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กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

• นยิามของบนัทกึ

• เครือ่งหมายการคา้

• หมายเหตทุีสํ่าคญั
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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, Internet Explorer, OneNote, Active Directory และ Microsoft Edge เป็น
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครือ่งหมายการคา้ของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเท
ศอืน่ๆ
Apple, AirPrint, App Store, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch และ macOS เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc.
ซึง่จดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ
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
แตล่ะบรษัิททีม่ชี ือ่ซอฟตแ์วรซ์ ึง่ไดก้ลา่วถงึในคูม่อืนีม้ขีอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านซอฟตแ์วรท์ีร่ะบเุฉพาะกบัโปรแกรมทีม่กีรรมสทิธิ์
ชือ่การคา้และชือ่ผลติภณัฑใ์ดๆ ของบรษิทัทีป่รากฏในเอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑข์องบราเดอรแ์ละสือ่วสัดอุ ืน่
ใดท ัง้หมดเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษิทัน ัน้ๆ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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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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แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

• กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ

• ภาพรวมของแผงควบคมุ

• ภาพรวมจอ LCD ระบบสมัผัส

• ภาพรวมของหนา้จอการตัง้คา่

• นําทางจอสมัผัส

• เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์อง Brother (Windows)

• ตําแหน่งของพอรต์ USB / อเีทอรเ์น็ตบนเครือ่ง Brother ของคณุ

5



 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ

กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ
กอ่นทีจ่ะพยายามดําเนนิการพมิพใ์ดๆ ใหย้นืยนัดงัตอ่ไปนี:้
• ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้
• สําหรับผูใ้ชส้าย USB หรอืสายเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ตรวจสอบวา่สายเชือ่มตอ่ยดึแน่นดแีลว้

เลอืกชนดิกระดาษทีถ่กูตอ้ง
การพมิพค์ณุภาพสงูจําเป็นตอ้งเลอืกชนดิกระดาษใหถ้กูตอ้ง อา่นขอ้มลูใหด้เีกีย่วกบัชนดิกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้อ่นทีจ่ะซือ้
กระดาษ และพจิารณาบรเิวณทีส่ามารถพมิพไ์ดโ้ดยขึน้กบัการตัง้คา่ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

ไฟรว์อลล ์(Windows)
ถา้คอมพวิเตอรข์องคณุมกีารป้องกนัดว้ยไฟรว์อลล ์และคณุไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ย คณุอาจจําเป็นตอ้งกําหนดคา่
ไฟรว์อลล ์ถา้คณุกําลงัใชง้าน Windows Firewall และคณุตดิตัง้ไดรเวอรโ์ดยใชข้ัน้ตอนในโปรแกรมตดิตัง้ จะมกีารตัง้คา่
ไฟรว์อลลท์ีจํ่าเป็นใหแ้ลว้ ถา้คณุกําลงัใชง้านซอฟตแ์วรไ์ฟรว์อลลส์ว่นบคุคลอืน่ ใหด้คููม่อืการใชง้านสําหรับซอฟตแ์วรข์องคณุ
หรอืตดิตอ่ผูผ้ลติซอฟตแ์วร์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ >  ภาพรวมของแผงควบคมุ

ภาพรวมของแผงควบคมุ
2

4

31

1. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั
เขา้ถงึเมนูและตวัเลอืกโดยการกดรายการนัน้บนจอสมัผัส

2. ปุ่ มเมนู

 (ยอ้นกลบั)

กดเพือ่กลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้

 (หนา้หลกั)

กดเพือ่กลบัสูห่นา้จอหลกั

 (ยกเลกิ)

กดเพือ่ยกเลกิการดําเนนิการ
3. ตวับง่ชีก้ารทาํงาน LED

LED สวา่งตามสถานะการทํางานของเครือ่ง
เมือ่เครือ่งอยูใ่นโหมดพัก LED จะกะพรบิ

4.  เปิด/ปิดเครือ่ง

กด  เพือ่ เปิดเครือ่ง

กด  คา้งไวเ้พือ่ปิดเครือ่ง จอสมัผัสจะแสดง [Shutting Down (กาํลงัปิดเคร่ือง)] คา้งไวเ้ป็นเวลาไมก่ีว่นิาทกีอ่นทีจ่ะ
ดบัลง

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
จากหนา้จอหลกั คณุสามารถเขา้ถงึหนา้จอการตัง้คา่ Wi-Fi®, ฟังกช์นั, การตัง้คา่ และการบํารงุรักษาได ้
หนา้จอหลกั

4 5

1

2 3

หนา้จอนีแ้สดงสถานะของเครือ่งเมือ่เครือ่งอยูใ่นสถานะวา่ง เมือ่ปรากฏขึน้ แสดงวา่เครือ่งของคณุพรอ้มรับคําสัง่ถดัไป

1.  สถานะระบบไรส้าย

แตล่ะไอคอนในตารางตอ่ไปนีแ้สดงสถานะเครอืขา่ยแบบไรส้าย:

เครือ่งของคณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้าย

กดปุ่ มนีเ้พือ่กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้าย รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu คู่มือการติดตั้งเคร่ืองอย่างง่าย
เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยแบบไรส้ายแลว้
ตวับง่ชีร้ะดบัแบบสามระดบัในหนา้หลกัแตล่ะหนา้แสดงความแรงของสญัญาณไรส้ายปัจจบุนั

ตรวจจับไมพ่บจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้าย

การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายปิดการใชง้าน

คณุสามารถกําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายไดโ้ดยกดปุ่ มสถานะระบบไรส้าย

2.  [Functions (ฟังก์ชัน)]
กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Functions (ฟังกช์นั)]
[Web (เวบ็)] / [USB] / [Download Software (ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์)]

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

4.  [Maintenance (การบํารุงรักษา)]
กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Maintenance (การบาํรุงรักษา)]

5.  โหมดเงยีบ

ไอคอนนีจ้ะปรากฏเมือ่ตัง้คา่ [Quiet Mode (โหมดลดเสียงรบกวน)] เป็น [On (เปิด)]
การตัง้คา่โหมดเงยีบชว่ยลดเสยีงรบกวนในการพมิพ ์เมือ่เปิดโหมดเงยีบ ความเร็วในการพมิพจ์ะชา้ลง
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6. ไอคอนขอ้มลู
6

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

กด  เพือ่ดรูายละเอยีด

7. ไอคอนคาํเตอืน
7

ไอคอนคําเตอืน  จะปรากฏเมือ่มขีอ้ผดิพลาดหรอืขอ้ความการบํารงุรักษา กด  เพือ่ดรูายละเอยีด จากนัน้กด 
เพือ่กลบัสูห่นา้จอหลกั

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

ภาพรวมของหนา้จอการต ัง้คา่

จอสมัผัสจะแสดงสถานะของเครือ่งเมือ่คณุกด  [Settings (การตั้งค่า)]
ใชเ้มนูการตัง้คา่เพือ่เขา้สูก่ารตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่ง Brother ของคณุ

1

3

2

5

6

7

4

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. [Beep (เสียงเตือน)]
ปรับระดบัความดงัของเสยีงเตอืน

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

5. [Wi-Fi]
กดเพือ่ตัง้คา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย

หากคณุใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย ตวับง่ชีร้ะดบัสามระดบั  บนหนา้จอจะแสดงความแรงของสญัญาณไรส้าย
ในปัจจบุนั

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

7. [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)]
กดเพือ่เขา้สูเ่มนูการตัง้คา่เครือ่งของคณุทัง้หมด

  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 > 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. ใชม้อืทัง้สองขา้งจับใตแ้ท็บพลาสตกิทัง้สองดา้นของเครือ่งเพือ่ยกฝาครอบดา้นบน (1) ใหอ้ยูใ่นตําแหน่งเปิด

1

2. ระบตํุาแหน่งพอรต์ทีถ่กูตอ้ง (ตามสายทีค่ณุใช)้ ภายในเครือ่งดงัภาพ

เดนิสายอยา่งระมดัระวงัผา่นชอ่งทางเดนิสายและออกไปทางดา้นหลงัของเครือ่ง

3. คอ่ยๆ ปิดฝาครอบดา้นบนโดยใชท้ัง้สองมอื

14
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ

การจดัการกระดาษ

• บรรจกุระดาษ
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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 

30



 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)]
• 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. กดเลอืกตวัเลอืก [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
การพมิพ์
JPEG

เครือ่งพมิพ์

แผน่ตดั A3 297 × 420 มม. ใช่ ใช่

A4 210 × 297 มม. ใช่ ใช่

Ledger 279.4 × 431.8 มม. ใช่ ใช่

Letter 215.9 × 279.4 มม. ใช่ ใช่

Legal 215.9 × 355.6 มม. - ใช่

Mexico Legal 215.9 × 339.85 มม. - ใช่

India Legal 215 × 345 มม. - ใช่

Folio 215.9 × 330.2 มม. - ใช่

Executive 184.1 × 266.7 มม. - ใช่

B4 (JIS) 1 257 × 364 มม. - ใช่

B5 (JIS) 1 182 × 257 มม. - ใช่

B6 (JIS) 1 128 × 182 มม. - ใช่

A5 148 × 210 มม. - ใช่

A6 105 × 148 มม. - ใช่

บตัร ภาพถา่ย 10 × 15 ซม. ใช่ ใช่

ภาพถา่ย L 9 × 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 × 15
ซม.), ภาพถา่ย L (9 × 13
ซม.), ภาพถา่ย 2L (13 × 18
ซม.), แผน่ดชัน ี(13 × 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 
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 หนา้หลกั > พมิพ์

พมิพ์

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)

• พมิพข์อ้มลูโดยตรงจาก USB Flash Drive
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

• พมิพภ์าพถา่ย (Windows)

• พมิพเ์อกสาร (Windows)

• ยกเลกิงานพมิพ ์(Windows)

• เปลีย่นการตัง้คา่เริม่ตน้ของการพมิพ ์(Windows)

• การตัง้คา่การพมิพ(์Windows)
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) > พมิพภ์าพถา่ย (Windows)

พมิพภ์าพถา่ย (Windows)

1. เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอปพลเิคชนัของคณุ
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และจากนัน้คลกิปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้
3. ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้งในถาดใสก่ระดาษ

ขอ้ควรจาํ

• เพือ่ใหไ้ดผ้ลทีด่ทีีส่ดุ ควรใชก้ระดาษของ Brother
• เมือ่คณุพมิพบ์นกระดาษพมิพภ์าพถา่ยของ Brother ใหบ้รรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยทีเ่หมอืนกนัเพิม่อกีแผน่ในถาด

ใสก่ระดาษ

4. คลกิแท็บ พืน้ฐาน
5. คลกิรายการแบบดงึลง ชนดิกระดาษ และเลอืกชนดิกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

ขอ้ควรจาํ

เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพส์งูสดุสําหรับการตัง้คา่ทีค่ณุเลอืก ใหต้ัง้คา่ตวัเลอืก ชนดิกระดาษ ใหต้รงกบัชนดิกระดาษ
ทีค่ณุใสเ่สมอ

6. คลกิรายการแบบดงึลง ขนาดกระดาษ จากนัน้เลอืกขนาดกระดาษของคณุ
7. เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย การพมิพแ์บบไรข้อบ หากตอ้งการ
8. สําหรับ โหมดส ีเลอืกตวัเลอืก ธรรมชาต ิหรอื สดใส
9. ในชอ่ง ทศิทาง เลอืกตวัเลอืก แนวต ัง้ หรอื แนวนอน เพือ่ตัง้คา่การจัดวางเอกสารทีพ่มิพข์องคณุ

