
คูม่อืผูใ้ชแ้บบออนไลน์

DCP-L3510CDW
DCP-L3551CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3735CDN
MFC-L3745CDW
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW 
        

© 2018 บรษัิท Brother Industries จํากดั สงวนลขิสทิธิ์



 สารบญั

กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ .................................................................................1
นยิามของบนัทกึ.................................................................................................................................... 2
เครือ่งหมายการคา้ ................................................................................................................................. 3
หมายเหตทุีสํ่าคญั ................................................................................................................................. 4

แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ .............................................................................................5
กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ ................................................................................................................... 6
ภาพรวมของแผงควบคมุ ......................................................................................................................... 7
ภาพรวมหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัส.......................................................................................... 11
วธิกีารทอ่งดใูนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัส ................................................................................. 15
ภาพรวมของหนา้จอการตัง้คา่................................................................................................................. 17
ตัง้คา่หนา้จอหลกัเริม่ตน้........................................................................................................................ 18
เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์องบราเดอร ์(Windows) ............................................................................. 19

ถอนการตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์องบราเดอร ์(Windows)............................................................ 21
การจดัการกระดาษ..................................................................................................................22

บรรจกุระดาษ...................................................................................................................................... 23
บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ ................................................................................ 24
บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP).................................................................. 28
ใสก่ระดาษและพมิพจ์ากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื ............................................................................... 38

การตัง้คา่กระดาษ ................................................................................................................................ 45
เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ ............................................................................................ 46
เลอืกถาดทีจ่ะใชสํ้าหรับการพมิพ.์................................................................................................... 47
เปลีย่นการตัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ ............................................................................................ 48

การวางเอกสาร ................................................................................................................................... 49
ใสเ่อกสารใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ ................................................................................. 50
การวางเอกสารบนแผน่กระจกสแกนเนอร์ ......................................................................................... 52

บรเิวณทีไ่มส่ามารถสแกนไดแ้ละบรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด.้........................................................................ 53
การใชง้านกระดาษแบบพเิศษ................................................................................................................. 54

การแกไ้ขปญัหา......................................................................................................................55
ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา ........................................................................ 56

ถา่ยโอนโทรสารของคณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร ........................................................................... 66
ขอ้ความแสดงความผดิพลาดเมือ่ใชง้านคณุลกัษณะ Brother Web Connect.................................................... 70
เอกสารตดิ ......................................................................................................................................... 72

เอกสารตดิทีส่ว่นบนของชดุ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ............................................................... 73
เอกสารตดิใตฝ้าครอบเอกสาร........................................................................................................ 74
กําจัดเศษกระดาษขนาดเล็กทีต่ดิอยูใ่น ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ ................................................ 75

กระดาษตดิ ........................................................................................................................................ 76
กระดาษตดิในถาดอเนกประสงค.์.................................................................................................... 77
กระดาษตดิในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื............................................................................................. 78
กระดาษตดิในถาดป้อนกระดาษ ..................................................................................................... 79
กระดาษตดิในถาดรองรับเอกสารออก .............................................................................................. 81
กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง.................................................................................................... 82
กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์ ....................................................................................................... 84
กระดาษตดิภายใตถ้าดป้อนกระดาษ................................................................................................ 86

ปัญหาการพมิพ์ ................................................................................................................................... 88
ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์ ...................................................................................................................... 91

 หนา้หลกั > สารบญั

i



ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละแฟกซ์.......................................................................................................... 97
ตัง้คา่การตรวจจับเสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย ...................................................................................100
ตัง้คา่ความเขา้กนัไดข้องสายโทรศพัทสํ์าหรับการรบกวนในสายและระบบ VoIP.......................................101

ปัญหาเครอืขา่ย..................................................................................................................................102
ขอ้ความแสดงความผดิพลาด .......................................................................................................103
ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows) ....................................................................106
ฉันจะคน้หาการตัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother ไดจ้ากทีไ่หน? ........................................................107
ฉันไมส่ามารถกําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จสมบรูณไ์ด ้ ..............................................108
เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพ ์สแกน หรอืรับ PC-FAX ผา่นเครอืขา่ยได .้....................................110
ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง .................................................112

ปัญหาเกีย่วกบั Google Cloud Print .......................................................................................................113
ปัญหาเกีย่วกบั AirPrint .......................................................................................................................114
ปัญหาอืน่ๆ ........................................................................................................................................115
ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง .........................................................................................................................117
ตัง้คา่เครือ่งบราเดอรข์องคณุใหม่ ...........................................................................................................118

ภาพรวมฟังกช์นัการตัง้คา่ใหม่ ......................................................................................................120
การบาํรงุรกัษาตามปกติ .........................................................................................................122

เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง...........................................................................................................................123
เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ....................................................................................................125
เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ................................................................................................129
เปลีย่นชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ ...............................................................................................134
เปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ .......................................................................................138

ทําความสะอาดเครือ่ง ..........................................................................................................................143
ทําความสะอาดสแกนเนอร์...........................................................................................................145
ทําความสะอาดหวั LED...............................................................................................................146
ทําความสะอาดหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แบบจอสมัผัส....................................................................147
ทําความสะอาดสายโคโรนา .........................................................................................................148
ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) .....................................................................................151
ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ.................................................................................................160

เอาทพ์ตุของการปรับแตง่คา่ของสี..........................................................................................................161
รเีซต็การตัง้คา่การปรับแตง่คา่ของสขีองเครือ่ง .................................................................................162

แกไ้ขการจัดแนวการพมิพส์ ี(การลงทะเบยีนส)ี .........................................................................................163
ตรวจสอบอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องสว่นประกอบ ..................................................................................164
บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ...............................................................................................165
เปลีย่นชิน้สว่นบํารงุรักษาตามรอบเวลา ....................................................................................................167

การต ัง้คา่เครือ่ง ....................................................................................................................168
เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ ....................................................................................................169

ในกรณีทีไ่ฟดบั (การจัดเก็บหน่วยความจํา) .....................................................................................170
การตัง้คา่ทัว่ไป .........................................................................................................................171
บนัทกึรายการโปรดของการตัง้คา่ของคณุเป็นทางลดั.........................................................................188
พมิพร์ายงาน.............................................................................................................................191
ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ ......................................................................................................194

เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ ........................................................................................223
เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ ..............................................................................224
เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารตัง้คา่ระยะไกล ..............................................................................228

ภาคผนวก ............................................................................................................................239
ขอ้กําหนด ........................................................................................................................................240

 หนา้หลกั > สารบญั

ii



วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ ....................................................................................251
วสัดกุารพมิพ์ .....................................................................................................................................253
ขอ้มลูทีสํ่าคญัเกีย่วกบัอายกุารใชง้านของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ................................................................255
หมายเลขโทรศพัทข์องบราเดอร์ ............................................................................................................256

 หนา้หลกั > สารบญั

iii



 หนา้หลกั > กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

• นยิามของบนัทกึ

• เครือ่งหมายการคา้

• หมายเหตทุีสํ่าคญั

1



 หนา้หลกั > กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > นยิามของบนัทกึ

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

ไอคอนอนัตรายจากไฟไหม ้แจง้เตอืนใหค้ณุระวงัอนัตรายจากไฟไหม ้

ไอคอนพืน้ผวิรอ้นเตอืนไมใ่หค้ณุสมัผัสชิน้สว่นของเครือ่งทีม่คีวามรอ้น

ไอคอนหา้มแสดงการกระทําทีค่ณุตอ้งไมป่ฏบิตั ิ

ตวัหนา แบบอกัษรตวัหนา แสดงปุ่ มบนแผงควบคมุเครือ่งหรอืบนหนา้จอคอมพวิเตอร์

ตัวเอียง แบบอกัษรตวัเอยีง เนน้ประเด็นสําคญัหรอืแนะนําใหค้ณุอา่นหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

Courier New รปูแบบอกัษร Courier New แสดงถงึขอ้ความทีป่รากฏบนจอ LCD ของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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เครือ่งหมายการคา้
Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, PowerPoint, Excel และ OneNote เป็น
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครือ่งหมายการคา้ของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเท
ศอืน่ๆ
Apple, App Store, Mac, macOS, Safari, AirPrint, โลโก ้AirPrint, iPad, iPhone และ iPod touch เป็นเครือ่งหมายการคา้
ของ Apple Inc. ซึง่จดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ
Nuance และ PaperPort เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Nuance Communications, Inc. หรอื
บรษัิทในเครอืในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
PostScript และ PostScript 3 เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครือ่งหมายการคา้ของ Adobe Systems Incorporated
ในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance และ Wi-Fi Direct เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance®

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup และตราสญัลกัษณ ์Wi-Fi Protected Setup เป็น
เครือ่งหมายการคา้ของ Wi-Fi Alliance®

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS และ Google Play เป็น
เครือ่งหมายการคา้ของ Google LLC การใชง้านเครือ่งหมายการคา้เหลา่นีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจาก Google
Mopria® และโลโก ้Mopria® เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนและเครือ่งหมายบรกิารของ Mopria Alliance, Inc. ใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ หา้มใชง้านโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตโดยเด็ดขาด
Mozilla และ Firefox เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Mozilla Foundation
Intel เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Intel Corporation ในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
Evernote เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Evernote Corporation และใชง้านภายใตก้ารอนุญาต
เครือ่งหมายคํา Bluetooth® คอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนทีเ่ป็นเจา้ของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้าน
เครือ่งหมายดงักลา่วใดๆ โดย Brother Industries, Ltd. อยูภ่ายใตล้ขิสทิธิ์
WordPerfect เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Corel Corporation และ/หรอืบรษัิทยอ่ยในประเทศแคนาดา
สหรัฐอเมรกิา และ/หรอืประเทศอืน่ๆ
PictBridge เป็นเครือ่งหมายการคา้
แตล่ะบรษัิททีม่ชี ือ่ซอฟตแ์วรซ์ ึง่ไดก้ลา่วถงึในคูม่อืนีม้ขีอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้านซอฟตแ์วรท์ีร่ะบเุฉพาะกบัโปรแกรมทีม่กีรรมสทิธิ์
ชือ่การคา้และชือ่ผลติภณัฑใ์ดๆ ของบรษิทัทีป่รากฏในเอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑข์องบราเดอรแ์ละสือ่วสัดอุ ืน่
ใดท ัง้หมดเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษิทัน ัน้ๆ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > หมายเหตทุีสํ่าคญั

