไม่สามารถพิมพ์ได้
	การตั้งค่ากระดาษ
	เปลี่ยนขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ
	เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบกระดาษ
	ตั้งค่าถาดใส่กระดาษเริ่มต้นตามการใช้งานของคุณ
	เปลี่ยนลำดับการใช้ถาดใส่กระดาษ

	กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้
	สื่อการพิมพ์ที่แนะนำ
	การจัดการและการใช้สื่อสิ่งพิมพ์
	เลือกสื่อสิ่งพิมพ์ที่ถูกต้อง
	ชนิดและขนาดกระดาษสำหรับการทำงานแต่ละอย่าง
	ตำแหน่งกระดาษและความจุกระดาษของถาดใส่กระดาษ
	ใช้ตัวเลือกขนาดกระดาษที่ระบุโดยผู้ใช้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
	น้ำหนักและความหนาของกระดาษ



	การวางเอกสาร
	วางเอกสารในถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
	การวางเอกสารบนแผ่นกระจกสแกนเนอร์
	บริเวณที่ไม่สามารถสแกนได้


	การแก้ไขปัญหา
	ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา
	ถ่ายโอนโทรสารของคุณหรือรายงานบันทึกโทรสาร
	ถ่ายโอนแฟกซ์ไปยังเครื่องโทรสารเครื่องอื่น
	ถ่ายโอนแฟกซ์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
	ถ่ายโอนรายงานบันทึกโทรสารไปยังเครื่องโทรสารเครื่องอื่น

	ข้อความแสดงความผิดพลาดเมื่อใช้งานคุณลักษณะ Brother Web Connect

	เอกสารติด
	เอกสารติดที่ส่วนบนของชุด ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)
	เอกสารติดที่ส่วนล่างของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)
	เอกสารติดอยู่ใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)
	กำจัดชิ้นส่วนกระดาษเล็กๆ ที่ติดใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)

	เครื่องพิมพ์ติดหรือกระดาษติด
	กระดาษติดที่ด้านหน้าของเครื่อง
	กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง
	นำชิ้นส่วนกระดาษเล็กๆ ออก

	หากคุณประสบปัญหากับเครื่องพิมพ์
	การจัดการกระดาษและปัญหาการพิมพ์
	ปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์และโทรสาร
	ตั้งค่าการตรวจจับเสียงสัญญาณต่อเลขหมาย
	การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP

	ปัญหาอื่นๆ
	ปัญหาเครือข่าย
	ใช้เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows)
	ฉันไม่สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายให้เสร็จสมบูรณ์ได้
	เครื่อง Brother ของฉันไม่สามารถพิมพ์ สแกน หรือรับ PC-FAX ผ่านเครือข่ายได้
	ฉันต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายของฉันทำงานได้อย่างถูกต้อง
	ตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายโดยใช้คำสั่ง Ping
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	ตรวจสอบข้อมูลเครื่อง
	ตั้งค่าเครื่องบราเดอร์ของคุณใหม่
	ภาพรวมฟังก์ชันการตั้งค่าใหม่


	การบำรุงรักษาตามปกติ
	เติมหมึกลงในแทงค์หมึก
	ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์
	ทำความสะอาดสแกนเนอร์
	ทำความสะอาดหัวพิมพ์ที่เครื่องบราเดอร์ของคุณ
	ทำความสะอาดหัวพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows)
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	ทำความสะอาดหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง
	ทำความสะอาดด้านนอกเครื่องพิมพ์
	ทำความสะอาดลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์
	ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
	ทำความสะอาดแผ่นฐาน
	ทำความสะอาดลูกกลิ้งจับกระดาษ

	ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์
	ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
	ตรวจสอบการจัดตำแหน่งการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์
	ตรวจสอบการจัดตำแหน่งการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows)
	ตรวจสอบแนวการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)
	ตรวจสอบสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows)
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