ถา้แอปพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใชแ้อปพลเิคชนั

10. พมิพจํ์านวนสําเนา (1-999) ทีค่ณุตอ้งการในชอ่ง สาํเนา
11. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
12. คลกิ ตกลง
13. เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การตัง้คา่การพมิพ(์Windows) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) > พมิพเ์อกสาร (Windows)

พมิพเ์อกสาร (Windows)

1. เลอืกคําสัง่การพมิพใ์นแอปพลเิคชนัของคณุ
2. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และจากนัน้คลกิปุ่ มคณุลกัษณะหรอืการกําหนดลกัษณะการพมิพ์

หนา้ตา่งไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้
3. ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษ
4. คลกิแท็บ พืน้ฐาน
5. คลกิรายการแบบดงึลง ชนดิกระดาษ และเลอืกชนดิกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

ขอ้ควรจาํ

เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพส์งูสดุสําหรับการตัง้คา่ทีค่ณุเลอืก ใหต้ัง้คา่ตวัเลอืก ชนดิกระดาษ ใหต้รงกบัชนดิกระดาษ
ทีค่ณุใสเ่สมอ

6. คลกิรายการแบบดงึลง ขนาดกระดาษ จากนัน้เลอืกขนาดกระดาษของคณุ
7. สําหรับ โหมดส ีเลอืกตวัเลอืก ธรรมชาต ิหรอื สดใส
8. ในชอ่ง ทศิทาง เลอืกตวัเลอืก แนวต ัง้ หรอื แนวนอน เพือ่ตัง้คา่การจัดวางเอกสารทีพ่มิพข์องคณุ

ถา้แอปพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใชแ้อปพลเิคชนั

9. พมิพจํ์านวนสําเนา (1-999) ทีค่ณุตอ้งการในชอ่ง สาํเนา
10. เพือ่พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษแผน่เดยีว หรอืพมิพห์นึง่หนา้ของเอกสารของคณุลงบนกระดาษหลายแผน่ คลกิรายการ

แบบดงึลง หลายหนา้ จากนัน้เลอืกตวัเลอืกของคณุ
11. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
12. คลกิ ตกลง
13. เสร็จสิน้การดําเนนิการพมิพข์องคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การตัง้คา่การพมิพ(์Windows) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) > ยกเลกิงานพมิพ ์(Windows)

ยกเลกิงานพมิพ ์(Windows)
หากงานพมิพถ์กูสง่ไปยงัควิงานพมิพแ์ตไ่มไ่ดพ้มิพ ์หรอืถกูสง่ไปยงัควิงานพมิพด์ว้ยความผดิพลาด คณุอาจจําเป็นตอ้งลบงาน
นัน้ออกเพือ่ใหส้ามารถพมิพง์านถดัไปได ้

1. ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนเครือ่งพมิพ ์  ในถาดงาน

2. เลอืกงานพมิพท์ีค่ณุตอ้งการยกเลกิ
3. คลกิเมนู เอกสาร
4. เลอืก ยกเลกิ
5. คลกิ ใช่

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) > เปลีย่นการตัง้คา่เริม่ตน้ของการพมิพ ์(Windows)

เปลีย่นการต ัง้คา่เร ิม่ตน้ของการพมิพ ์(Windows)
เมือ่คณุเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพข์องแอปพลเิคชนั การเปลีย่นแปลงจะมผีลกบัเอกสารทีพ่มิพด์ว้ยแอปพลเิคชนันัน้เทา่นัน้ หาก
ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพสํ์าหรับแอปพลเิคชนั Windows ทัง้หมด คณุจะตอ้งกําหนดคณุสมบตัขิองไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
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 10 และ Windows Server 2016

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ 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

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. เลอืกการตัง้คา่การพมิพท์ีค่ณุตอ้งการใชเ้ป็นคา่เริม่ตน้สําหรับโปรแกรมใน Windows ของคณุ
5. คลกิ ตกลง
6. ปิดกลอ่งขอ้ความคณุสมบตัเิครือ่งพมิพ์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การตัง้คา่การพมิพ(์Windows) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) > การตัง้คา่การพมิพ(์Windows)

การต ัง้คา่การพมิพ(์Windows)
>> แท็บ พืน้ฐาน
>> แท็บ ข ัน้สงู

แท็บ พืน้ฐาน

1. ชนดิกระดาษ
เลอืกประเภทสือ่สิง่พมิพท์ีค่ณุตอ้งการใช ้เพือ่ใหไ้ดผ้ลการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ เครือ่งจะปรับเปลีย่นการตัง้คา่โดยอตัโนมตัติาม
ประเภทสือ่สิง่พมิพท์ีเ่ลอืก

กระดาษชนดิแหง้ชา้
เลอืกตวัเลอืกนีถ้า้คณุตอ้งการใชก้ระดาษธรรมดาชนดิทีห่มกึแหง้ชา้ ตวัเลอืกนีอ้าจทําใหต้วัอกัษรไมช่ดัเล็กนอ้ย

2. คณุภาพการพมิพ์
เลอืกความละเอยีดการพมิพท์ีค่ณุตอ้งการ เนือ่งจากคณุภาพการพมิพแ์ละความเร็วการพมิพม์คีวามสมัพันธก์นั ยิง่การพมิพ์
คณุภาพสงูขึน้ก็ยิง่ใชเ้วลาพมิพเ์อกสารนานขึน้

3. ขนาดกระดาษ
เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุตอ้งการใช ้คณุสามารถเลอืกขนาดกระดาษมาตรฐาน หรอืสรา้งขนาดกระดาษแบบกําหนดเองได ้

59



การพมิพแ์บบไรข้อบ
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพภ์าพถา่ยโดยไมม่กีรอบ ขอบภาพของคณุจะถกูตดับางสว่น เนือ่งจากขอ้มลูรปูภาพถกูสรา้งขึน้
โดยมขีนาดใหญก่วา่ขนาดกระดาษทีค่ณุเลอืกเล็กนอ้ย
คณุอาจไมส่ามารถเลอืกตวัเลอืกการพมิพแ์บบไรข้อบไดสํ้าหรับตวัเลอืกประเภทสือ่การพมิพแ์ละคณุภาพบางตวัเลอืก
หรอืสําหรับการพมิพจ์ากบางแอปพลเิคชนั

4. โหมดสี
เลอืกโหมดสใีหเ้หมาะกบัความชอบของคณุ

5. ทศิทาง
เลอืกลกัษณะการจัดวาง (แนวตัง้หรอืแนวนอน) ของเอกสารทีพ่มิพข์องคณุ
ถา้แอปพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใชแ้อปพลเิคชนั

6. สาํเนา
พมิพจํ์านวนสําเนา (1-999) ทีค่ณุตอ้งการพมิพใ์นชอ่งนี้

การพมิพเ์ป็นชุด
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพช์ดุเอกสารหลายหนา้ตามลําดบัเดมิ เมือ่ตวัเลอืกนีถ้กูเลอืกอยู ่เครือ่งพมิพจ์ะพมิพสํ์าเนา
เอกสารจนครบหนึง่ชดุ จากนัน้จงึเริม่พมิพซ์ํา้ชดุถดัไปตามจํานวนสําเนาทีเ่ลอืก หากไมไ่ดเ้ลอืกตวัเลอืกนีอ้ยู่
เครือ่งพมิพจ์ะพมิพสํ์าเนาแตล่ะหนา้ครบตามจํานวนสําเนาทีเ่ลอืก จากนัน้จงึเริม่พมิพห์นา้ถดัไปของเอกสาร

รปูแบบกลบัดา้น
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพเ์อกสารของคณุโดยเรยีงลําดบัจากหลงัมาหนา้

7. หลายหนา้
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพห์นา้เอกสารหลายหนา้ในหนา้กระดาษแผน่เดยีว หรอืพมิพห์นึง่หนา้เอกสารของคณุบนกระดาษ
หลายแผน่

การเรยีงหนา้
เลอืกลําดบัหนา้เมือ่พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษแผน่เดยีว

เสน้ขอบ
เลอืกชนดิขอบทีจ่ะใชเ้มือ่พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษแผน่เดยีว

8. 2 หนา้/จลุสาร (หนงัสอืเลม่เล็ก)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพบ์นทัง้สองหนา้กระดาษ หรอืพมิพเ์อกสารในรปูแบบจลุสารโดยใชก้ารพมิพ ์2 ดา้น

ปุ่ ม การต ัง้คา่การพมิพแ์บบ 2 หนา้
คลกิทีปุ่่ มนีเ้พือ่เลอืกประเภทของการเขา้เลม่การพมิพแ์บบ 2 หนา้ สําหรับแนวการจัดวางเอกสารแตล่ะแนว จะมกีารเขา้
เลม่เอกสาร 2 หนา้ใหเ้ลอืก 4 ประเภท

9. แหลง่กระดาษ
เลอืกการตัง้คา่แหลง่ป้อนกระดาษทีต่รงตามเงือ่นไขหรอืจดุประสงคก์ารพมิพข์องคณุ
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แท็บ ข ัน้สงู

1. ส/ีโทนสเีทา
เลอืกการพมิพส์หีรอืระดบัสเีทา ความเร็วการพมิพใ์นโหมดระดบัสเีทาจะเร็วกวา่ในโหมดส ีถา้เอกสารของคณุประกอบดว้ยสี
และคณุเลอืกโหมดระดบัสเีทา เอกสารของคณุจะถกูพมิพด์ว้ยระดบัสเีทา 256 ระดบั

2. การเพิม่ประสทิธภิาพสี
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ใชค้ณุสมบตักิารปรับปรงุส ีคณุสมบตันิีจ้ะวเิคราะหภ์าพของคณุเพือ่ปรับปรงุความคมชดั สมดลุแสงขาว
และความหนาแน่นของส ีกระบวนการนีอ้าจใชเ้วลาหลายนาท ีทัง้นีข้ ึน้กบัขนาดภาพ และขอ้กําหนดของเครือ่งคอมพวิเตอร์
ของคณุ

3. โหมดประหยดัหมกึ
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพโ์ดยใชส้จีางลง และเนน้ขอบภาพ ปรมิาณน้ําหมกึทีป่ระหยดัไดจ้ะแตกตา่งกนัไปโดยขึน้กบัประเภท
ของเอกสารทีพ่มิพ ์โหมดประหยดัน้ําหมกึอาจทําใหง้านพมิพข์องคณุดแูตกตา่งจากทีป่รากฏบนหนา้จอของคณุ
คณุลกัษณะโหมดประหยดัน้ําหมกึสนับสนุนโดยเทคโนโลยจีาก Reallusion, Inc.