หมายเหตทุีส่าํคญั
• อยา่ใชผ้ลติภณัฑน์ีน้อกประเทศทีซ่ ือ้ผลติภณัฑ ์เนือ่งจากอาจเป็นการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการสือ่สารโทรคมนาคมแบบ

ไรส้าย และกําลงัไฟฟ้าของประเทศนัน้ๆ
• ผลติภณัฑบ์างรุน่มจํีาหน่ายในบางประเทศเทา่นัน้
• 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
• ในคูม่อืผูใ้ชน้ี ้จะใชข้อ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของรุน่ DCP-L3510CDW/MFC-L3770CDW เวน้แตม่กีารระบุ

เป็นอืน่
• ในคูม่อืผูใ้ชน้ี ้จะใชภ้าพประกอบของรุน่ MFC-L3770CDW เวน้แตม่กีารระบเุป็นอืน่
• หนา้จอในคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นีม้ไีวเ้พือ่เป็นภาพประกอบเทา่นัน้ และอาจแตกตา่งจากหนา้จอจรงิ
• หนา้จอในคูม่อืนีม้าจาก Windows 7 และ macOS v10.12.x ยกเวน้มกีารระบไุวเ้ป็นอืน่ หนา้จอบนคอมพวิเตอรข์องคณุอาจ

แตกตา่งกนัออกไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระบบปฏบิตักิารของคณุ
• เนือ้หาในคูม่อืนีแ้ละขอ้มลูจําเพาะของผลติภณัฑอ์าจมกีารเปลีย่นแปลง โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
• เอกสารนีใ้ชสํ้าหรับทัง้รุน่ MFC และ DCP
• คณุลกัษณะบางอยา่งอาจไมม่ใีนประเทศทีม่กีารบงัคบัใชข้อ้จํากดัการนําเขา้ทีเ่กีย่วขอ้งบางประการ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

• กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ

• ภาพรวมของแผงควบคมุ

• ภาพรวมหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัส

• วธิกีารทอ่งดใูนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัส

• ภาพรวมของหนา้จอการตัง้คา่

• ตัง้คา่หนา้จอหลกัเริม่ตน้

• เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์องบราเดอร ์(Windows)

5



 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ

กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ
กอ่นทีจ่ะพยายามดําเนนิการพมิพใ์ดๆ ใหย้นืยนัดงัตอ่ไปนี:้
• ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์องบราเดอรแ์ลว้
• สําหรับผูใ้ชส้าย USB หรอืสายเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ตรวจสอบวา่สายเชือ่มตอ่ยดึแน่นดแีลว้

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

เครือ่งรุน่ DCP ไมร่องรับคณุสมบตัแิฟกซ์

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > ภาพรวมของแผงควบคมุ

ภาพรวมของแผงควบคมุ
แผงควบคมุอาจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1 52 3 4 6

1.  เปิด/ปิด เครือ่ง

• เปิดเครือ่งโดยกดปุ่ ม 

• ปิดเครือ่งโดยกดคา้งไวท้ีปุ่่ ม  หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (ปิดเคร่ือง)] คา้งไวเ้ป็น
เวลาไมก่ีว่นิาทกีอ่นทีจ่ะดบัลง

2. ปุ่ มฟงักช์นั

Copy / Scan Options (ตวัเลอืกการทาํสาํเนา / การสแกน)
กดเพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่ชัว่คราวสําหรับการสแกนหรอืการทําสําเนา

WiFi (สาํหรบัรุน่ไรส้าย)
กดปุ่ ม WiFi และเริม่ตน้ตวัตดิตัง้ระบบไรส้ายในคอมพวิเตอรข์องคณุ ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ตัง้คา่การเชือ่มตอ่
เครอืขา่ยแบบไรส้ายระหวา่งเครือ่งของคณุและเครอืขา่ยของคณุ
เมือ่ไฟสถานะ WiFi ตดิขึน้ เครือ่งของบราเดอรไ์ดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัจดุการเขา้ถงึแลว้ เมือ่ไฟสถานะ WiFi กะพรบิ แสดง
วา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายขดัขอ้ง หรอืเครือ่งของคณุอยูร่ะหวา่งกระบวนการเชือ่มตอ่กบัจดุการเขา้ถงึไรส้าย

Scan (สแกน)
กดเพือ่สลบัการทํางานของเครือ่งไปเป็นโหมดสแกน

2 in 1 (ID) Copy (สาํเนาแบบ 2 ใน 1 (ID))
กดเพือ่ทําสําเนาบตัรประจําตวัทัง้สองดา้นในหนา้เอกสารหนา้เดยีว
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3. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD (ผลกึเหลว)
แสดงขอ้ความเพือ่ชว่ยใหค้ณุตัง้คา่และใชง้านเครือ่งพมิพ์
ถา้เครือ่งอยูใ่นโหมดพรอ้ม หรอืโหมดทําสําเนา หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง:

□□■□□

ba

cde

100%        Auto
Stack  Copies:01

ก. ชนดิสําเนา
ข. จํานวนสําเนา
ค. คณุภาพ
ง. คอนทราสต์
จ. อตัราสว่นการทําสําเนา

4. ปุ่ มเมนู

Menu (เมน)ู
กดเพือ่เขา้ถงึเมนูสําหรับการตัง้โปรแกรมเครือ่งของคณุ

Clear (ลา้ง)
• กดเพือ่ลบขอ้มลูทีใ่ส่
• กดเพือ่ยกเลกิการตัง้คา่ปัจจบุนั

OK (ตกลง)
กดเพือ่จัดเก็บการตัง้คา่เครือ่งของคณุ

a หรอื b
กดเพือ่เลือ่นขึน้หรอืลงผา่นเมนูและตวัเลอืก

5. Stop/Exit (หยดุ/ออก)
• กดเพือ่หยดุดําเนนิการ
• กดเพือ่ออกจากเมนู

6. ปุ่ ม Start (เร ิม่)
• Mono Start (เร ิม่ตน้ขาวดาํ)

- กดเพือ่เริม่ทําสําเนาแบบ ขาวดํา
- กดเพือ่เริม่สแกนเอกสาร (เป็น ส,ี สเีทา หรอื ขาวดํา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่การสแกน)

• Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี
- กดเพือ่เริม่ทําสําเนาแบบ 4 สี
- กดเพือ่เริม่สแกนเอกสาร (เป็น ส,ี สเีทา หรอื ขาวดํา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่การสแกน)
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MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

41 2 3 5

1. หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั
เขา้ถงึเมนูและตวัเลอืกโดยการกดรายการนัน้บนจอสมัผัส

2. ปุ่ มเมนู

 (ยอ้นกลบั)

กดเพือ่กลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้

 (หนา้หลกั)

กดเพือ่ยอ้นกลบัสูห่นา้หลกั

 (ยกเลกิ)

กดเพือ่ยกเลกิการดําเนนิการ
3. แผงสมัผสั (ปุ่ มตวัเลข)

กดปุ่ มตวัเลขเพือ่ใสห่มายเลขโทรศพัทห์รอืโทรสารและเพือ่ใสจํ่านวนสําเนา
4. ตวับง่ชีก้ารทาํงาน LED

LED สวา่งตามสถานะการทํางานของเครือ่ง

5.  เปิด/ปิด เครือ่ง

• เปิดเครือ่งโดยกดปุ่ ม 

• ปิดเครือ่งโดยกดคา้งทีปุ่่ ม  หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (เคร่ืองกาํลงัปิด)] เป็นเวลาไม่
กีว่นิาทกีอ่นทีจ่ะดบัลง ถา้คณุใชเ้ครือ่งโทรศพัทภ์ายนอกหรอืเครือ่งตอบรับโทรศพัท ์จะสามารถใชง้านไดเ้สมอ
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การสือ่สารระยะใกล ้(NFC)(MFC-L3770CDW)
ถา้อปุกรณ ์Android™ ของคณุรองรับคณุลกัษณะ NFC คณุสามารถพมิพจ์ากอปุกรณข์องคณุ หรอืสแกนเอกสารไปยงั
อปุกรณข์องคณุโดยการสมัผัสอปุกรณเ์ขา้กบัสญัลกัษณ ์NFC

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > ภาพรวมหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัส

ภาพรวมหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

คณุสามารถเลอืกหนา้จอสองประเภทเพือ่ตัง้เป็นหนา้จอหลกั ไดแ้ก:่ หนา้จอหลกัและหนา้จอทางลดั เมือ่หนา้จอหลกัแสดงขึน้
มา ใหล้ากนิว้ไปทางซา้ยหรอืขวา หรอืกด d หรอื c เพือ่แสดงหนา้จอฟังกช์นัหนา้จออืน่
หนา้จอหลกัแสดงสถานะของเครือ่งขณะทีเ่ครือ่งพักการทํางาน เมือ่หนา้จอนีป้รากฏขึน้ แสดงวา่เครือ่งของคณุพรอ้มรับคําสัง่
ถดัไป
คณุสมบตัทิีม่จีะแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ
หนา้จอหลกั: หนา้จอ 1
หนา้จอหลกัใหก้ารเขา้ถงึคณุสมบตัเิชน่ แฟกซ ์สําเนา และสแกน

หนา้จอหลกั: หนา้จอ 2
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หนา้จอหลกั: หนา้จอ 3

หนา้จอทางลดั
สรา้งทางลดัสําหรับการดําเนนิการทีใ่ชบ้อ่ย เชน่การสง่โทรสาร การทําสําเนา การสแกน และการใชง้านการเชือ่มตอ่เว็บ

มแีท็บทางลดัสามแท็บ โดยทีม่ทีางลดัหกทางลดัในแตล่ะแท็บทางลดั รวมทัง้หมดเป็นทางลดั 18 ทางลดัใหใ้ชง้าน

1. วนัทีแ่ละเวลา
แสดงวนัทีแ่ละเวลาทีต่ัง้ไวท้ีเ่ครือ่ง

2. โหมด

•  [Fax (โทรสาร)]
กดเพือ่เขา้ถงึโหมดแฟกซ์

•  [Copy (ทาํสําเนา)]
กดเพือ่เขา้ถงึโหมดทําสําเนา

•  [Scan (สแกน)]
กดเพือ่เขา้ถงึโหมดสแกน

•  [Secure Print (พมิพ์แบบรักษาความปลอดภยั)]
กดเพือ่เขา้ถงึตวัเลอืก [Secure Print (พิมพแ์บบรักษาความปลอดภยั)]
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•  [Web (เวบ็)]
กดเพือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องบราเดอรเ์ขา้สูบ่รกิารอนิเทอรเ์น็ต

•  [Apps (แอป)]
กดเพือ่เชือ่มตอ่เครือ่งของบราเดอรไ์ปยงับรกิาร Brother Apps

•  [USB]
กดเพือ่เขา้สูเ่มนู USB และเลอืกตวัเลอืก [Scan to USB (สแกนไปยงั USB)] หรอื [Direct Print (พิมพ์
โดยตรง)]

3.  (ผงหมกึ (โทนเนอร)์)

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องผงหมกึ (โทนเนอร)์ กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Toner (โทนเนอร์)]
4.  (การต ัง้คา่)

กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Settings (การตั้งค่า)]
หากเปิดใชง้านการล็อกการตัง้คา่ (Setting Lock) ไอคอนแมก่ญุแจ  จะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD คณุจะ
ตอ้งปลดล็อกเครือ่งเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่

5. สถานะ LAN แบบมสีายหรอืสถานะแบบไรส้าย
• รุน่เครอืขา่ยแบบใชส้าย:

 (สถานะ LAN แบบใชส้าย)

กดเพือ่กําหนดคา่การตัง้คา่ LAN แบบใชส้าย
ไอคอนแสดงสถานะปัจจบุนัของเครอืขา่ยแบบใชส้าย

สายเครอืขา่ยเชือ่มตอ่แลว้

ไมม่กีารเชือ่มตอ่สาย

• รุน่เครอืขา่ยแบบไรส้าย:

 หรอื  (สถานะเครอืขา่ยไรส้าย)

กดเพือ่กําหนดการตัง้คา่ไรส้าย
ถา้คณุใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย ตวับง่ชีร้ะดบัสีร่ะดบัจะแสดงความแรงของสญัญาณไรส้ายในปัจจบุนั

    

0 Max

ปิดใชง้าน LAN ไรส้าย

6.  [Shortcuts (ทางลดั)]
กดเพือ่เขา้สูห่นา้จอ [Shortcuts (ทางลดั)]

7.  (หนา้จอหลกั)

กดเพือ่เขา้สูห่นา้จอหลกั
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โทรสารใหม่

เมือ่ [Fax Preview (แสดงตวัอยา่งโทรสาร)] ถกูตัง้คา่เป็น [On (เปิด)] โทรสารทีค่ณุไดรั้บเขา้มาใหมใ่นหน่วยความจําจะ
ปรากฏทีด่า้นบนของหนา้จอ

ไอคอนคาํเตอืน

ไอคอนคําเตอืน  ปรากฏเมือ่มขีอ้ผดิพลาดหรอืขอ้ความการบํารงุรักษา กดพืน้ทีข่อ้ความเพือ่เปิดด ูจากนัน้กด  เพือ่
กลบัสูห่นา้จอหลกัอนัดบัแรก

หมายเหตุ
ผลติภณัฑน์ีใ้ชร้ปูแบบตวัอกัษรของ ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > วธิกีารทอ่งดใูนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัส

วธิกีารทอ่งดใูนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสมัผสั

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

กดนิว้มอืของคณุบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่สัง่การ เพือ่แสดงและเขา้ถงึตวัเลอืกทัง้หมด ใหปั้ดไปทางซา้ย ขวา ขึน้ ลง
หรอืกด d c หรอื a b บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่เลือ่นดู
ขัน้ตอนตอ่ไปนีบ้รรยายวธิเีปลีย่นการตัง้คา่เครือ่ง ในตวัอยา่งนี ้การตัง้คา่แบคไลทข์องหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะเปลีย่นจาก
[Light (สวา่ง)] เป็น[Med (ปานกลาง)]

ขอ้ควรจาํ

หา้มกดทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD ดว้ยวตัถแุหลมคมเชน่ปากกาหรอืสไตลสั เนือ่งจากอาจทําใหเ้ครือ่งเสยีหาย

หมายเหตุ
หา้มสมัผัสหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ทนัทหีลงัจากเสยีบสายไฟ หรอืเปิดเครือ่ง การกระทําดงักลา่วอาจทําใหเ้กดิขอ้ผดิ
พลาด

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)]
2. กด [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)].
3. ปัดขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [General Setup (ตั้งค่าทัว่ไป)] จากนัน้กด[General Setup

(ตั้งค่าทัว่ไป)]

4. ปัดขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [LCD Settings (การตั้งค่า LCD)] จากนัน้กด[LCD Settings
(การตั้งค่า LCD)]
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5. กด [Backlight (ไฟหนา้จอ)]

6. กด [Med (ปานกลาง)]

7. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > ภาพรวมของหนา้จอการตัง้คา่

ภาพรวมของหนา้จอการต ัง้คา่

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

กด  เพือ่ดสูถานะเครือ่งปัจจบุนับนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

ใชเ้มนูการตัง้คา่เพือ่เขา้สูก่ารตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่ง Brother ของคณุ
คณุสมบตัทิีม่จีะแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

1. ผงหมกึ (โทนเนอร)์
• แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องผงหมกึ (โทนเนอร)์
• กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Toner (โทนเนอร์)]

2. เครอืขา่ย
• กดเพือ่ตัง้คา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
• ตวับง่ชีร้ะดบัแบบสีร่ะดบับนหนา้จอจะแสดงความแรงของสญัญาณไรส้ายปัจจบุนัหากคณุใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบ

ไรส้าย
3. วนัทีแ่ละเวลา

แสดงวนัทีแ่ละเวลาทีต่ัง้ไวท้ีเ่ครือ่ง
กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Date & Time (วนัท่ีและเวลา)]

4. การต ัง้คา่หนา้จอ
กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Screen Settings (การตั้งค่าหนา้จอ)]

5. การต ัง้คา่ท ัง้หมด
กดเพือ่เขา้ถงึเมนูการตัง้คา่เครือ่งทัง้หมด

6. การต ัง้คา่ถาด
กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Tray Setting (การตั้งค่าถาด)]

7. โหมดประหยดั
กดเพือ่เขา้สูเ่มนู [Eco Mode (โหมดประหยดั)]

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > ตัง้คา่หนา้จอหลกัเริม่ตน้

ต ัง้คา่หนา้จอหลกัเร ิม่ตน้

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

คณุสามารถเปลีย่นหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เพือ่ใหแ้สดงหนา้จอหลกัหรอืหนา้จอทางลดัเฉพาะได ้

เมือ่เครือ่งอยูใ่นสถานะพักรอการทํางาน หรอืเมือ่คณุกด  จอสมัผัสจะกลบัสูห่นา้จอทีค่ณุตัง้คา่ไว ้

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [Screen Settings (การตั้งค่าหนา้จอ)] > [Main Home Screen (หนา้จอ
หลกั)]

2. ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดงการตัง้คา่หนา้จอ จากนัน้กดการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการเปลีย่น

3. กด 

เครือ่งจะกลบัไปยงัหนา้จอทีค่ณุเลอืกไว ้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์องบราเดอร ์(Windows)

เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์องบราเดอร ์(Windows)
Brother Utilitiesเป็นตวัเรยีกแอปพลเิคชนัทีช่ว่ยอํานวยความสะดวกในการเขา้ถงึแอปพลเิคชนัของ Brother ทัง้หมดทีต่ดิ
ตัง้ในคอมพวิเตอรข์องคณุ
1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• (Windows 7)

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

• (Windows 8)

สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities) ทีห่นา้จอ เร ิม่ หรอืทีเ่ดสกท็์อป

• (Windows 8.1)

เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งซา้ยของหนา้จอ เร ิม่ และคลกิ  (ถา้คณุใชอ้ปุกรณท์ีม่รีะบบสมัผัส ปัดขึน้จากดา้น
ลา่งของหนา้จอ เร ิม่ เพือ่แสดงหนา้จอ โปรแกรมประยกุต)์

เมือ่หนา้จอ โปรแกรมประยกุต ์ปรากฏขึน้ สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities)

• (Windows 10)

คลกิ  > Brother > Brother Utilities

2. เลอืกเครือ่งของคณุ (โดย XXXX เป็นชือ่รุน่ของคณุ)

3. เลอืกการดําเนนิการทีค่ณุตอ้งการ
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ
• ถอนการตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์องบราเดอร ์(Windows) 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ > เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์องบราเดอร ์(Windows) > ถอนการ
ตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์องบราเดอร ์(Windows)

ถอนการตดิต ัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์องบราเดอร ์(Windows)
1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• (Windows 7)

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

• (Windows 8)

สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities) ทีห่นา้จอ เร ิม่ หรอืทีเ่ดสกท็์อป

• (Windows 8.1)

เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งซา้ยของหนา้จอ เร ิม่ และคลกิ  (ถา้คณุใชอ้ปุกรณท์ีม่รีะบบสมัผัส ปัดขึน้จากดา้น
ลา่งของหนา้จอ เร ิม่ เพือ่แสดงหนา้จอ โปรแกรมประยกุต)์

เมือ่หนา้จอ โปรแกรมประยกุต ์ปรากฏขึน้ สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities)

• (Windows 10)

คลกิ  > Brother > Brother Utilities

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์องบราเดอร ์(Windows) 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ

การจดัการกระดาษ

• บรรจกุระดาษ

• การตัง้คา่กระดาษ

• การวางเอกสาร

• บรเิวณทีไ่มส่ามารถสแกนไดแ้ละบรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด ้

• การใชง้านกระดาษแบบพเิศษ
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ

บรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP)

• ใสก่ระดาษและพมิพจ์ากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ

บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษในถาดใสก่ระดาษ

• ปัญหาการพมิพ์

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษใน
ถาดใสก่ระดาษ

บรรจกุระดาษในถาดใสก่ระดาษ

• ถา้การตัง้คา่การตรวจสอบขนาดเปิดอยู ่และคณุดงึถาดบรรจกุระดาษออกจากเครือ่ง จะมขีอ้ความปรากฏบนหนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD สอบถามวา่คณุตอ้งการเปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษหรอืไม ่เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษและ
ชนดิกระดาษ หากจําเป็น โดยปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

• เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่งกนัในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดและชนดิกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุเชน่กนั

1. ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

2. กดและเลือ่นแครป่รับกระดาษใหพ้อดกีบักระดาษ
กดคนัปลดแครป่รับกระดาษสเีขยีวเพือ่เลือ่นแครป่รับกระดาษ

3. คลีปึ่กกระดาษใหเ้รยีบรอ้ย

4. ใสก่ระดาษลงในถาดใสก่ระดาษโดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพค์ว ํา่ลง

เมือ่คณุใชก้ระดาษพมิพล์าย ใหใ้สก่ระดาษในทศิทางทีถ่กูตอ้ง uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นการตั้งค่าเคร่ืองเพ่ือพิมพ์บน
กระดาษพิมพ์ลายในถาดใส่กระดาษ
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5. ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (b b b)
การใสก่ระดาษจํานวนมากเกนิไปในถาดใสก่ระดาษจะสง่ผลใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิ

6. ดนัถาดใสก่ระดาษอยา่งชา้ๆ เขา้ไปในเครือ่งจนสดุ
7. ยกแผน่รองกระดาษขึน้เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ระดาษเลือ่นออกจากถาดรองรับกระดาษ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งเพือ่พมิพบ์นกระดาษพมิพล์ายในถาดใสก่ระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษใน
ถาดใสก่ระดาษ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งเพือ่พมิพบ์นกระดาษพมิพล์ายในถาดใสก่ระดาษ

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งเพือ่พมิพบ์นกระดาษพมิพล์ายในถาดใสก่ระดาษ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

เมือ่คณุใชก้ระดาษพมิพล์ายสําหรับการพมิพ ์2 ดา้น ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่ของเครือ่ง

หา้มใสก่ระดาษตา่งขนาดและตา่งชนดิในถาดใสก่ระดาษพรอ้มกนั เนือ่งจากอาจทําใหก้ระดาษตดิหรอืการป้อนกระดาษ
ผดิพลาด

แนวการจดัวาง

สําหรับการพมิพ ์1 ดา้น:
• ควํา่หนา้
• ขอบดา้นบน วางชดิ ดา้นหนา้ของถาดใสก่ระดาษ

สําหรับการพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิ(เขา้เลม่ตามยาว):
• หงายหนา้
• ขอบดา้นลา่ง วางชดิ ดา้นหนา้ของถาดใสก่ระดาษ

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้

a. เลอืก [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] กด OK (ตกลง)
b. เลอืก [2-sided (พิมพ ์2 ดา้น)] กด OK (ตกลง)
c. เลอืก [Single Image (ภาพเด่ียว)] กด OK (ตกลง)
d. เลอืก [2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น)] กด OK (ตกลง)

3. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] > [2-sided
(พิมพ ์2 ดา้น)] > [Single Image (ภาพเด่ียว)] > [2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น)]

2. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษในถาดใสก่ระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP)

บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP)
คณุสามารถใสก่ระดาษบาง กระดาษหนา กระดาษรไีซเคลิ กระดาษปอนด ์กระดาษเคลอืบมนั ฉลาก ใสก่ระดาษธรรมดาสงูสดุ
30 แผน่ หรอืซองจดหมายสงูสดุสามซองในถาดอเนกประสงค์

• บรรจกุระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP)

• บรรจแุละพมิพฉ์ลากโดยใชถ้าดอเนกประสงค์

• บรรจแุละพมิพซ์องจดหมายโดยใชถ้าดอเนกประสงค์

• ปัญหาการพมิพ์

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) > บรรจุ
กระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP)

บรรจกุระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3770CDW

เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่งกนัในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดและชนดิกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุเชน่กนั

• กระดาษธรรมดา
• กระดาษบาง
• กระดาษหนา
• กระดาษรไีซเคลิ
• กระดาษปอนด์
• กระดาษเคลอืบมนั
1. ยกแผน่รองกระดาษขึน้เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ระดาษเลือ่นออกจากถาดรองรับกระดาษแบบควํา่หนา้

2. เปิดถาดอเนกประสงคแ์ละนําลงมาชา้ๆ

3. ดงึสว่นรองรับถาดอเนกประสงค ์(1) ออกมา และกางทีร่องเอกสาร (2)

1

2

4. เลือ่นแครป่รับกระดาษของถาดอเนกประสงคใ์หพ้อดกีบัความกวา้งของกระดาษทีค่ณุใช ้
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5. ใสก่ระดาษโดยหนัดา้นทีจ่ะพมิพห์งายหน้าขึน้ในถาดอเนกประสงค์

1

• ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (1)
• เมือ่ใชก้ระดาษเคลอืบมนั ใหใ้สค่รัง้ละหนึง่แผน่ในถาดอเนกประสงคเ์พือ่เลีย่งกระดาษตดิ

• เมือ่คณุใชก้ระดาษพมิพล์าย ใหใ้สก่ระดาษในทศิทางทีถ่กูตอ้ง uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นการตั้งค่าเคร่ืองเพ่ือพิมพ์
บนกระดาษพิมพ์ลายในถาดอเนกประสงค์

• หากตอ้งการนํางานพมิพข์นาดเล็กออกจากถาดรองรับเอกสาร ใหใ้ชม้อืทัง้สองขา้งยกฝาครอบสแกนเนอรข์ ึน้ดงัที่
แสดงในภาพประกอบ

• คณุสามารถใชเ้ครือ่งพมิพไ์ดข้ณะทีฝ่าสแกนเนอรเ์ปิดอยู ่หากตอ้งการปิดฝาครอบสแกนเนอร ์ใหก้ดลงดว้ยมอืทัง้สอง
ขา้ง
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP)
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งเพือ่พมิพบ์นกระดาษพมิพล์ายในถาดอเนกประสงค์ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) > บรรจุ
กระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP) > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งเพือ่พมิพบ์นกระดาษพมิพล์ายในถาดอเนกประสงค์

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งเพือ่พมิพบ์นกระดาษพมิพล์ายในถาดอเนกประสงค์

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3770CDW

เมือ่คณุใชก้ระดาษพมิพล์ายสําหรับการพมิพ ์2 ดา้น ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่ของเครือ่ง

หา้มใสก่ระดาษตา่งขนาดและตา่งชนดิในถาดใสก่ระดาษพรอ้มกนั เนือ่งจากอาจทําใหก้ระดาษตดิหรอืการป้อนกระดาษ
ผดิพลาด

แนวการจดัวาง

สําหรับการพมิพ ์1 ดา้น:
• หงายหนา้
• ใสข่อบดา้นบนกอ่น

สําหรับการพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิ(เขา้เลม่ตามยาว):
• ควํา่หนา้
• ใสข่อบดา้นลา่งกอ่น

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] > [2-sided
(พิมพ ์2 ดา้น)] > [Single Image (ภาพเด่ียว)] > [2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ดา้น)]

2. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษในถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP) 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) > บรรจุ
และพมิพฉ์ลากโดยใชถ้าดอเนกประสงค์

บรรจแุละพมิพฉ์ลากโดยใชถ้าดอเนกประสงค์

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3770CDW

เมือ่ดงึฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) ออก เครือ่งจะมเีสน้ทางผา่นของกระดาษตรงจากถาด
อเนกประสงคไ์ปทางดา้นหลงัของเครือ่ง ใชว้ธิป้ีอนกระดาษและรับกระดาษออกนีเ้มือ่คณุพมิพฉ์ลาก
เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่งกนัในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดและชนดิกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุเชน่กนั

1. เปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่ง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)

2. ทีด่า้นหนา้เครือ่ง ใหเ้ปิดถาดอเนกประสงคแ์ละคอ่ยๆดงึลงมา

3. ดงึสว่นรองรับถาดอเนกประสงค ์(1) ออกมา และกางทีร่องเอกสาร (2)

1

2

4. เลือ่นแครป่รับกระดาษของถาดอเนกประสงคใ์หพ้อดกีบัความกวา้งของกระดาษทีค่ณุใช ้

5. ใสก่ระดาษโดยหนัดา้นทีจ่ะพมิพห์งายหน้าขึน้ในถาดอเนกประสงค์
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1

ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (1)

6. เปลีย่นการตัง้คา่การพมิพใ์นหนา้จอการพมิพก์อ่นจะสง่งานพมิพจ์ากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ
7. สง่งานพมิพข์องคณุไปยงัเครือ่งพมิพ์
8. ปิดฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) จนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) > บรรจุ
และพมิพซ์องจดหมายโดยใชถ้าดอเนกประสงค์

บรรจแุละพมิพซ์องจดหมายโดยใชถ้าดอเนกประสงค์

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3770CDW

คณุสามารถใสซ่องจดหมายสงูสดุสามซองในถาดอเนกประสงค์
กอ่นใสซ่องจดหมาย กดทีม่มุซองและดา้นขา้งซองจดหมายเพือ่ใหเ้รยีบทีส่ดุเทา่ทีทํ่าได ้

เมือ่คณุใสก่ระดาษขนาดและชนดิทีแ่ตกตา่งกนัในถาด คณุจะตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดและชนดิกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุเชน่กนั

1. เปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่ง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)