4. การปรบัสเกล
เลอืกตวัเลอืกเหลา่นีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่ขนาดของหนา้เอกสารของคณุ
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พอดกีบัขนาดกระดาษ
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่หนา้เอกสารใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษทีร่ะบ ุเมือ่คณุเลอืกตวัเลอืกนี ้ใหเ้ลอืกขนาด
กระดาษทีค่ณุตอ้งการจากรายการแบบดงึลง

อสิระ
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่หนา้เอกสารดว้ยตนเอง เมือ่คณุเลอืกตวัเลอืกนี ้ใหพ้มิพค์า่ในชอ่งขอ้มลู

5. การพมิพแ์บบกระจก
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พลกิภาพทีพ่มิพบ์นหนา้กระดาษใหก้ลบัตามแนวนอน จากซา้ยไปขวา

6. การพมิพก์ลบัดา้น
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่หมนุภาพทีพ่มิพ ์180 องศา

7. ใชล้ายนํา้
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพโ์ลโกห้รอืขอ้ความเป็นลายน้ําบนเอกสาร เลอืกหนึง่ในลายน้ําทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ เพิม่ลายน้ําใหม่
หรอืใชไ้ฟลภ์าพทีค่ณุสรา้งไว ้

8. การพมิพส์ว่นหวัและสว่นทา้ยของหนา้กระดาษ
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพว์นัที ่เวลา และชือ่ล็อกอนิของผูใ้ชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรบ์นเอกสาร

9. การตรวจสอบตวัตนของผูใ้ช้
คณุสมบตันิีช้ว่ยใหค้ณุสามารถยนืยนัการจํากดัการใชง้านสําหรับผูใ้ชแ้ตล่ะคนได ้

10. ปุ่ ม ตวัเลอืกการพมิพอ์ืน่ๆ

เปลีย่นโหมดการโอนถา่ยขอ้มลู
เลอืกโหมดการถา่ยโอนขอ้มลูทีพ่มิพ ์เพือ่ปรับปรงุคณุภาพการพมิพห์รอืความเร็วการพมิพ์

การต ัง้คา่สขี ัน้สงู
เลอืกวธิกีารทีเ่ครือ่งใชจั้ดเรยีงจดุ เพือ่แสดงลกัษณะการพมิพแ์บบฮาลฟ์โทน
งานพมิพส์นัีน้สามารถปรับเทยีบใหต้รงกบัทีป่รากฏบนหนา้จอคอมพวิเตอรข์องคณุได ้

ลดรอยเป้ือน
สือ่การพมิพบ์างชนดิอาจตอ้งใชเ้วลารอใหแ้หง้นานขึน้ เปลีย่นตวัเลอืกนีถ้า้คณุมปัีญหาหมกึเป้ือนหรอืกระดาษตดิ

รบัขอ้มลูสขีองเครือ่งพมิพ์
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ปรับปรงุคณุภาพการพมิพใ์หด้ทีีส่ดุโดยใชก้ารตัง้คา่เครือ่งจากโรงงาน ซึง่ไดรั้บการกําหนดมาโดย
เฉพาะสําหรับเครือ่งบราเดอรข์องคณุ ใชต้วัเลอืกนีเ้มือ่คณุเปลีย่นเครือ่งหรอืเปลีย่นทีอ่ยูเ่ครอืขา่ยของเครือ่ง

พมิพข์อ้มลูทีถ่กูเก็บไว้
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่บนัทกึขอ้มลูการพมิพเ์ป็นไฟล ์PDF ในคอมพวิเตอรข์องคณุ

ลดเสน้ทีไ่มเ่ทา่กนั
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ปรับแนวการพมิพถ์า้ตวัอกัษรทีพ่มิพไ์มช่ดัเจนหรอืภาพจาง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• พมิพภ์าพถา่ย (Windows)
• พมิพเ์อกสาร (Windows)
• เปลีย่นการตัง้คา่เริม่ตน้ของการพมิพ ์(Windows)
• เปลีย่นตวัเลอืกการตัง้คา่การพมิพ ์เมือ่มปัีญหาในการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)

พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)

• พมิพภ์าพถา่ย (Mac)

• พมิพเ์อกสาร (Mac)

• ตวัเลอืกการพมิพ ์(Mac)
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac) > พมิพภ์าพถา่ย (Mac)

พมิพภ์าพถา่ย (Mac)

1. ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้งในถาดใสก่ระดาษ

ขอ้ควรจาํ

• เพือ่ใหไ้ดผ้ลทีด่ทีีส่ดุ ควรใชก้ระดาษของ Brother
• เมือ่คณุพมิพบ์นกระดาษพมิพภ์าพถา่ยของ Brother ใหบ้รรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยทีเ่หมอืนกนัเพิม่อกีแผน่ในถาด

ใสก่ระดาษ

2. สําหรับแอปพลเิคชนั เชน่ Apple Preview ใหค้ลกิเมนู File (ไฟล)์ จากนัน้เลอืก Print (พมิพ)์
3. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ)
4. คลกิทีเ่มนูแบบป็อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากนัน้เลอืกขนาดกระดาษของคณุ

เพือ่พมิพภ์าพถา่ยแบบไรข้อบ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกขนาดกระดาษแบบไรข้อบ

5. คลกิปุ่ ม Orientation (การจดัวางหนา้) ทีต่รงกบัวธิกีารทีค่ณุตอ้งการใชพ้มิพภ์าพถา่ย
6. คลกิเมนูแบบป็อปอพัของแอปพลเิคชนั จากนัน้เลอืก Print Settings (การต ัง้คา่การพมิพ)์

ตวัเลอืก Print Settings (การต ัง้คา่การพมิพ)์ จะปรากฏขึน้
7. คลกิทีเ่มนูป็อปอพั Media Type (ชนดิกระดาษ) จากนัน้เลอืกชนดิสือ่ส ิง่พมิพท์ีค่ณุตอ้งการใช ้

ขอ้ควรจาํ

เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพส์งูสดุสําหรับการตัง้คา่ทีค่ณุเลอืก ใหต้ัง้คา่ตวัเลอืก Media Type (ชนดิกระดาษ) ใหต้รง
กบัชนดิกระดาษทีค่ณุใสเ่สมอ

8. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
9. คลกิ Print (พมิพ)์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• ตวัเลอืกการพมิพ ์(Mac) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac) > พมิพเ์อกสาร (Mac)

พมิพเ์อกสาร (Mac)

1. ตรวจสอบวา่คณุไดใ้สส่ือ่ส ิง่พมิพท์ีม่ขีนาดถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษ
2. จากแอปพลเิคชนั เชน่ Apple TextEdit คลกิทีเ่มนู File (ไฟล)์ จากนัน้เลอืก Print (พมิพ)์
3. เลอืก Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ)
4. คลกิทีเ่มนูแบบป็อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากนัน้เลอืกขนาดกระดาษของคณุ
5. เลอืกตวัเลอืก Orientation (การจดัวางหนา้) ทีต่รงกบัวธิกีารทีค่ณุตอ้งการใชพ้มิพเ์อกสาร
6. คลกิเมนูแบบป็อปอพัของแอปพลเิคชนั จากนัน้เลอืก Print Settings (การต ัง้คา่การพมิพ)์

ตวัเลอืก Print Settings (การต ัง้คา่การพมิพ)์ จะปรากฏขึน้
7. คลกิทีเ่มนูป็อปอพั Media Type (ชนดิกระดาษ) จากนัน้เลอืกชนดิสือ่ส ิง่พมิพท์ีค่ณุตอ้งการใช ้

ขอ้ควรจาํ

เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพส์งูสดุสําหรับการตัง้คา่ทีค่ณุเลอืก ใหต้ัง้คา่ตวัเลอืก Media Type (ชนดิกระดาษ) ใหต้รง
กบัชนดิกระดาษทีค่ณุใสเ่สมอ

8. เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพอ์ืน่หากตอ้งการ
9. คลกิ Print (พมิพ)์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ตวัเลอืกการพมิพ ์(Mac) 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac) > ตวัเลอืกการพมิพ ์(Mac)

ตวัเลอืกการพมิพ ์(Mac)
>> การตัง้คา่หนา้กระดาษ
>> Layout (จดัรปูแบบ)
>> Paper Handling (การจดัการกระดาษ)
>> Print Settings (การต ัง้คา่การพมิพ)์
>> Color Settings (การต ัง้คา่ส)ี

การต ัง้คา่หนา้กระดาษ

1. Paper Size (ขนาดกระดาษ)
เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุตอ้งการใช ้คณุสามารถเลอืกขนาดกระดาษมาตรฐาน หรอืสรา้งขนาดกระดาษแบบกําหนดเองได ้

2. Orientation (การจดัวางหนา้)
เลอืกลกัษณะการจัดวาง (แนวตัง้หรอืแนวนอน) ของเอกสารทีพ่มิพข์องคณุ
ถา้แอปพลเิคชนัของคณุมกีารตัง้คา่ทีค่ลา้ยกนั เราแนะนําใหค้ณุตัง้แนวการจัดวางโดยใชแ้อปพลเิคชนั

3. Scale (ปรบัขนาด)
ใสค่า่ลงในชอ่งนีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่หนา้เอกสารของคณุใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษทีเ่ลอืกไว ้
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Layout (จดัรปูแบบ)

1. Pages per Sheet (จาํนวนหนา้ตอ่แผน่)
เลอืกจํานวนหนา้ทีจ่ะพมิพบ์นกระดาษหนึง่แผน่

2. Layout Direction (ทศิทางโครงหนา้เอกสาร)
เลอืกลําดบัหนา้เมือ่พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษแผน่เดยีว

3. Border (ขอบ)
เลอืกชนดิขอบทีจ่ะใชเ้มือ่พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษแผน่เดยีว

4. Two-Sided (สองดา้น)
เลอืกวา่จะพมิพบ์นกระดาษสองดา้นหรอืไม่

5. Reverse page orientation (การจดัวางหนา้กลบัดา้น)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่หมนุภาพทีพ่มิพ ์180 องศา

6. Flip horizontally (พลกิตามแนวนอน)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พลกิภาพทีพ่มิพบ์นหนา้กระดาษใหก้ลบัตามแนวนอน จากซา้ยไปขวา
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Paper Handling (การจดัการกระดาษ)

1. Collate pages (เรยีงชุดหนา้)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่พมิพช์ดุเอกสารหลายหนา้ตามลําดบัเดมิ เมือ่ตวัเลอืกนีถ้กูเลอืกอยู ่เครือ่งพมิพจ์ะพมิพสํ์าเนาเอกสารจน
ครบหนึง่ชดุ จากนัน้จงึเริม่พมิพซ์ํา้ชดุถดัไปตามจํานวนสําเนาทีเ่ลอืก หากไมไ่ดเ้ลอืกตวัเลอืกนีอ้ยู ่เครือ่งพมิพจ์ะพมิพ์
สําเนาแตล่ะหนา้ครบตามจํานวนสําเนาทีเ่ลอืก จากนัน้จงึเริม่พมิพห์นา้ถดัไปของเอกสาร

2. Pages to Print (จาํนวนหนา้ทีจ่ะพมิพ)์
เลอืกหนา้ทีค่ณุตอ้งการพมิพ ์(หนา้คูห่รอืหนา้คี)่

3. Page Order (การเรยีงหนา้)
เลอืกลําดบัหนา้

4. Scale to fit paper size (ปรบัใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษ)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ขยายหรอืยอ่หนา้เอกสารของคณุใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษทีเ่ลอืกไว ้

5. Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง)
เลอืกขนาดกระดาษทีจ่ะพมิพ์

6. Scale down only (ยอ่ขนาดเทา่น ัน้)
เลอืกตวัเลอืกนีถ้า้คณุตอ้งการลดขนาดหนา้ในเอกสารของคณุ เมือ่หนา้นัน้มขีนาดใหญเ่กนิไปสําหรับกระดาษขนาดทีเ่ลอืก
ถา้ตวัเลอืกนีถ้กูเลอืก และเอกสารถกูปรับรปูแบบสําหรับขนาดกระดาษทีข่นาดเล็กกวา่ขนาดกระดาษทีค่ณุใชอ้ยู ่เอกสารจะ
พมิพด์ว้ยขนาดดัง้เดมิ
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Print Settings (การต ัง้คา่การพมิพ)์

1. Media Type (ชนดิกระดาษ)
เลอืกประเภทสือ่สิง่พมิพท์ีค่ณุตอ้งการใช ้เพือ่ใหไ้ดผ้ลการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ เครือ่งจะปรับเปลีย่นการตัง้คา่โดยอตัโนมตัติาม
ประเภทสือ่สิง่พมิพท์ีเ่ลอืก

2. Slow Drying Paper (กระดาษชนดิแหง้ชา้)
เลอืกตวัเลอืกนีถ้า้คณุตอ้งการใชก้ระดาษธรรมดาชนดิทีห่มกึแหง้ชา้ ตวัเลอืกนีอ้าจทําใหต้วัอกัษรไมช่ดัเล็กนอ้ย

3. Print Quality (คณุภาพการพมิพ)์
เลอืกความละเอยีดการพมิพท์ีค่ณุตอ้งการ เนือ่งจากคณุภาพการพมิพแ์ละความเร็วการพมิพม์คีวามสมัพันธก์นั ยิง่การพมิพ์
คณุภาพสงูขึน้ก็ยิง่ใชเ้วลาพมิพเ์อกสารนานขึน้

4. Color/Grayscale (ส/ีโทนสเีทา)
เลอืกการพมิพส์หีรอืระดบัสเีทา ความเร็วการพมิพใ์นโหมดระดบัสเีทาจะเร็วกวา่ในโหมดส ีถา้เอกสารของคณุประกอบดว้ยสี
และคณุเลอืกโหมดระดบัสเีทา เอกสารของคณุจะถกูพมิพด์ว้ยระดบัสเีทา 256 ระดบั

5. Paper Source (แหลง่กระดาษ)
เลอืกการตัง้คา่แหลง่ป้อนกระดาษทีต่รงตามเงือ่นไขหรอืจดุประสงคก์ารพมิพข์องคณุ

6. Advanced (ข ัน้สงู)

Change Data Transfer Mode (เปลีย่นโหมดการโอนถา่ยขอ้มลู)
เลอืกโหมดการถา่ยโอนขอ้มลูทีพ่มิพ ์เพือ่ปรับปรงุคณุภาพการพมิพห์รอืความเร็วการพมิพ์

Reduce Uneven Lines (ลดเสน้ทีไ่มเ่ทา่กนั)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ปรับแนวการพมิพถ์า้ตวัอกัษรทีพ่มิพไ์มช่ดัเจนหรอืภาพจาง

Reduce Smudge (ลดรอยเป้ือน)
สือ่การพมิพบ์างชนดิอาจตอ้งใชเ้วลารอใหแ้หง้นานขึน้ เปลีย่นตวัเลอืกนีถ้า้คณุมปัีญหาหมกึเป้ือนหรอืกระดาษตดิ

Other Print Options (ตวัเลอืกการพมิพอ์ืน่ๆ)

Paper Thickness (ความหนากระดาษ)
เลอืกความหนาของกระดาษทีเ่หมาะสม
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Bi-Directional Printing (การพมิพส์องทศิทาง)
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่เพิม่ความเร็วการพมิพ ์เมือ่เลอืกตวัเลอืกนี ้หวัพมิพจ์ะพมิพท์ัง้สองทศิทาง เมือ่ลา้งตวัเลอืกนี ้หวั
พมิพจ์ะพมิพใ์นทศิทางเดยีวเทา่นัน้ ซึง่ใหผ้ลการพมิพท์ีค่ณุภาพสงูขึน้ แตทํ่าใหค้วามเร็วการพมิพช์า้ลง
ในบางครัง้ การเคลือ่นทีข่องหวัพมิพอ์าจแตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้กบัสภาพแวดลอ้ม ซึง่อาจสงัเกตเห็นไดเ้มือ่คณุ
พมิพเ์สน้แนวตัง้แลว้มแีนวไมต่รงกนั ถา้คณุพบปัญหาดงักลา่ว ใหปิ้ดคณุลกัษณะการพมิพส์องทศิทาง

Color Settings (การต ัง้คา่ส)ี

1. Color Mode (โหมดส)ี
เลอืกโหมดสใีหเ้หมาะกบัความชอบของคณุ

2. Advanced Color Settings (การต ัง้คา่สขี ัน้สงู)
คลกิทีส่ามเหลีย่มแสดงรายการเพือ่ด ูการตัง้คา่สขีัน้สงู เลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมาย การปรับแตง่ส ีจากนัน้ตัง้คา่ตวัเลอืกโดย
ใชแ้ถบเลือ่น กระบวนการนีอ้าจใชเ้วลาหลายนาท ีทัง้นีข้ ึน้กบัขนาดภาพและขอ้กําหนดของคอมพวิเตอรข์องคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• พมิพภ์าพถา่ย (Mac)
• พมิพเ์อกสาร (Mac)
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• เปลีย่นตวัเลอืกการตัง้คา่การพมิพ ์เมือ่มปัีญหาในการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพข์อ้มลูโดยตรงจาก USB Flash Drive

พมิพข์อ้มลูโดยตรงจาก USB Flash Drive

• USB Flash Drive ทีเ่ขา้กนัได ้

• พมิพภ์าพถา่ยโดยตรงจาก USB Flash Drive
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพข์อ้มลูโดยตรงจาก USB Flash Drive > USB Flash Drive ทีเ่ขา้กนัได ้

USB Flash Drive ทีเ่ขา้กนัได้
เครือ่ง Brother ของคณุมไีดรฟ์สือ่ (ชอ่งเสยีบ) สําหรับใชก้บัทีเ่กบ็ขอ้มลูทัว่ไป

ขอ้ควรจาํ

อนิเตอรเ์ฟซโดยตรงของ USB รองรับเฉพาะ USB flash drive และกลอ้งดจิติอลทีใ่ชม้าตรฐาน USB mass storage
เทา่นัน้ ไมร่องรับอปุกรณ ์USB อืน่ๆ

สือ่ทีเ่ขา้กนัได้
USB flash drive

USB Flash Drive ทีเ่ขา้กนัได้
คลาส USB คลาส USB Mass Storage

คลาสยอ่ยของ USB Mass Storage SCSI หรอื SFF-8070i

โพรโทคอลการถา่ยโอน Bulk transfer Only

ฟอรแ์มต 1 FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

ขนาดเซกเตอร์ สงูสดุ 4096 ไบต์

การเขา้รหสั ไมร่องรับอปุกรณก์ารเขา้รหสั

1 ไมร่องรับฟอรแ์มต NTFS

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพข์อ้มลูโดยตรงจาก USB Flash Drive 

73



 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพข์อ้มลูโดยตรงจาก USB Flash Drive > พมิพภ์าพถา่ยโดยตรงจาก USB Flash Drive

พมิพภ์าพถา่ยโดยตรงจาก USB Flash Drive

แมว้า่เครือ่งของคณุจะไมไ่ด ้เช่ือมต่อ กบัคอมพวิเตอร ์คณุกส็ามารถพมิพภ์าพถา่ยโดยตรงจาก USB Flash memory drive ได ้

• ขอ้มลูทีสํ่าคญัเกีย่วกบัการพมิพภ์าพถา่ย

• พมิพภ์าพถา่ยจาก USB Flash Drive บนเครือ่ง Brother
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพข์อ้มลูโดยตรงจาก USB Flash Drive > พมิพภ์าพถา่ยโดยตรงจาก USB Flash
Drive > ขอ้มลูทีสํ่าคญัเกีย่วกบัการพมิพภ์าพถา่ย

ขอ้มลูทีส่าํคญัเกีย่วกบัการพมิพภ์าพถา่ย
เครือ่งของคณุไดรั้บการออกแบบใหเ้ขา้กนัไดก้บัไฟลภ์าพจากกลอ้งดจิติอลและ USB flash drive ทีท่นัสมยั อา่นคําแนะนําดา้น
ลา่งเพือ่หลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาด:
• นามสกลุของไฟลภ์าพจะตอ้งเป็น .JPG (นามสกลุของไฟลภ์าพอืน่ๆ เชน่ .JPEG, .TIF, .GIF เป็นตน้ จะไมส่ามารถ อา่นได)้
• การพมิพภ์าพถา่ยโดยตรงจะตอ้งทําแยกจากการพมิพภ์าพถา่ยโดยใชค้อมพวิเตอร ์(ไมส่ามารถทํางานพรอ้มกนัได)้
• เครือ่งสามารถอา่นไดส้งูสดุ 999 ไฟล ์1 บน USB flash drive
โปรดทราบดงัตอ่ไปนี:้
• ในการพมิพด์ชันหีรอืภาพถา่ย เครือ่งจะพมิพภ์าพทีใ่ชไ้ดท้ัง้หมด แมว้า่จะมอียา่งนอ้ยหนึง่ภาพเป็นภาพเสยีกต็าม ภาพทีเ่สยี

จะไมถ่กูพมิพอ์อกมา
• เครือ่งของคณุรองรับ USB flash drive ทีผ่า่นการฟอรแ์มตดว้ย Windows แลว้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพภ์าพถา่ยโดยตรงจาก USB Flash Drive 

1 นับโฟลเดอรท์ีอ่ยูใ่น USB flash drive ดว้ย
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพข์อ้มลูโดยตรงจาก USB Flash Drive > พมิพภ์าพถา่ยโดยตรงจาก USB Flash Drive > พมิพ์
ภาพถา่ยจาก USB Flash Drive บนเครือ่ง Brother

พมิพภ์าพถา่ยจาก USB Flash Drive บนเครือ่ง Brother

• เรยีกดตูวัอยา่งและพมิพภ์าพถา่ยจาก USB Flash Drive

• การตัง้คา่การพมิพสํ์าหรับภาพถา่ย
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพข์อ้มลูโดยตรงจาก USB Flash Drive > พมิพภ์าพถา่ยโดยตรงจาก USB Flash Drive > พมิพ์
ภาพถา่ยจาก USB Flash Drive บนเครือ่ง Brother > เรยีกดตูวัอยา่งและพมิพภ์าพถา่ยจาก USB Flash Drive

เรยีกดตูวัอยา่งและพมิพภ์าพถา่ยจาก USB Flash Drive
เรยีกดตูวัอยา่งภาพถา่ยบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD กอ่นจะพมิพ ์พมิพภ์าพทีจั่ดเกบ็ไวใ้น USB flash drive

• ถา้ไฟลภ์าพถา่ยมขีนาดใหญ ่อาจเกดิความลา่ชา้กอ่นทีแ่ตล่ะภาพจะปรากฏ

1. ใส ่USB flash drive ในชอ่งใส ่USB

2. กด [JPEG Print (พิมพ ์JPEG)] > [Select Files (เลือกไฟล)์]
3. กด d หรอื c เพือ่แสดงภาพถา่ยทีค่ณุตอ้งการพมิพ ์และจากนัน้กดทีภ่าพ

เมือ่ตอ้งการพมิพภ์าพถา่ยทัง้หมด กด[Print All (พิมพท์ั้งหมด)], จากนัน้กด[Yes (ใช่)] เพือ่ยนืยนั

4. ใสจํ่านวนสําเนาดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• กด[-] หรอื[+] บนจอสมัผัส

• กด  เพือ่แสดงแป้นพมิพบ์นจอสมัผัส จากนัน้ป้อนจํานวนสําเนาโดยใชแ้ป้นพมิพจ์อสมัผัส กด [OK (ตกลง)]
5. กด[OK (ตกลง)]
6. ทําซํา้สามขัน้ตอนกอ่นหนา้นีจ้นกวา่คณุจะเลอืกภาพถา่ยทัง้หมดทีต่อ้งการพมิพจ์นครบ
7. กด[OK (ตกลง)]
8. อา่นและยนืยนัรายการตวัเลอืกทีป่รากฏ
9. หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพ ์กด [Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ)์]

เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย กด [OK (ตกลง)]
10. กด[Start (เร่ิม)]

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพภ์าพถา่ยจาก USB Flash Drive บนเครือ่ง Brother
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การตัง้คา่การพมิพสํ์าหรับภาพถา่ย 
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 หนา้หลกั > พมิพ ์> พมิพข์อ้มลูโดยตรงจาก USB Flash Drive > พมิพภ์าพถา่ยโดยตรงจาก USB Flash Drive > พมิพ์
ภาพถา่ยจาก USB Flash Drive บนเครือ่ง Brother > การตัง้คา่การพมิพสํ์าหรับภาพถา่ย

การต ัง้คา่การพมิพส์าํหรบัภาพถา่ย
กดตวัเลอืก [Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ)์] เพือ่แสดงการตัง้คา่ทีแ่สดงในตาราง

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Print Quality (คุณภาพการพิมพ)์ เลอืกความละเอยีดในการพมิพสํ์าหรับชนดิเอกสารของคณุ
เมือ่คณุเลอืกตวัเลอืก Inkjet Paper (กระดาษอิงคเ์จท็) ในการตัง้คา่
Paper Type (ชนิดกระดาษ) คณุสามารถเลอืกไดเ้ฉพาะ Fine (ละเอียด)
เทา่นัน้

Paper Type (ชนิดกระดาษ) เลอืกชนดิกระดาษ

Paper Size (ขนาดกระดาษ) เลอืกขนาดกระดาษ

Tray Select (เลือกถาด) เลอืกถาด

Print Layout (จดัรูปแบบการพิมพ)์ เลอืกการจัดรปูแบบในการพมิพ์

Brightness (ความสวา่ง) ปรับความสวา่ง

Contrast (ความคมชดั) ปรับความคมชดั
การเพิม่คอนทราสตจ์ะทําใหภ้าพดคูมชดัและมสีดใสมากขึน้

Cropping (การตดัส่วน) ตดัสว่นภาพรอบขอบกระดาษเพือ่ใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษหรอืขนาดการ
พมิพ ์ปิดคณุลกัษณะนีเ้มือ่คณุตอ้งการพมิพภ์าพทัง้หมดหรอืป้องกนัการตดั
สว่นทีไ่มต่อ้งการ

Borderless (ไร้ขอบ) ขยายพืน้ทีท่ีส่ามารถพมิพไ์ดเ้พือ่ใหพ้อดกีบัขอบกระดาษ

Date Print (พิมพว์นัท่ี) พมิพว์นัทีล่งบนภาพถา่ย

Set New Default (ตั้งค่าเร่ิมตน้ใหม่) บนัทกึการตัง้คา่การพมิพท์ีค่ณุใชบ้อ่ยทีส่ดุโดยตัง้คา่เป็นคา่เริม่ตน้

Factory Reset (รีเซ็ตเป็นค่าท่ีตั้งจากโรงงาน) เรยีกคนืการตัง้คา่การพมิพท์ีม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ กลบัสูก่ารตัง้คา่จาก
โรงงาน

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพภ์าพถา่ยจาก USB Flash Drive บนเครือ่ง Brother
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เรยีกดตูวัอยา่งและพมิพภ์าพถา่ยจาก USB Flash Drive 
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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
• ฝาครอบดา้นบนและฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดสนทิ
• ใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษแลว้
• สายอนิเตอรเ์ฟสถกูเชือ่มตอ่เขา้กบัเครือ่งและคอมพวิเตอรอ์ยา่งแน่นสนทิหรอืการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายถกูตดิตัง้กบั

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

ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ากรายการตรวจสอบ ใหร้ะบปัุญหา และจากนัน้uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ
• หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ์
• ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง
• ตัง้คา่เครือ่งบราเดอรข์องคณุใหม่
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• 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:้
หากขอ้ความนีป้รากฏขึน้บนหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD การพมิพจ์ะทํางานดงัตอ่ไปนี:้
• การพมิพ์

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

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

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

• หากคณุใช ้PIN method ของ WPS ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่คณุใส ่PIN ถกูตอ้ง

Cover is Open. (ฝาเปิดอยู)่ ฝาครอบดา้นบนไมไ่ดล็้อคอยูใ่นตําแหน่งปิด ยกฝาครอบดา้นบนขึน้แลว้ปิดใหมอ่กีครัง้

ตรวจใหแ้น่ใจวา่สายอนิเตอรเ์ฟส (ในกรณีทีใ่ช ้
งาน) มกีารเดนิสายอยา่งถกูตอ้งผา่นชอ่งทาง
เดนิสายและออกไปทางดา้นหลงัของเครือ่ง

ฝาปิดแทงคห์มกึไมไ่ดล็้อคอยูใ่นตําแหน่งปิด ปิดฝาปิดแทงคห์มกึใหแ้น่นจนกระทัง่ล็อคเขา้ที่

Data Remaining in
Memory (มีขอ้มูลอยูใ่นหน่วยความจาํ)

ขอ้มลูการพมิพย์งัอยูใ่นหน่วยความจําของ
เครือ่ง

กด  เครือ่งพมิพจ์ะยกเลกิงานและลา้งงาน
พมิพจ์ากหน่วยความจํา ลองพมิพอ์กีครัง้

High Temperature (อุณหภูมิ
สูง)

อณุหภมูหิอ้งสงูเกนิไป หลงัจากหอ้งเย็นขึน้แลว้ ทําใหเ้ครือ่งเย็นลง
เทา่กบัอณุหภมูหิอ้ง ลองอกีครัง้เมือ่เครือ่งเย็น
ลงแลว้
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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
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 ้

ตอ้งเปลีย่นกลอ่งตวัซบัน้ําหมกึ ตดิตอ่ศนูย์
บรกิารลกูคา้สมัพันธข์อง Brother หรอืศนูย์
บรกิารทีไ่ดรั้บอนุญาตของ Brother ในพืน้ที่
ของคณุเพือ่นําเครือ่งเขา้รับบรกิาร

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
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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

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

Out of Memory (หน่วยความจาํ
เตม็)

หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม กด  และลดความละเอยีดการพมิพ์

Paper Size Mismatch
(ขนาดกระดาษไม่ตรงกนั)

การตัง้คา่ขนาดกระดาษไมต่รงกบัขนาดของ
กระดาษทีอ่ยูใ่นถาด

1. ตรวจสอบวา่ขนาดกระดาษทีค่ณุเลอืกบน
หนา้จอของเครือ่งตรงกบัขนาดกระดาษใน
ถาด
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-หรอื-
ตําแหน่งกระดาษไมเ่หมาะกบัขนาดกระดาษ
-หรอื-
คณุไมไ่ดต้ัง้แครป่รับกระดาษในถาดใหต้รงกบั
ตวัแสดงขนาดกระดาษทีค่ณุใช ้

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
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

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
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ
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

เปิดฝาครอบดา้นบนและนําสิง่แปลกปลอมและ
เศษกระดาษออกจากดา้นในของเครือ่ง ถา้
ขอ้ความแสดงความผดิพลาดยงัคงอยู ่ถอดสาย
เครือ่งออกจากแหลง่ไฟเป็นเวลาหลายนาที
แลว้เสยีบสายอกีครัง้
คณุสามารถลองแกไ้ขอาการกระดาษตดิดว้ยวธิี
อืน่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: นาํชิน้ส่วนกระดาษเลก็ๆ
ออก

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

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดเมือ่ใชง้านคณุลกัษณะ Brother Web Connect
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ภาพรวมจอ LCD ระบบสมัผัส
• เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ
• เปลีย่นการตัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ
• บรรจกุระดาษ
• เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ
• กระดาษตดิทีด่า้นหนา้ของเครือ่ง
• นําชิน้สว่นกระดาษเล็กๆ ออก
• ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ
• เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ
• การตัง้คา่การพมิพ(์Windows)
• ตวัเลอืกการพมิพ ์(Mac)
• ใสก่ระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP)
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• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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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) ถกูกดทนัที
หลงัจากเปิดเครือ่ง การเชือ่มตอ่เครอื
ขา่ยอาจยงัไมเ่สร็จสมบรูณ ์รอสกัพัก
และลองอกีครัง้

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) ถกูกดทนัที
หลงัจากเปิดเครือ่ง การเชือ่มตอ่เครอื
ขา่ยอาจยงัไมเ่สร็จสมบรูณ ์รอสกัพัก
และลองอกีครัง้

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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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา 
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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. ใชน้ิว้จับแตล่ะขา้งของเครือ่งเพือ่ยกฝาครอบดา้นบน (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 ้ปิดฝาครอบดา้นบน
แลว้เสยีบสายไฟอกีครัง้ เปิดฝาครอบดา้นบนอกีครัง้ จากนัน้กด  คา้งไวจ้นกระทัง่หวัพมิพข์ยบัไปที ่กึง่กลาง
จากนัน้ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟและนํากระดาษออก

• ถา้กระดาษตดิอยูใ่ตห้วัพมิพ ์ใหถ้อดปลั๊กเครือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟ และจากนัน้เลือ่นหวัพมิพเ์พือ่นํากระดาษที่
ตดิอยูอ่อก

• ถา้หมกึเลอะผวิหนัง หรอืเป้ือนเสือ้ผา้ของคณุ ใหร้บีลา้งออกดว้ยน้ําสบูห่รอืผงซกัฟอกทนัที

7. คอ่ยๆ ปิดฝาครอบดา้นบนโดยใชน้ิว้จับแตล่ะขา้งไว ้
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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. ใชน้ิว้จับแตล่ะขา้งของเครือ่งเพือ่ยกฝาครอบดา้นบน (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 ้ปิดฝาครอบดา้นบน
แลว้เสยีบสายไฟอกีครัง้ เปิดฝาครอบดา้นบนอกีครัง้ จากนัน้กด  คา้งไวจ้นกระทัง่หวัพมิพข์ยบัไปที ่กึง่กลาง
จากนัน้ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟและนํากระดาษออก

• ถา้กระดาษตดิอยูใ่ตห้วัพมิพ ์ใหถ้อดปลั๊กเครือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟ และจากนัน้เลือ่นหวัพมิพเ์พือ่นํากระดาษที่
ตดิอยูอ่อก

• ถา้หมกึเลอะผวิหนัง หรอืเป้ือนเสือ้ผา้ของคณุ ใหร้บีลา้งออกดว้ยน้ําสบูห่รอืผงซกัฟอกทนัที

8. คอ่ยๆ ปิดฝาครอบดา้นบนโดยใชน้ิว้จับแตล่ะขา้งไว ้

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

• 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

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 ่คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบ
เมนู ดวูา่ ใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบออฟไลน ์ไมถ่กูเลอืกอยู่

• Windows 8
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ ใหค้ลกิ การ
ต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์
คลกิขวา Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) คลกิ ดงูานทีก่าํลงัพมิพ์
อยู ่ถา้ตวัเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ คลกิ
เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของเครือ่งพมิพแ์ละตรวจดวูา่ไมไ่ดเ้ลอืกใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบ
ออฟไลน์

• 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 ใหค้ลกิ การ
ต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์คลกิขวา
Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) คลกิ ดงูานทีก่าํลงัพมิพอ์ยู ่ถา้ตวั
เลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ คลกิ
เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของเครือ่งพมิพแ์ละตรวจดวูา่ไมไ่ดเ้ลอืกใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบ
ออฟไลน์