2. ดงึคนัโยกสเีทาทัง้สองคนัทีอ่ยูด่า้นซา้ยและดา้นขวาลง ดงัทีแ่สดงในภาพประกอบตอ่ไปนี้

3. ทีด่า้นหนา้เครือ่ง ใหเ้ปิดถาดอเนกประสงคแ์ละคอ่ยๆดงึลงมา

4. ดงึสว่นรองรับถาดอเนกประสงค ์(1) ออกมา และกางทีร่องเอกสาร (2)
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1

2

5. เลือ่นแครป่รับกระดาษของถาดอเนกประสงคใ์หพ้อดกีบัความกวา้งของซองจดหมายทีค่ณุใช ้

6. ใสก่ระดาษโดยหนัดา้นทีจ่ะพมิพห์งายหน้าขึน้ในถาดอเนกประสงค์

1

• บรรจซุองจดหมายสงูสดุสามซองลงในถาดอเนกประสงคโ์ดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพห์งายขึน้ ใหใ้สซ่องจดหมายไม่
เกนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (1) การใสซ่องจดหมายมากกวา่สามซองอาจทําใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิ
ได ้

7. เปลีย่นการกําหนดลกัษณะการพมิพใ์นกลอ่งสนทนาการพมิพก์อ่นสง่งานพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ

การต ัง้คา่ ตวัเลอืกสาํหรบัซองจดหมาย

ขนาดกระดาษ Com-10
DL
C5
Monarch

ชนดิกระดาษ ซองจดหมาย
ซองชนดิหนา
ซองชนดิบาง

8. สง่ขอ้มลูการพมิพไ์ปยงัเครือ่งพมิพ์
9. เมือ่การพมิพเ์สร็จสิน้แลว้ ใหค้นืตําแหน่งคนัโยกสเีทาทัง้สองคนัทีค่ณุปรับตําแหน่งในขัน้ตอนกอ่นหนา้นีใ้หก้ลบัสูตํ่าแหน่ง

เดมิ
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10. ปิดฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) จนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > ใสก่ระดาษและพมิพจ์ากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

ใสก่ระดาษและพมิพจ์ากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

• ใสก่ระดาษและพมิพจ์ากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

• ใสแ่ละพมิพบ์นฉลากในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

• นําเขา้และพมิพซ์องจดหมายในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > ใสก่ระดาษและพมิพจ์ากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื > ใสก่ระดาษและ
พมิพจ์ากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

ใสก่ระดาษและพมิพจ์ากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW

เมือ่คณุบรรจกุระดาษทีม่ขีนาดแตกตา่งกนัลงในถาด ในขณะเดยีวกนัคณุตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุ

• กระดาษธรรมดา
• กระดาษบาง
• กระดาษหนา
• กระดาษรไีซเคลิ
• กระดาษปอนด์
• กระดาษเคลอืบมนั
1. ยกแผน่รองกระดาษขึน้เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ระดาษเลือ่นออกจากถาดรองรับกระดาษแบบควํา่หนา้

2. เปิดฝาครอบชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

3. ใชม้อืทัง้สองขา้งเพือ่เลือ่นแครป่รับกระดาษของชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืใหพ้อดคีวามกวา้งของกระดาษทีค่ณุใช ้

4. ใชม้อืทัง้สองขา้งวางกระดาษหนึง่แผน่ในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืจนกระทัง่ขอบกระดาษดา้นหนา้สมัผัสกบัลกูกลิง้ป้อน
เอกสาร เมือ่คณุรูส้กึวา่เครือ่งดงึกระดาษเขา้ไป ใหป้ลอ่ยมอื
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• ใสก่ระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื ์ใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพห์งายขึน้
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษอยูใ่นแนวตรงและอยูใ่นตําแหน่งทีถ่กูตอ้งในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื มฉิะนัน้การป้อน

กระดาษอาจผดิพลาด สง่ผลใหเ้อกสารทีพ่มิพอ์อกมาเอยีงหรอืกระดาษตดิ
• เพือ่นํางานพมิพข์นาดเล็กออกจากถาดกระดาษออก ใชม้อืทัง้สองขา้งยกฝาสแกนเนอรข์ ึน้

• คณุสามารถใชเ้ครือ่งพมิพไ์ดข้ณะทีฝ่าสแกนเนอรเ์ปิดอยู ่หากตอ้งการปิดฝาครอบสแกนเนอร ์ใหก้ดลงดว้ยมอืทัง้สอง
ขา้ง

5. สง่งานพมิพข์องคณุไปยงัเครือ่งพมิพ์

เปลีย่นการตัง้คา่การพมิพใ์นหนา้จอการพมิพก์อ่นจะสง่งานพมิพจ์ากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ

6. หลงัจากหนา้ทีพ่มิพแ์ลว้ออกมาจากเครือ่งพมิพ ์ใสก่ระดาษแผน่ตอ่ไปลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื ทําซํา้สําหรับแตล่ะ
หนา้ทีต่อ้งการพมิพ์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ใสก่ระดาษและพมิพจ์ากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > ใสก่ระดาษและพมิพจ์ากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื > ใสแ่ละพมิพบ์น
ฉลากในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

ใสแ่ละพมิพบ์นฉลากในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW

เมือ่คณุบรรจกุระดาษทีม่ขีนาดแตกตา่งกนัลงในถาด ในขณะเดยีวกนัคณุตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุ

1. เปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่ง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)

เครือ่งพมิพจ์ะเปิดใชง้านโหมดป้อนกระดาษอตัโนมตัเิมือ่คณุวางกระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

2. เปิดฝาชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืดา้นหนา้ของเครือ่งพมิพ์

3. ใชม้อืทัง้สองขา้งเพือ่เลือ่นแครป่รับกระดาษของชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืใหพ้อดคีวามกวา้งของกระดาษทีค่ณุใช ้

4. ใชม้อืทัง้สองขา้งวางกระดาษหนึง่แผน่ในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืจนกระทัง่ขอบกระดาษดา้นหนา้สมัผัสกบัลกูกลิง้ป้อน
เอกสาร เมือ่คณุรูส้กึวา่เครือ่งดงึกระดาษเขา้ไป ใหป้ลอ่ยมอื
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• ใสก่ระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื ใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพห์งายขึน้
• คลีก่ระดาษออกใหเ้รยีบรอ้ยหากคณุจะใสก่ระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
• ไมค่วรใสก่ระดาษเกนิหนึง่แผน่ลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืในคราวเดยีว เพราะจะทําใหก้ระดาษตดิได ้
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษอยูใ่นแนวตรงและอยูใ่นตําแหน่งทีถ่กูตอ้งในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื มฉิะนัน้การป้อน

กระดาษอาจผดิพลาด สง่ผลใหเ้อกสารทีพ่มิพอ์อกมาเอยีงหรอืกระดาษตดิ

5. สง่งานพมิพข์องคณุไปยงัเครือ่งพมิพ์

เปลีย่นการตัง้คา่การพมิพใ์นหนา้จอการพมิพก์อ่นจะสง่งานพมิพจ์ากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ

6. หลงัจากหนา้ทีพ่มิพแ์ลว้ออกมาจากดา้นหลงัของเครือ่งพมิพ ์ใสก่ระดาษแผน่ตอ่ไปลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื ทําซํ้า
สําหรับแตล่ะหนา้ทีต่อ้งการพมิพ์

7. ปิดฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) จนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ใสก่ระดาษและพมิพจ์ากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรรจกุระดาษ > ใสก่ระดาษและพมิพจ์ากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื > นําเขา้และพมิพ์
ซองจดหมายในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

นําเขา้และพมิพซ์องจดหมายในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW

เมือ่คณุบรรจกุระดาษทีม่ขีนาดแตกตา่งกนัลงในถาด ในขณะเดยีวกนัคณุตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในเครือ่งหรอื
คอมพวิเตอรข์องคณุ

1. เปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่ง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)

เครือ่งพมิพจ์ะเปิดใชง้านโหมดป้อนกระดาษอตัโนมตัเิมือ่คณุวางกระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

2. ดงึคนัโยก สเีทา ทัง้สองลง ซึง่อนัหนึง่อยูด่า้นซา้ยและอกีอนัหนึง่อยูด่า้นขวา ดงัทีแ่สดงในภาพประกอบ

3. เปิดฝาชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืดา้นหนา้ของเครือ่งพมิพ์

4. ใชม้อืทัง้สองขา้งเพือ่เลือ่นแครป่รับกระดาษของชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืใหพ้อดคีวามกวา้งของกระดาษทีค่ณุใช ้
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5. ใชม้อืทัง้สองใสซ่องจดหมายหนึง่ซองลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงคจ์นกวา่ขอบหนา้จะแตะลกูยางป้อนกระดาษ เมือ่
คณุรูส้กึวา่เครือ่งดงึกระดาษเขา้ไป ใหป้ลอ่ยมอื

• ใสก่ระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื ใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพห์งายขึน้
• ใหด้งึซองจดหมายออกมาใหส้ดุเมือ่คณุใสซ่องจดหมายใหมล่งในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
• ไมค่วรใสซ่องจดหมายเกนิหนึง่แผน่ลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงคใ์นคราวเดยีว เพราะจะทําใหก้ระดาษตดิได ้
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซองจดหมายอยูใ่นแนวตรงและอยูใ่นตําแหน่งทีถ่กูตอ้งในถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค ์มิ

ฉะนัน้การป้อนซองจดหมายอาจผดิพลาด สง่ผลใหเ้อกสารทีพ่มิพอ์อกมาเอยีงหรอืกระดาษตดิ

6. สง่ขอ้มลูการพมิพไ์ปยงัเครือ่งพมิพ์

เปลีย่นการกําหนดลกัษณะการพมิพใ์นกลอ่งสนทนาการพมิพก์อ่นสง่งานพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ

การต ัง้คา่ ตวัเลอืกสาํหรบัซองจดหมาย

ขนาดกระดาษ Com-10
DL
C5
Monarch

ชนดิกระดาษ ซองจดหมาย
ซองชนดิหนา
ซองชนดิบาง

7. หลงัจากซองจดหมายทีพ่มิพอ์อกมาจากเครือ่งแลว้ ใหใ้สซ่องจดหมายซองถดัไป ทําซํา้สําหรับซองจดหมายแตล่ะซองที่
ตอ้งการพมิพ์