• Windows Server 2012 R2
คลกิ แผงควบคมุ บนหนา้จอ เร ิม่ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดอูปุกรณแ์ละ
เครือ่งพมิพ ์คลกิขวา Brother XXX-XXXX (XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) คลกิ ดงูานที่
กาํลงัพมิพอ์ยู ่ถา้ตวัเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
ของคณุ คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของเครือ่งพมิพแ์ละตรวจดวูา่ไมไ่ดเ้ลอืกใช้
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
สําหรับการพมิพ์

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

กระดาษตดิเกดิขึน้อกี ถา้กระดาษตดิซํา้ๆ กระดาษชิน้เล็กๆ อาจตดิอยูใ่นเครือ่ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีระดาษ
ตดิอยูใ่นเครือ่งอกี

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: นาํชิน้ส่วนกระดาษเลก็ๆ ออก
กระดาษตดิเมือ่คณุใชก้ารพมิพ ์2 ดา้น หากกระดาษตดิบอ่ยครัง้ในระหวา่งการพมิพ ์2 ดา้น ลกูกลิง้ป้อนกระดาษอาจมคีราบหมกึตดิ

อยู ่ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนเอกสาร
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uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

  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
• การตัง้คา่การพมิพ(์Windows)
• ตวัเลอืกการพมิพ ์(Mac)
• พมิพภ์าพถา่ย (Mac)
• ทําความสะอาดแผน่ฐาน
• เปลีย่นตวัเลอืกการตัง้คา่การพมิพ ์เมือ่มปัีญหาในการพมิพ์
• ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์
• นําชิน้สว่นกระดาษเล็กๆ ออก
• แกไ้ขปัญหาการป้อนกระดาษเพือ่กําจัดเสน้แนวตัง้ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์> ปัญหาอืน่ๆ

ปญัหาอืน่ๆ

>> ปัญหาการพมิพภ์าพถา่ยโดยตรง
>> ปัญหาซอฟตแ์วร์

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 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่งพมิพ ์> ปัญหาเครอืขา่ย

ปญัหาเครอืขา่ย

• ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows)

• ฉันไมส่ามารถกําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จสมบรูณไ์ด ้

• เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้

• 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
Server 2008

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

คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทาง
ดา้นซา้ย จากนัน้คลกิเครือ่งมอืการซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

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

Windows
Server 2012 /
2012 R2 / 2016

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 ของฉันไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้
• 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
สามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้

เครือ่ง Brother ของฉนัไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได้

สาเหตุ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
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

• Mac
ตรวจสอบอปุกรณเ์ครอืขา่ยของคณุโดยใชคํ้าสัง่ Ping สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิเกีย่วกบัการยนืยนัการตัง้คา่เครอืขา่ยของคณุ uu ข้อมลูท่ี
เกี่ยวข้อง:ตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายโดยใช้คาํส่ัง Ping.

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย

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

ถา้คณุไดต้รวจสอบและลองดําเนนิการขา้งตน้ทัง้หมดแลว้ แตเ่ครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุยงัไมส่ามารถพมิพไ์ด ้ใหถ้อนการตดิ
ตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้ตดิตัง้ใหม่
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  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
• ฝาครอบดา้นบนและฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดสนทิ
• 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 ของฉันไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้ 
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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 ของฉันไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้ 
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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
2. [Network (เครือข่าย)]

ตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพก์ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน รวมทัง้รหสัผา่นและขอ้มลูเลขทีอ่ยูไ่อพี
3. [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)]

ใชฟั้งกช์นัการตัง้คา่ใหมเ่พือ่การตัง้คา่ใหมใ่หก้ารตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่ง ใหก้ลบัไปเป็นการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน
บราเดอรแ์นะนําเป็นอยา่งยิง่ใหค้ณุดําเนนิการนีเ้มือ่คณุกําจัดทิง้เครือ่งพมิพ์

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตัง้คา่เครือ่งบราเดอรข์องคณุใหม่ 
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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

124



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 ์

• ทําความสะอาดหวัพมิพท์ีเ่ครือ่งบราเดอรข์องคณุ

• ทําความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

• ทําความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)

• ทําความสะอาดหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่ง

• ทําความสะอาดดา้นนอกเครือ่งพมิพ์

• ทําความสะอาดลกูกลิง้ของเครือ่งพมิพ์

• ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

• ทําความสะอาดแผน่ฐาน

• ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ
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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 (การทาํความสะอาด
หวัพิมพ)์]

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 ์หากตวั
เลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้มา 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 
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 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. ใชน้ิว้จับแตล่ะขา้งของเครือ่งเพือ่ยกฝาครอบดา้นบนไวใ้นตําแหน่งเปิดโดยใชม้อืทัง้สองขา้ง
2. ทําความสะอาดลกูกลิง้ของเครือ่งพมิพ ์(1) ในตวัเครือ่ง และบรเิวณโดยรอบ เชด็คราบหมกึทีเ่ลอะเทอะดว้ยผา้แหง้และนุ่ม

ชนดิไมม่ขีน

1

2

ขอ้ควรจาํ

อยา่งอหรอืออกแรงกดทีแ่ถบทัง้เกา้ (2) มากเกนิไป เพราะแถบอาจชาํรดุเสยีหายได ้

3. คอ่ยๆ ปิดฝาครอบดา้นบนโดยใชท้ัง้สองมอื

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

137



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)
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 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. เลอืกขนาดกระดาษทีจ่ะพมิพใ์บตรวจสอบแนวการพมิพ์

5. กด [Basic alignment (การจดัตาํแหน่งพื้นฐาน)] หรอื[Advanced alignment (การจดัตาํแหน่งขั้นสูง)]
6. ใสก่ระดาษขนาดทีกํ่าหนดลงในถาด จากนัน้กด [Start (เร่ิม)]

เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบแนวการพมิพ์
(A)

7. สําหรับรปูแบบ (A) กด a หรอื b เพือ่แสดงหมายเลขของการทดสอบการพมิพท์ีม่แีถบแนวตัง้ทีม่องเห็นไดน้อ้ยทีส่ดุ (1-9)
แลว้กดทีห่มายเลขนัน้ (ในตวัอยา่งดา้นบน แถวหมายเลข 6 เป็นตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุ) กด [OK (ตกลง)]
ทําซํา้ขัน้ตอนนีสํ้าหรับรปูแบบทีเ่หลอื

เมือ่ปรับแนวการพมิพไ์มถ่กูตอ้ง ขอ้ความจะไมช่ดัหรอืเบีย้วเชน่นี้

เมือ่ปรับแนวการพมิพถ์กูตอ้งแลว้ ขอ้ความจะเป็นเชน่นี้

8. กด 

  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)

หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ยกเลกิงานพมิพ ์(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
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ 
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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. เลอืกขนาดกระดาษทีจ่ะพมิพใ์บตรวจสอบการปรับ
5. ใสก่ระดาษขนาดทีกํ่าหนดลงในถาด จากนัน้กด [Start (เร่ิม)]

เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบการปรับ
6. ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

คณุจะตอ้งป้อนขอ้มลูทีพ่มิพล์งบนใบตรวจสอบการปรับดว้ยตวัเอง

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

เปลีย่นตวัเลอืกการต ัง้คา่การพมิพ ์เมือ่มปีญัหาในการพมิพ์
ถา้งานพมิพข์องคณุมคีณุภาพตํา่ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกเหลา่นีข้ ึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคข์องคณุ เมือ่เลอืกการตัง้คา่นี ้ความเร็วในการ
พมิพจ์ะชา้ลง

ตวัเลอืกเหลา่นีจ้ะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่สัง่การทํางานจากเครือ่ง เมือ่พมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่
ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [Maintenance (การบาํรุงรักษา)] > [Print Setting Options (ตวัเลือกการตั้ง
ค่าการพิมพ)์]

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
• ตรวจสอบการจัดตําแหน่งการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
• ตรวจสอบแนวการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)
• การตัง้คา่การพมิพ(์Windows)
• ตวัเลอืกการพมิพ ์(Mac) 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ

บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ
• เมือ่จะทําการขนยา้ยเครือ่ง ใหใ้ชก้ลอ่งทีม่าพรอ้มกบัเครือ่งของคณุ หา้มเอยีงหรอืวางผลติภณัฑค์วํา่ลง ถา้คณุบรรจเุครือ่ง

ลงกลอ่งไมถ่กูวธิ ีความเสยีหายอนัเกดิจากการขนยา้ยนัน้ไมค่รอบคลมุอยูใ่นการรับประกนัของคณุ
• เครือ่งควรมกีารประกนัภยัโดยสมบรูณจ์ากผูข้นสง่

ขอ้ควรจาํ

การรอใหเ้ครือ่ง “จัดเกบ็” หวัพมิพห์ลงัจากทีพ่มิพง์านเสร็จเป็นสิง่สําคญั ฟังเสยีงเครือ่งกอ่นถอดปลั๊กเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เสยีง
ของการทํางานตา่งๆ ของเครือ่งหยดุลงแลว้ การไมร่อใหเ้ครือ่งทําการจัดเก็บหวัพมิพใ์หเ้รยีบรอ้ย อาจทําใหเ้กดิปัญหาการ
พมิพแ์ละอาจทําใหห้วัพมิพช์าํรดุเสยีหายได ้

1. ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากเตา้รับไฟฟ้า
2. ใชน้ิว้จับแตล่ะขา้งของเครือ่งเพือ่ยกฝาครอบดา้นบนไวใ้นตําแหน่งเปิดโดยใชม้อืทัง้สองขา้ง
3. ถอดสายอนิเตอรเ์ฟซออกจากเครือ่ง หากมกีารเชือ่มตอ่อยู่
4. คอ่ยๆ ปิดฝาครอบดา้นบนโดยใชน้ิว้จับแตล่ะขา้งไว ้

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

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ

• ในกรณีทีไ่ฟดบั (การจัดเก็บหน่วยความจํา)

• การตัง้คา่ทัว่ไป

• พมิพร์ายงาน

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

ในกรณีทีไ่ฟดบั (การจดัเก็บหนว่ยความจาํ)
• การตัง้คา่เมนูของคณุจะถกูจัดเก็บแบบถาวร และจะไมส่ญูหาย
• การตัง้คา่ชัว่คราวจะหายไป
• วนัทีแ่ละเวลาจะถกูเก็บไวเ้ป็นเวลาประมาณ 24 ชัว่โมง

  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

• ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์

• เปลีย่นภาษาทีแ่สดงบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

• เปลีย่นการตัง้คา่แป้นพมิพ์
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ปรับระดบัเสยีงของเครือ่ง

ปรบัระดบัเสยีงของเครือ่ง

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Beep (เสียงเตือน)]

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

3. 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 ่เครือ่งจะกลบัมาทํางานอกีครัง้และเริม่พมิพเ์มือ่ไดรั้บงานพมิพ ์ใชคํ้าแนะนําเหลา่นีเ้พือ่ตัง้คา่การ
ชะลอเวลา (การนับถอยหลงั) กอ่นทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดพัก

• ตวัจับเวลาจะเริม่ตน้ใหม ่หากเครือ่งมกีารทํางานใดๆ เชน่ การรับงานพมิพ์
• 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:
• 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
ถา้เครือ่งถกูปิดไว ้วนัทีแ่ละเวลาอาจไมเ่ป็นปัจจบุนั ใหใ้สค่า่ใหม่

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 

163



 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้คา่โซนเวลา

ต ัง้คา่โซนเวลา
ตัง้คา่โซนเวลาทีเ่ครือ่งสําหรับสถานทีข่องคณุ

คณุลกัษณะนีส้ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศเทา่นัน้

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)]