8. เมือ่การพมิพเ์สร็จสิน้แลว้ ใหค้นืตําแหน่งคนัโยกสเีทาทัง้สองคนัทีค่ณุปรับตําแหน่งในขัน้ตอนกอ่นหนา้นีใ้หก้ลบัสูตํ่าแหน่ง
เดมิ

9. ปิดฝาครอบดา้นหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) จนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ใสก่ระดาษและพมิพจ์ากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ

การต ัง้คา่กระดาษ

• เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ

• เลอืกถาดทีจ่ะใชสํ้าหรับการพมิพ์

• เปลีย่นการตัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ > เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ

เปลีย่นขนาดกระดาษและชนดิกระดาษ
เมือ่คณุเปลีย่นแปลงขนาดกระดาษและชนดิกระดาษทีใ่สใ่นถาด คณุจําเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ขนาดกระดาษและชนดิ
กระดาษบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ดว้ย
>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Tray Setting (การตั้งค่าถาด)] จากนัน้กดOK (ตกลง)
4. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Paper Type (ชนิดกระดาษ)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
5. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Thin Paper (กระดาษบาง)], [Plain Paper (กระดาษธรรมดา)], [Thick Paper

(กระดาษหนา)] หรอื [Recycled Paper (กระดาษรีไซเคิล)] จากนัน้กดOK (ตกลง)
6. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Paper Size (ขนาดกระดาษ)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
7. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [A4], [Letter], [Legal], [Executive], [A5], [A5(Long Edge)

(A5(ขอบดา้นยาว))], [A6], [Mexico Legal], [India Legal] หรอื [Folio] จากนัน้กด OK (ตกลง)
8. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

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

2. กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
3. ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกชนดิกระดาษ และจากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

4. กด 

5. กด [Paper Size (ขนาดกระดาษ)]
6. กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
7. ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกขนาดกระดาษ และจากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

8. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่กระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ > เลอืกถาดทีจ่ะใชสํ้าหรับการพมิพ์

เลอืกถาดทีจ่ะใชส้าํหรบัการพมิพ์

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3770CDW

เปลีย่นถาดเริม่ตน้ทีเ่ครือ่งจะใชสํ้าหรับการทําสําเนา รับโทรสาร และพมิพง์านจากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ

เครือ่งรุน่ DCP ไมร่องรับคณุสมบตัแิฟกซ์

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

2. ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Tray Use: Copy (ถาดท่ีใช:้ สาํเนา)], [Tray Use: Fax
(ถาดท่ีใช:้ โทรสาร)] หรอื [Tray Use: Print (ถาดท่ีใช:้ พิมพ)์] และจากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

3. ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ และจากนัน้กดทีต่วัเลอืกนัน้ ตวัอยา่งเชน่ เมือ่คณุ
เลอืกตวัเลอืก [MP>T1] เครือ่งจะดงึกระดาษจากถาดอเนกประสงคจ์นหมด จากนัน้จงึดงึกระดาษจากถาดที ่1

4. กด 

• เมือ่คณุทําสําเนาโดยใช ้ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ และกําหนดคา่ความสําคญักบัถาดหลายถาด เครือ่งจะ
คน้หาถาดทีม่กีระดาษทีเ่หมาะสมทีส่ดุ และดงึกระดาษจากถาดนัน้

• เมือ่คณุทําสําเนาโดยใชก้ระจกสแกนเนอร ์เอกสารของคณุจะถกูคดัลอกจากถาดทีม่คีวามสําคญัสงูกวา่ แมว้า่จะมี
กระดาษทีเ่หมาะสมกวา่ในถาดอืน่ก็ตาม

• (รุน่ MFC) ใชก้ระดาษขนาดตอ่ไปนีสํ้าหรับการพมิพโ์ทรสาร: Letter, A4, Legal, Folio, Mexico Legal หรอื India
Legal เมือ่ไมม่กีระดาษขนาดทีเ่หมาะสมในถาดใดๆ เครือ่งจะจัดเกบ็โทรสารทีไ่ดรั้บ และ [Size Mismatch
(ขนาดไม่ตรงกนั)] จะปรากฏบนจอสมัผัส

• (รุน่ MFC) ถา้กระดาษในถาดหมด และแฟกซท์ีไ่ดรั้บอยูใ่นหน่วยความจําของเครือ่ง [No Paper (ไม่มีกระดาษ)] จะ
ปรากฏบนจอสมัผัส ใสก่ระดาษในถาดทีว่า่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่กระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ > เปลีย่นการตัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ

เปลีย่นการต ัง้คา่การตรวจสอบกระดาษ
เมือ่คณุเปิดการตัง้คา่การตรวจสอบขนาดของเครือ่ง เครือ่งจะแสดงขอ้ความเมือ่คณุนําถาดใสก่ระดาษออกหรอืใสก่ระดาษโดย
ใชถ้าดอเนกประสงค ์และสอบถามวา่คณุเปลีย่นขนาดและชนดิกระดาษหรอืไม่

การตัง้คา่เริม่ตน้คอื เปิด
>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Tray Setting (การตั้งค่าถาด)] จากนัน้กดOK (ตกลง)
4. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Check Size (ตรวจสอบขนาด)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
5. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืก [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
6. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

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

2. กด [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)]
3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่กระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การวางเอกสาร

การวางเอกสาร
คณุสามารถสง่แฟกซ ์ทําสําเนา และสแกนจาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ และจากกระจกสแกนเนอร์

• ใสเ่อกสารใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

• การวางเอกสารบนแผน่กระจกสแกนเนอร์
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การวางเอกสาร > ใสเ่อกสารใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

ใสเ่อกสารใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

ใชง้าน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ เมือ่ทําสําเนาหรอืสแกนเอกสารขนาดมาตรฐานหลายหนา้

• ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ สามารถใสเ่อกสารได ้50 หนา้ และป้อนเอกสารทลีะหนา้
• ใชก้ระดาษมาตรฐาน 80 แกรม
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เอกสารทีม่น้ํีายาลบคําผดิหรอืการเขยีนดว้ยหมกึแหง้สนทิ

ขอ้ควรจาํ

• หา้มวางเอกสารทีม่คีวามหนาทิง้ไวบ้นกระจกสแกนเนอร ์มฉิะนัน้ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ อาจตดิขดัได ้
• หา้มใชก้ระดาษทีม่ว้นงอ ยบั มรีอยพับ ขาด มลีวดเย็บกระดาษ มกีารตดัปะ หรอืตดิเทปกาว
• หา้มใชก้ระดาษลกูฟกู หนังสอืพมิพ ์หรอืผา้
• เพือ่หลกีเลีย่งการทําความเสยีหายแกเ่ครือ่งขณะทีใ่ช ้ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ หา้มดงึเอกสารขณะทีเ่ครือ่ง

กําลงัป้อนเอกสาร

ขนาดเอกสารทีร่องรบั

ความยาว: 147.3 มม. ถงึ 355.6 มม.

ความกวา้ง: 105 มม. ถงึ 215.9 มม.

น้ําหนัก: 60 ถงึ 105 แกรม

1. กางถาดรองเอกสารออกของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

2. คลีก่ระดาษใหเ้รยีบรอ้ย

3. จัดเรยีงหนา้เอกสารของคณุและใสเ่อกสารแบบหงายหน้า และ ใส่ขอบด้านบนก่อน ในการใสเ่อกสารใน ADF (ถาดป้อน
เอกสารอตัโนมตั)ิ ดงัทีแ่สดงในภาพประกอบ
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4. ปรับแครป่รับกระดาษใหพ้อดกีบัความกวา้งของเอกสารของคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การวางเอกสาร 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การวางเอกสาร > การวางเอกสารบนแผน่กระจกสแกนเนอร์

การวางเอกสารบนแผน่กระจกสแกนเนอร ์
ใชแ้ผน่กระจกสแกนเนอรเ์พือ่สง่แฟกซ ์ทําสําเนา หรอืสแกนครัง้ละหนึง่หนา้

ขนาดเอกสารทีร่องรบั

ความยาว: สงูสดุ 300 มม.

ความกวา้ง: สงูสดุ 215.9 มม.

น้ําหนัก: 2 กก.

เพือ่ใชง้านกระจกสแกนเนอร ์ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ จะตอ้งวา่ง

1. ยกฝาครอบเอกสาร

2. วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอรโ์ดยควํา่หน้าลง

3. จัดวางมมุของหนา้ไวท้ีม่มุบนซา้ยของกระจกสแกนเนอร์

4. ปิดฝาครอบเอกสาร
ถา้เอกสารหรอืหนังสอืมคีวามหนา ใหค้อ่ยๆกดลงทีฝ่าครอบเอกสาร

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การวางเอกสาร 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > บรเิวณทีไ่มส่ามารถสแกนไดแ้ละบรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด ้

บรเิวณทีไ่มส่ามารถสแกนไดแ้ละบรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด้
คา่ในตารางแสดงใหเ้ห็นบรเิวณทีไ่มส่ามารถสแกนและไมส่ามารถพมิพไ์ดส้งูสดุ จากขอบของขนาดกระดาษทีใ่ชท้ัว่ไป การวดั
คา่เหลา่นีอ้าจแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัขนาดกระดาษหรอืการตัง้คา่ในแอปพลเิคชนัทีค่ณุใช ้

1

3

2 4

หา้มพยายามสแกน ทําสําเนา หรอืพมิพไ์ปยงับรเิวณเหลา่นี ้เอกสารทีพ่มิพอ์อกมาจะไมแ่สดงสิง่ใดๆ ในบรเิวณเหลา่นี้

การใชง้าน ขนาดเอกสาร ดา้นบน (1)
ดา้นลา่ง (3)

ดา้นซา้ย (2)
ดา้นขวา (4)

แฟกซ ์(การสง่) Letter, Legal 3 มม. 4 มม.