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 

164



 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 > 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 > พมิพร์ายงาน

พมิพร์ายงาน

• รายงาน

• พมิพร์ายงาน
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > พมิพร์ายงาน > รายงาน

รายงาน
มรีายงานตอ่ไปนี:้

การต ัง้คา่ของผูใ้ช้
รายงานการตัง้คา่ของผูใ้ช ้พมิพร์ายการการตัง้คา่ปัจจบุนัของคณุ

การกาํหนดคา่เครอืขา่ย (รุน่เครอืขา่ย)
รายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย พมิพร์ายการการกําหนดคา่เครอืขา่ยปัจจบุนัของคณุ

รายงาน WLAN (รุน่ไรส้าย)
รายงาน WLAN จะพมิพผ์ลการวนิจิฉัยการเชือ่มตอ่ LAN แบบไรส้าย

  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)]
>> [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)่ - ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาในเครือ่งของคณุ

Time (เวลา) -

Clock Type (ชนิดของ
นาฬิกา)

- เลอืกรปูแบบเวลา (12 ชัว่โมงหรอื 24 ชัว่โมง)

Auto Daylight (แสงกลาง
วนัอตัโนมตั)ิ
(สามารถใชไ้ดบ้างประเทศ
เทา่นัน้)

- ตัง้คา่เครือ่งใหเ้ปลีย่นเวลาตามเวลาออมแสง
โดยอตัโนมตัิ

Daylight Save (ประหยดั
แสงกลางวนั)
(สามารถใชไ้ดบ้างประเทศ
เทา่นัน้)

- เปลีย่นการปรับเวลาตามแสงอาทติยด์ว้ย
ตนเอง

Time Zone (เขตเวลา)
(สามารถใชไ้ดบ้างประเทศ
เทา่นัน้)

- 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 (การเตือน
หมกึเหลือน้อย)

- ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งแสดงขอ้ความเตอืนหมกึเหลอื
นอ้ย

Ink Bottle Model (รุ่น
ของขวดหมกึ)

- ตรวจสอบหมายเลขของขวดหมกึ

Print Setting
Options (ตวัเลือกการตั้งค่าการ
พมิพ์)

Reduce
Smudging (ลด
รอยเป้ือน)

ลดรอยเป้ือนบนกระดาษหรอืกระดาษตดิขณะ
พมิพ์

Reduce
Uneven Lines
(ลดเส้นไม่สมํา่เสมอ)

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 (ตวัช่วยการตั้ง
ค่า)

- 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

Beep (เสียงเตือน) - - ปรับระดบัความดงัของเสยีงเตอืน

All Settings (การตั้งค่า
ทั้งหมด)

- - กําหนดคา่รายละเอยีดการตัง้คา่

[General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)]

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

Maintenance (การบํารุง
รักษา)

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
(รุ่นของขวดหมกึ)

- ตรวจสอบหมายเลขของขวดหมกึ

Print Setting
Options (ตวัเลือกการตั้งค่าการ
พมิพ์)

Reduce
Smudging (ลด
รอยเป้ือน)

ลดรอยเป้ือนบนกระดาษหรอืกระดาษตดิขณะ
พมิพ์

Reduce Uneven
Lines (ลดเส้นไม่
สมํา่เสมอ)

ลดเสน้ไมส่มํา่เสมอบนกระดาษขณะพมิพ์
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Maintenance (การบํารุง
รักษา)

Print Setting
Options (ตวัเลือกการตั้งค่าการ
พมิพ์)

Slow Drying
Paper (กระดาษชนิด
แห้งช้า)

ใชก้ารตัง้คา่นีเ้มือ่พมิพด์ว้ยกระดาษธรรมดา
ชนดิทีห่มกึแหง้ชา้มาก

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

Tray Setting: Print
(การตั้งค่าถาด: พมิพ์)

Tray Priority
(ลาํดบัการใช้ถาด)

เปลีย่นลําดบัความสําคญัของถาดสําหรับการ
พมิพจ์ากคอมพวิเตอร์

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

Tray Use (ถาดที่
ใช้)

เลอืกถาดทีจ่ะใชสํ้าหรับการพมิพภ์าพถา่ยจาก
USB flash drive

Tray Priority
(ลาํดบัการใช้ถาด)

เปลีย่นลําดบัถาดสําหรับการพมิพภ์าพถา่ยจาก
USB flash drive

Check Paper (ตรวจสอบ
กระดาษ)

- ตรวจสอบชนดิกระดาษและขนาดกระดาษเมือ่
คณุดงึถาดออกจากเครือ่ง

Quiet Mode (โหมดลดเสียง
รบกวน)

- - ลดเสยีงรบกวนจากการพมิพ์

Beep (เสียงเตือน) - - ปรับระดบัความดงัของเสยีงเตอืน

LCD Settings (การตั้งค่าจอ
LCD)

Backlight (แบคไลท์) - ปรับความสวา่งของแบ็คไลทข์องจอ LCD

Dim Timer (ตวัตั้งเวลาหร่ี
แสง)

- ตัง้คา่ระยะเวลาทีจ่ะใหแ้บ็คไลทข์องจอ LCD
สวา่งคา้งไวห้ลงัจากการกดหนา้จอครัง้สดุทา้ย

Keyboard Settings
(การตั้งค่าแป้นพมิพ์)

- - เลอืกชนดิของแป้นพมิพสํ์าหรับจอ LCD

Sleep Mode (โหมดพกั) - - เลอืกระยะเวลาทีเ่ครือ่งวา่งกอ่นเขา้สูโ่หมดพัก

Auto Power Off (ปิดเคร่ือง
อตัโนมตั)ิ

- - เลอืกระยะเวลาทีเ่ครือ่งตอ้งรอกอ่นทีจ่ะปิดเอง
โดยอตัโนมตัหิลงัจากเขา้สูโ่หมดพัก
เมือ่ตัง้คา่เป็นปิด เครือ่งจะไมปิ่ดเองโดย
อตัโนมตัิ

[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
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั
4

คาํอธบิาย

Wired LAN
(LAN แบบใช้สาย)

TCP/IP 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

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
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั
4

คาํอธบิาย

WLAN WLAN Status
(สถานะ WLAN)

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

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
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[Print Reports (พมิพ์รายงาน)]

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

User Settings (การตั้งค่าผู้ใช้) พมิพร์ายการการตัง้คา่ของคณุ

Network Configuration (การกาํหนดค่าเครือข่าย) พมิพร์ายการการตัง้คา่เครอืขา่ยของคณุ

WLAN Report (รายงาน WLAN) พมิพผ์ลการเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย

[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 (การตั้งค่า
เร่ิมต้น)]
ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

Date & Time (วนัทีแ่ละเวลา) Date (วนัที)่ ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาในเครือ่งของคณุ

Time (เวลา)
Clock Type (ชนิดของนาฬิกา) เลอืกรปูแบบเวลา (12 ชัว่โมงหรอื 24 ชัว่โมง)

Auto Daylight (แสงกลางวนั
อตัโนมตั)ิ
(สามารถใชไ้ดบ้างประเทศเทา่นัน้)

ตัง้คา่เครือ่งใหเ้ปลีย่นเวลาตามเวลาออมแสงโดย
อตัโนมตัิ

Daylight Save (ประหยดัแสงกลาง
วนั)
(สามารถใชไ้ดบ้างประเทศเทา่นัน้)

เปลีย่นการปรับเวลาตามแสงอาทติยด์ว้ยตนเอง

Time Zone (เขตเวลา)
(สามารถใชไ้ดบ้างประเทศเทา่นัน้)

ตัง้คา่เขตเวลาของคณุ

Reset (รีเซ็ต) Machine Reset (การตั้งค่าเคร่ืองใหม่) เรยีกคนืการตัง้คา่ของเครือ่งทัง้หมดทีค่ณุเปลีย่น เชน่
วนัทีแ่ละเวลา

Network (เครือข่าย) เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดไปทีค่า่เริม่ตน้จาก
โรงงาน

All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) เรยีกคนืการตัง้คา่เครือ่งกลบัไปเป็นคา่เริม่ตน้จาก
โรงงาน

Local Language (ภาษาท้องถิน่)
(สามารถใชไ้ดบ้างประเทศเทา่นัน้)

- เปลีย่นภาษาของจอ LCD ของคณุ
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  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

>>  [Functions (ฟังกช์นั)]
>>  [Maintenance (การบาํรุงรักษา)]
>>  การตัง้คา่ Wi-Fi
>> เมือ่คณุใส ่USB Flash drive ในชอ่ง USB

 [Functions (ฟังก์ชัน)]

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Web (เวบ็) - - - - เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้กบั
บรกิารอนิเทอรเ์น็ต

USB JPEG Print
(พมิพ์ JPEG)

Select
Files (เลือก
ไฟล์)

OK (ตกลง) Print Settings
(การตั้งค่าการพมิพ์)

ปรับภาพถา่ยของคณุโดยใชต้วั
เลอืก

Print All
(พมิพ์ทั้งหมด)

- พมิพภ์าพถา่ยทัง้หมดใน USB
flash drive ของคณุ

Index Print
(พมิพ์ดชันี)

Print Index
Sheet (พมิพ์
แผ่นดชันี)

Print Settings
(การตั้งค่าการพมิพ์)

พมิพห์นา้ภาพยอ่

Print
Photos (พมิพ์
ภาพถ่าย)

Print Settings
(การตั้งค่าการพมิพ์)

พมิพภ์าพถา่ยโดยเลอืกหมายเลข
ดชันี

Download
Software
(ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์)

- - - - แสดงขอ้มลูเกีย่วกบัการ
ดาวนโ์หลดและการตดิตัง้
ซอฟตแ์วรสํ์าหรับอปุกรณ์
เคลือ่นทีแ่ละคอมพวิเตอร์

 [Maintenance (การบํารุงรักษา)]

ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

Improve Print Quality (ปรับปรุง
คุณภาพการพมิพ์)

- ตรวจสอบและแกไ้ขคณุภาพงานพมิพ ์การจัดตําแหน่ง และ
การป้อนกระดาษตามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Print Head Cleaning (การทาํความ
สะอาดหัวพมิพ์)

- ทําความสะอาดหวัพมิพต์ามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD

Remove Paper Scraps (นําเศษกระดาษ
ออก)

- นําเศษกระดาษทีต่ดิอยูใ่นเครือ่งออกตามคําแนะนําบนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

Ink Low Notice (การเตือนหมกึเหลือน้อย) - ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งแสดงขอ้ความเตอืนหมกึเหลอืนอ้ย

Ink Bottle Model (รุ่นของขวดหมกึ) - ตรวจสอบหมายเลขของขวดหมกึ

Print Setting Options (ตวัเลือกการ
ตั้งค่าการพมิพ์)

Reduce Smudging
(ลดรอยเป้ือน)

ลดรอยเป้ือนบนกระดาษหรอืกระดาษตดิขณะพมิพ์

Reduce Uneven
Lines (ลดเส้นไม่
สมํา่เสมอ)

ลดเสน้ไมส่มํา่เสมอบนกระดาษขณะพมิพ์

Slow Drying
Paper (กระดาษชนิดแห้ง
ช้า)

ใชก้ารตัง้คา่นีเ้มือ่พมิพด์ว้ยกระดาษธรรมดาชนดิทีห่มกึแหง้
ชา้มาก
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 การต ัง้คา่ Wi-Fi

ระดบั 1 คาํอธบิาย

Setup Wizard (ตวัช่วยการตั้งค่า) กําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุดว้ยตนเอง

WLAN Assistant (ตวัช่วย WLAN) กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุโดยใชแ้ผน่ดสิกก์ารตดิตัง้ของ Brother

WPS กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุโดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

เมือ่คณุใส ่USB Flash drive ในชอ่ง USB

ระดบั 1 คาํอธบิาย

JPEG Print (พมิพ์ JPEG) เลอืกเมนูภาพถา่ย

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้าร
จัดการผา่นเว็บ

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจดัการผา่นเว็บ
การจัดการผา่นเว็บ เป็นโปรแกรมอรรถประโยชนท์ีใ่ชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่จัดการเครือ่งของคณุโดยใชโ้พรโทคอล
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) หรอื Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS)

• การจัดการผา่นเว็บคอือะไร?

• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ

• ตัง้คา่หรอืเปลีย่นรหสัผา่นเขา้สูร่ะบบสําหรับการจัดการผา่นเว็บ
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้าร
จัดการผา่นเว็บ > การจัดการผา่นเว็บคอือะไร?

การจดัการผา่นเว็บคอือะไร?
การจัดการผา่นเว็บเป็นโปรแกรมอรรถประโยชนท์ีใ่ชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่จัดการเครือ่งของคณุโดยใชโ้พรโทคอล
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) หรอื Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS) พมิพ์
เลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่งของคณุในเว็บเบราวเ์ซอรเ์พือ่เขา้ถงึและเปลีย่นการตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพข์องคณุ

• เราขอแนะนํา Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge สําหรับ Windows และ Safari 10/11 สําหรับ Mac
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดใชง้าน JavaScript และ Cookies เสมอในเบราวเ์ซอรใ์ดๆ ทีค่ณุใช ้

• คณุจะตอ้งใชโ้พรโทคอล TCP/IP ในเครอืขา่ยของคณุ และมกีารกําหนดเลขทีอ่ยูไ่อพทีีถ่กูตอ้งในเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ์
และคอมพวิเตอรข์องคณุ

• หนา้จอจรงิอาจแตกตา่งจากหนา้จอทีแ่สดงขา้งตน้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ 

185



 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้าร
จัดการผา่นเว็บ > เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ

เขา้ถงึการจดัการผา่นเว็บ

• เราแนะนําใหใ้ชโ้พรโทคอลรักษาความปลอดภยั HTTPS เมือ่กําหนดคา่โดยใชร้ะบบการจัดการผา่นเว็บ
• เมือ่คณุใช ้HTTPS เพือ่การกําหนดคา่การจัดการผา่นเว็บ เบราวเ์ซอรข์องคณุจะแสดงกลอ่งสนทนาคําเตอืน หากไม่

ตอ้งการใหแ้สดงกลอ่งสนทนาคําเตอืน คณุสามารถตดิตัง้ใบรับรองแบบลงนามดว้ยตนเองเพือ่ใชก้ารสือ่สาร SSL/TLS
ได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิในรายละเอยีด uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง

• รหสัผา่นเขา้สูร่ะบบเริม่ตน้สําหรับจัดการการตัง้คา่ของเครือ่งคอื initpass ขอแนะนําใหค้ณุเปลีย่นรหสัผา่นเพือ่ป้องกนั
เครือ่งจากการเขา้ถงึทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต

1. เปิดเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ
2. พมิพ ์"https://machine's IP address" ในแถบทีอ่ยูข่องเบราวเ์ซอรข์องคณุ (โดยที ่"machine's IP address" คอืเลขที่

อยูไ่อพขีองเครือ่ง)
ตวัอยา่ง:
https://192.168.1.2

• ถา้คณุใช ้Domain Name System หรอืเปิดการใชง้านชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) คณุสามารถพมิพช์ือ่อกีชือ่หนึง่ได ้
เชน่พมิพว์า่ "SharedPrinter" แทนเลขทีอ่ยูไ่อพี
- ตวัอยา่ง:

https://SharedPrinter
ถา้คณุเปิดการใชง้านชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) คณุสามารถใชช้ือ่ Node ไดด้ว้ย
- ตวัอยา่ง:

https://brnxxxxxxxxxxxx
ชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) สามารถพบไดใ้นรายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

• สําหรับ Mac เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บไดโ้ดยการคลกิทีไ่อคอนของเครือ่งบนหนา้จอ Status Monitor (ตวัตรวจ
สอบสถานะ)

3. หากเครือ่งถามรหสัผา่น ใหพ้มิพล์งไป จากนัน้คลกิ 

ในตอนนีค้ณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพไ์ด ้

ถา้คณุเปลีย่นการตัง้คา่โพรโทคอล คณุจะตอ้งปิดและเปิดเครือ่งใหมห่ลงัจากคลกิ Submit (สง่) เพือ่นําการกําหนดคา่ไปใช ้

ทกุครัง้ทีค่ณุเขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (ลงชือ่เขา้ใช)้ จากนัน้คลกิ  หลงัจากกําหนดคา่

แลว้ ใหอ้อกจากระบบโดยการคลกิ 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac) 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้าร
จัดการผา่นเว็บ > ตัง้คา่หรอืเปลีย่นรหสัผา่นเขา้สูร่ะบบสําหรับการจัดการผา่นเว็บ

ต ัง้คา่หรอืเปลีย่นรหสัผา่นเขา้สูร่ะบบสาํหรบัการจดัการผา่นเว็บ
เราแนะนําใหเ้ปลีย่นรหสัผา่นเขา้สูร่ะบบเริม่ตน้เพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตไปยงัการจัดการผา่นเว็บ
1. เปิดเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ
2. พมิพ ์"https://machine's IP address" ในแถบทีอ่ยูข่องเบราวเ์ซอรข์องคณุ (โดยที ่"machine's IP address" คอืเลขที่

อยูไ่อพขีองเครือ่ง)
ตวัอยา่ง:
https://192.168.1.2

• ถา้คณุใช ้Domain Name System หรอืเปิดการใชง้านชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) คณุสามารถพมิพช์ือ่อกีชือ่หนึง่ได ้
เชน่พมิพว์า่ "SharedPrinter" แทนเลขทีอ่ยูไ่อพี
- ตวัอยา่ง:

https://SharedPrinter
ถา้คณุเปิดการใชง้านชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) คณุสามารถใชช้ือ่ Node ไดด้ว้ย
- ตวัอยา่ง:

https://brnxxxxxxxxxxxx
ชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) สามารถพบไดใ้นรายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

• สําหรับ Mac เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บไดโ้ดยการคลกิทีไ่อคอนของเครือ่งบนหนา้จอ Status Monitor (ตวัตรวจ
สอบสถานะ)

3. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• หากคณุไดต้ัง้รหสัผา่นของตนเองไวก้อ่นหนา้นีแ้ลว้ ใหพ้มิพล์งไป จากนัน้คลกิ 

• หากคณุยงัไมไ่ดต้ัง้รหสัผา่นของตนเองไวก้อ่นหนา้นี ้ใหพ้มิพ ์initpass จากนัน้คลกิ 

4. คลกิแท็บ Administrator (ผูด้แูลระบบ)
5. พมิพร์หสัผา่นทีค่ณุตอ้งการใชใ้นชอ่ง Enter New Password (ป้อนรหสัผา่นใหม)่ (8-32 ตวัอกัษร)
6. พมิพร์หสัผา่นซํา้ในชอ่ง Confirm New Password (ยนืยนัรหสัผา่นใหม)่
7. คลกิ Submit (สง่)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก

ภาคผนวก

• ขอ้กําหนด

• ป้อนขอ้ความในเครือ่ง Brother ของคณุ

• หมายเลขโทรศพัทข์องบราเดอร์
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > ขอ้กําหนด

ขอ้กาํหนด
>> ขอ้กําหนดทัว่ไป
>> ขอ้กําหนดสือ่สิง่พมิพ์
>> ขอ้กําหนดของ USB Flash Drive
>> 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 240 V 50/60Hz (ออสเตรเลยีและประเทศอืน่ๆ)

การใชพ้ลงังาน 2 • HL-T4000DW (ออสเตรเลยีและประเทศอืน่ๆ)
การพมิพ ์3: ประมาณ 20 W
พรอ้ม 4: ประมาณ 5.0 W
พกั 4: ประมาณ 1.2 W
ปิดเครือ่ง 4 5: ประมาณ 0.04 W

• HL-T4000DW (ไตห้วนั)
การพมิพ ์3: ประมาณ 19 W
พรอ้ม 4: ประมาณ 4.5 W
พกั 4: ประมาณ 1.2 W
ปิดเครือ่ง 4 5: ประมาณ 0.04 W

ขนาด • HL-T4000DW

นํา้หนกั • HL-T4000DW (ออสเตรเลยีและประเทศอืน่ๆ)
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16.1 กก.
• HL-T4000DW (ไตห้วนั)

16.0 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)

1 วดัตามแนวทแยงมมุ
2 ตรวจวดัขณะทีเ่ครือ่งเชือ่มตอ่อยูก่บัอนิเตอรเ์ฟส USB ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจะแตกตา่งกนัเล็กนอ้ยตามลกัษณะการใชง้านหรอืการเสือ่มสภาพของชิน้สว่น
3 เมือ่พมิพแ์บบดา้นเดยีว, ความละเอยีด: มาตรฐาน / เอกสาร: รปูแบบทีพ่มิพ:์ ISO/IEC 24712
4 วดัตาม IEC 62301 Edition 2.0
5 แมก้ระทัง่ขณะทีเ่ครือ่งปิดอยู ่เครือ่งก็จะเปิดเองโดยอตัโนมตัเิป็นระยะเพือ่ทําการบํารงุรักษาหวัพมิพ ์จากนัน้เครือ่งจะปิดเอง
6 เสยีงรบกวนขึน้อยูก่บัเงือ่นไขในการพมิพ์

ขอ้กาํหนดสือ่ส ิง่พมิพ์

การใส่
กระดาษ

ถาดบรรจกุระดาษ #1 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 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

ขอ้กาํหนดของ USB Flash Drive

สือ่ทีเ่ขา้กนัได้ USB Flash drive 1
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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)

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

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

คณุสามารถเชือ่มตอ่เครือ่งของคณุกบัเครอืขา่ยสําหรับการพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้
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, 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, 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

อรรถประโยชน์
สนบัสนนุการต ัง้คา่
แบบไรส้าย

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

ขอ้กาํหนดคอมพวิเตอร ์

ระบบปฏบิตักิารทีร่องรบัและฟงักช์นัของซอฟตแ์วร ์

แพล็ตฟอรม์คอมพวิเตอรแ์ละ
เวอรช์นัระบบปฏบิตักิาร

อนิเตอรเ์ฟสเครือ่ง PC หนว่ยประมวลผล พืน้ทีฮ่ารด์ดสิกท์ ี่
จะตดิต ัง้

USB 1 10/100 Base-
TX
(อเีทอรเ์น็ต)

ไรส้าย
802.11b/g
/n

ระบบปฏบิตั ิ
การ
Windows

Windows 7 SP1
Windows 8
Windows 8.1

การพมิพ์ หน่วยประมวลผล
32 บติ (x86) หรอื
64 บติ (x64)

80 MB

Windows 10
Home
Windows 10 Pro
Windows 10
Education
Windows 10
Enterprise

Windows Server
2008

การพมิพ์

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

หน่วยประมวลผล
64 บติ (x64)

ระบบปฏบิตั ิ
การ Mac

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

การพมิพ์ Intel® Processor 80 MB

1 ไมส่นับสนุนพอรต์ USB ของผูผ้ลติอืน่

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก 

192

https://support.brother.com/


 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
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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
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