A4 3 มม. (ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ)
1 มม.
(กระจกสแกนเนอร)์
3 มม.

ทําสําเนา 1 Letter, Legal 4 มม. 4 มม.

A4 4 มม. 3 มม.

สแกน Letter 3 มม. 3 มม.

A4 3 มม. 3 มม.

Legal 3 มม. 3 มม.

พมิพ์ Letter, Legal 4.2 มม. 4.2 มม.

A4 4.2 มม. 4.2 มม.

1 การทําสําเนา 1 ใน 1 และการทําสําเนาขนาด 100% ของเอกสาร

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การจัดการกระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > การใชง้านกระดาษแบบพเิศษ

การใชง้านกระดาษแบบพเิศษ
ทดสอบตวัอยา่งกระดาษกอ่นซือ้กระดาษทกุครัง้เพือ่ใหม้ัน่ใจในคณุภาพการพมิพท์ีต่อ้งการ
• หา้มใชก้ระดาษองิคเ์จ็ทเนือ่งจากอาจทําใหก้ระดาษตดิหรอืทําใหเ้ครือ่งพมิพเ์กดิความเสยีหาย
• หากคณุใชก้ระดาษปอนด ์กระดาษผวิหยาบ หรอืกระดาษทีม่รีอยยน่หรอืรอยยบั คณุภาพของกระดาษในการพมิพอ์าจลดลง
จัดเก็บกระดาษในกลอ่งบรรจกุระดาษและปิดกลอ่งใหส้นทิ จัดเกบ็กระดาษบนพืน้ราบเรยีบและหา่งจากความชืน้ แสงแดดสอ่ง
ตรงและความรอ้น

ขอ้ควรจาํ

กระดาษบางชนดิอาจมคีณุภาพตํา่หรอือาจทําใหเ้ครือ่งพมิพเ์กดิความเสยีหาย
หา้มใชก้ระดาษตอ่ไปนี:้
• กระดาษทีม่ลีวดลายมาก
• กระดาษทีเ่รยีบลืน่หรอืมนัเงาเกนิไป
• กระดาษทีม่ว้นหรอืมรีอยพับ
• กระดาษทีม่กีารเคลอืบผวิหรอืกระดาษทีม่กีารตกแตง่ทางเคมี
• กระดาษทีข่าด มรีอยยบัหรอืรอยพับ
• กระดาษทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ขอ้กําหนดในคูม่อืนี้
• กระดาษทีเ่ย็บดว้ยลวดเย็บกระดาษ
• กระดาษทีม่หีวัจดหมายทีใ่ชส้ยีอ้มอณุหภมูตํิา่หรอืมกีารถา่ยภาพดว้ยความรอ้น
• กระดาษตอ่เนือ่งหรอืไมม่คีารบ์อน
• กระดาษทีอ่อกแบบสําหรับการพมิพอ์งิคเ์จ็ท
หากคณุใชช้นดิของกระดาษตามรายการขา้งตน้ อาจสง่ผลใหเ้ครือ่งพมิพเ์กดิความเสยีหาย ความเสยีหายนีไ้มอ่ยูภ่ายใต ้
การรับประกนัหรอืขอ้ตกลงเกีย่วกบัการใหบ้รกิารของ Brother

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การจัดการกระดาษ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา

การแกไ้ขปญัหา
ใชส้ว่นนีเ้พือ่แกไ้ขปัญหาทัว่ไปทีค่ณุอาจประสบเมือ่ใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอร ์คณุสามารถแกปั้ญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตนเอง

ขอ้ควรจาํ

เพือ่รับความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ คณุตอ้งโทรตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์รา
เดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ
การใชง้านวสัดกุารพมิพท์ีไ่มใ่ชข่อง Brother อาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ประสทิธภิาพของฮารด์แวร ์หรอืความ
เชือ่ถอืไดใ้นการทํางานของเครือ่ง

ถา้คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ ไปที ่Brother Solutions Center ที ่support.brother.com

ขัน้ตอนแรก ใหต้รวจสอบดงันี้

• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง และเปิดเครือ่งอยู ่uu คู่มือการติดตั้งเคร่ืองอย่างง่าย
• วสัดปุ้องกนัทัง้หมดถกูถอดออกแลว้ uu คู่มือการติดตั้งเคร่ืองอย่างง่าย
• กระดาษถกูใสเ่ขา้ในถาดใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้ง
• สายอนิเตอรเ์ฟสถกูเชือ่มตอ่เขา้กบัเครือ่งและคอมพวิเตอรอ์ยา่งแน่นสนทิหรอืการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายถกูตดิตัง้กบั

ทัง้ เครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและการบํารงุรักษา

ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ากรายการตรวจสอบ ใหร้ะบปัุญหา และจากนัน้uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดเมือ่ใชง้านคณุลกัษณะ Brother Web Connect
• เอกสารตดิ
• กระดาษตดิ
• ปัญหาการพมิพ์
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์
• ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละแฟกซ์
• ปัญหาเครอืขา่ย
• ปัญหาเกีย่วกบั Google Cloud Print
• ปัญหาเกีย่วกบั AirPrint
• ปัญหาอืน่ๆ
• ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง
• ตัง้คา่เครือ่งบราเดอรข์องคณุใหม่ 

55

https://support.brother.com/


 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา

ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบาํรงุรกัษา

• MFC-L3770CDW
ถา้หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ผดิพลาดและอปุกรณ ์Android™ ของคณุรองรับคณุลกัษณะ NFC ใหแ้ตะ
เครือ่งของคณุเขา้กบัสญัลกัษณ ์NFC บนเครือ่งพมิพข์องบราเดอรข์องคณุเพือ่เขา้สู ่Brother Solutions Center และ
เรยีกดคํูาถามทีพ่บบอ่ยลา่สดุจากอปุกรณข์องคณุ (อาจมกีารเรยีกเก็บคา่บรกิารขอ้ความและขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิาร
โทรศพัทม์อืถอืของคณุ)
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่ NFC ของเครือ่ง Brother และอปุกรณ ์Android™ ของคณุตัง้คา่เปิดอยู่

เชน่เดยีวกบัอปุกรณสํ์านักงานทีท่นัสมยัอืน่ๆ ขอ้ผดิพลาดอาจเกดิขึน้และอาจตอ้งเปลีย่นวสัดกุารพมิพ ์หากเกดิขอ้ผดิพลาด
เครือ่งจะระบขุอ้ผดิพลาดหรอืการบํารงุรักษาตามระยะเวลาทีกํ่าหนด และแสดงขอ้ความทีเ่หมาะสม ขอ้ผดิพลาดทีพ่บบอ่ยและ
ขอ้ความแจง้การบํารงุรักษามดีงัทีแ่สดงในตารางนี้
ทําตามคําแนะนําในคอลมัน ์การดาํเนนิการ เพือ่แกไ้ขขอ้ผดิพลาดและทําใหข้อ้ความหายไป
คณุสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดสว่นใหญแ่ละทําการบํารงุรักษาตามระยะเวลาไดด้ว้ยตวัคณุเอง ถา้คณุตอ้งการคําแนะนําเพิม่เตมิ
ใหเ้ยีย่มชม support.brother.com และคลกิทีห่นา้ คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
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2-sided Disabled (ไม่สามารถพิมพ ์2
ดา้น)

ฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่งปิดไมส่นทิ ปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่งลงจน
กระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

Access Denied (การเขา้ถึงถูกปฏิเสธ) ฟังกช์นัทีค่ณุตอ้งการใชถ้กูจํากดัโดย
Secure Function Lock 3.0

สอบถามผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบ
การตัง้คา่การล็อคฟังกช์นัทีป่ลอดภยั

Belt End Soon (สายพานใกลห้มดอาย)ุ ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใกลห้มดอายุ
การใชง้าน

สัง่ซือ้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ ชดุใหม่
กอ่นทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง
Replace Belt (เปล่ียนสายพาน)

Calibrate (ปรับเทียบ) การปรับเทยีบลม้เหลว • กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่งรอสอง
สามวนิาท ีจากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอ์กี
ครัง้ ทําการการปรับแตง่คา่ของสอีกี
ครัง้โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD

• ตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหม่
• ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิาร

ลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทน
จําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งที่
ของคณุ

Cartridge Error (ตลบัหมึกผดิพลาด) ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง ถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) สําหรับสทีีร่ะบบุน
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ออก นําตลบั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออก จากนัน้ใสต่ลบั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ กลบัเขา้สูช่ดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) อกีครัง้ ตดิตัง้ชดุประกอบ
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) กลบัเขา้ไปในเครือ่ง
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิาร
ลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทน
จําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งทีข่อง
คณุ

Condensation (การควบแน่น) อาจเกดิการควบแน่นภายในเครือ่งหลงัจาก
มกีารเปลีย่นแปลงอณุหภมูขิองหอ้ง

เปิดเครือ่งทิง้ไว ้รอ 30 นาทโีดยทีฝ่า
ครอบดา้นบนอยูใ่นตําแหน่งเปิด จากนัน้
ปิดเครือ่งและปิดฝาเครือ่ง เปิดเครือ่งอกี
ครัง้

Cooling Down (การระบายความร้อน) อณุหภมูภิายในเครือ่งรอ้นเกนิไป เครือ่งจะ
หยดุพมิพง์านปัจจบุนัชัว่คราวและเขา้สู่
โหมดการระบายความรอ้น

รอจนกระทัง่เครือ่งระบายความรอ้นเสร็จสิน้
ดใูหแ้น่ใจวา่ชอ่งระบายอากาศทัง้หมดของ
เครือ่งปลอดสิง่กดีขวาง
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เมือ่เครือ่งเย็นลงแลว้ เครือ่งจะดําเนนิการ
พมิพต์อ่

Cover is Open. (ฝาเปิดอยู)่ ฝาครอบดา้นบนปิดไมส่นทิ เปิดและปิดฝาครอบดา้นบนของเครือ่งให ้
สนทิ

ฝาครอบตวัทําความรอ้นปิดไมส่นทิหรอื
กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่งเมือ่คณุ
เปิดสวติชไ์ฟ

ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นทีอ่ยูด่า้นในฝา
ครอบดา้นหลงัของเครือ่งพมิพ์
ตรวจสอบวา่ไมม่กีระดาษตดิอยูภ่ายในดา้น
หลงัเครือ่ง แลว้ปิดฝาครอบตวัทําความ
รอ้น

ฝาครอบ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
ปิดไมส่นทิ

ปิดฝาครอบของ ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ
ถา้ยงัคงมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด กด
Stop/Exit (หยดุ/ออก)

Document Jam (เอกสารติด) เอกสารไมไ่ดรั้บการใสห่รอืป้อนอยา่งถกู
ตอ้ง หรอืเอกสารทีส่แกนจาก ADF (ถาด
ป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ ยาวเกนิไป

นํากระดาษทีต่ดิออกจาก ADF (ถาดป้อน
เอกสารอตัโนมตั)ิ
กําจัดเศษวสัดหุรอืเศษกระดาษออกจาก
เสน้ทางป้อนกระดาษของ ADF (ถาดป้อน
เอกสารอตัโนมตั)ิ
กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

Drum ! (แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) !) ตอ้งทําความสะอาดสายโคโรนาในชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาทีช่ดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดสาย
โคโรนา
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหเ้ปลีย่นชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชดุใหม่

Drum End Soon (แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
ใกลจ้ะหมดอายกุารใชง้าน)

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใกลห้มดอายุ
การใชง้าน

ใหซ้ือ้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ชดุใหม่
เตรยีมสํารองไวก้อ่นทีค่ณุจะไดรั้บขอ้ความ
Replace Drum (เปล่ียนแม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม))

Drum Stop (แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หยดุ
ทาํงาน)

ถงึเวลาเปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบ
สร้างภาพ (ดรัม)

Jam 2-sided (กระดาษติด 2 ดา้น) กระดาษตดิอยูใ่ตถ้าดใสก่ระดาษหรอืชดุ
ทําความรอ้น

ถอดถาดใสก่ระดาษออกหรอืเปิดฝาหลงั
เพือ่คอ่ยๆ นํากระดาษทีต่ดิออกมา

Jam Inside (กระดาษติดดา้นใน) กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์ เปิดฝาครอบดา้นบน ถอดชดุประกอบตลบั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้ง
ภาพ (ดรัม) และคอ่ยๆ นํากระดาษทีต่ดิ
ออกมา ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) กลบัเขา้ไปในเครือ่ง ปิดฝาครอบ
ดา้นบน

Jam Manual Feed (กระดาษติดช่องป้อน
เอกสารดว้ยมือ)

กระดาษตดิอยูใ่นชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
ของเครือ่ง

คอ่ยๆ นํากระดาษทีต่ดิออกจากดา้นในของ
ชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืและบรเิวณโดย
รอบ บรรจกุระดาษเขา้ไปในชอ่งป้อน
เอกสารดว้ยมอือกีครัง้ จากนัน้กด Mono
Start (เร ิม่ตน้ขาวดาํ) หรอื Colour
Start (เร ิม่ตน้ส)ี
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Jam Rear (กระดาษติดดา้นหลงั) กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่งพมิพ์ เปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นและคอ่ยๆ นํา
กระดาษทีต่ดิออก ปิดฝาครอบตวัทําความ
รอ้น หากยงัคงมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิ
พลาด กด Mono Start (เร ิม่ตน้ขาว
ดาํ) หรอื Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี

Jam Tray1 (กระดาษติดถาดท่ี1) กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบไุว ้ ดงึถาดใสก่ระดาษออกมาจนสดุและคอ่ยๆ
นํากระดาษทีต่ดิออกทัง้หมด เสยีบถาดใส่
กระดาษกลบัเขา้ในเครือ่งใหแ้น่น

Limit Exceeded (เกินขีดจาํกดั) ถงึขดีจํากดัของการพมิพท์ีกํ่าหนดจาก
คณุลกัษณะ Secure Function Lock 3.0

สอบถามผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบ
การตัง้คา่การล็อคฟังกช์นัทีป่ลอดภยั

Manual Feed (ป้อนเอกสารดว้ยมือ) กาํหนดเอง ถกูเลอืกในไดรเวอรใ์หเ้ป็น
แหลง่ป้อนกระดาษ แตไ่มม่กีระดาษในชอ่ง
ป้อนเอกสารดว้ยมอื

ใสก่ระดาษในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

Media Mismatch (ส่ือการพิมพไ์ม่ตรงกนั) ชนดิของสือ่ทีร่ะบใุนไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
แตกตา่งจากชนดิของกระดาษทีร่ะบใุนเมนู
ของเครือ่ง

ใสก่ระดาษชนดิทีถ่กูตอ้งในถาด จากนัน้
เลอืกชนดิสือ่ทีถ่กูตอ้งในการตัง้คา่ชนดิ
กระดาษของเครือ่ง

No Belt Unit (ไม่มีชุดสายพานลาํเลียง
กระดาษ)

ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษไมไ่ดต้ดิตัง้
หรอืตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหมอ่กี
ครัง้

No Drum Unit (ไม่มีชุดแม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม))

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไมไ่ดรั้บการ
ตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง

ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) สําหรับ สี
ทีร่ะบบุนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ใหม่

No Paper T1 (ไม่มีกระดาษในถาด1) เครือ่งพมิพก์ระดาษหมด หรอืไมไ่ดใ้ส่
กระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษ

• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษ ตรวจ
สอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาด
กระดาษถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออก
แลว้ใสใ่หม ่ตรวจสอบวา่แครป่รับ
กระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป

No Toner (ไม่มีผงหมึก (โทนเนอร์)) ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ หรอืชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) และชดุตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ ตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ออก นํา
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) และตดิตัง้ตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์ กลบัเขา้ไปในชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) อกีครัง้ ตดิตัง้ชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม) และชดุตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ กลบัเขา้ในเครือ่งอกีครัง้ หาก
ปัญหายงัคงอยู ่เปลีย่นตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์

No Tray T1 (ไม่มีถาด1) ถาดใสก่ระดาษไมไ่ดต้ดิตัง้หรอืตดิตัง้ไม่
ถกูตอ้ง

ตดิตัง้ถาดใสก่ระดาษเขา้ไปใหมด่งัทีร่ะบุ
ไวบ้นหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

No Waste Toner (ไม่มีกล่องใส่ผงหมึก
โทนเนอร์ท่ีใชแ้ลว้)

กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ไมไ่ด ้
ตดิตัง้หรอืตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ตดิตัง้กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้
ใหมอ่กีครัง้

Out of Memory (หน่วยความจาํเตม็) หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม หากมกีารทาํสาํเนากาํลงัดาํเนนิการ ให้
ทาํขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี:้
• กด Mono Start (เร ิม่ตน้ขาวดาํ)

หรอื Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี เพือ่
ทําสําเนาหนา้ทีส่แกน

• กด Stop/Exit (หยดุ/ออก) และรอ
จนกระทัง่การดําเนนิการอืน่ๆ เสร็จสิน้
และลองอกีครัง้

หากมกีารสแกนกาํลงัดาํเนนิการ ใหท้าํ
ขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี:้
• แยกเอกสารออกเป็นหลายสว่น
• ลดความละเอยีด
• ลดขนาดไฟล์
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• เลอืกชนดิไฟล ์PDF ทีม่อีตัราการบบี

อดัสงู
หากมกีารพมิพกํ์าลงัดําเนนิการ ใหก้ด
Stop/Exit (หยดุ/ออก) จากนัน้ลด
ความละเอยีดในการพมิพ์

Print Data Full (ขอ้มูลการพิมพเ์ตม็) หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม กด Stop/Exit (หยดุ/ออก) และลบ
ขอ้มลูการพมิพโ์ดยใชก้ารรักษาความ
ปลอดภยัทีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้นี้

Print Unable (ไม่สามารถพิมพ)์ ## เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทางกลไกของตวั
เครือ่ง

• กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง รอเพยีงไม่
กีน่าท ีและจากนัน้เปิดเครือ่งอกีครัง้

• ถา้ปัญหายงัคงอยู ่ใหต้ดิตอ่ บรกิาร
ลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

Registration (การลงทะเบียน) การลงทะเบยีนลม้เหลว • กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่งรอสอง
สามวนิาท ีจากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอ์กี
ครัง้ ทําการลงทะเบยีนสอีกีครัง้โดยใช ้
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD

• ตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหม่
• ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิาร

ลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทน
จําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งที่
ของคณุ

Replace Belt (เปล่ียนสายพาน) ถงึเวลาเปลีย่นชดุสายพานลําเลยีง
กระดาษ

เปลีย่นชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดสายพาน
ลาํเลยีงกระดาษ

Replace Drum (เปล่ียนแม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม))

ถงึเวลาเปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) สําหรับ
สทีีร่ะบบุนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

หากขอ้ความนีแ้สดงขึน้มาแมว้า่จะเปลีย่น
ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหมแ่ลว้
แสดงวา่ตวันับจํานวนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) ยงัไมถ่กูตัง้คา่ใหม่

ตัง้คา่ตวันับจํานวนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบ
สร้างภาพ (ดรัม)

Replace Toner (เปล่ียนผงหมึก
(โทนเนอร์))

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ หมดอายกุารใช ้
งาน เครือ่งพมิพจ์ะหยดุการพมิพท์ัง้หมด

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สําหรับสี
ทีร่ะบบุนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตลบัผงหมึก
(โทนเนอร์)

Replace WT Box (เปล่ียนกล่อง WT) ถงึเวลาเปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ี่
ใชแ้ลว้

เปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้
ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นกล่องใส่ผง
หมึกโทนเนอร์ท่ีใช้แล้ว

Scan Unable (ไม่สามารถสแกน) ## เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทางกลไกของตวั
เครือ่ง

• กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง และจากนัน้
เปิดเครือ่งอกีครัง้

• ถา้ปัญหายงัคงอยู ่ใหต้ดิตอ่ บรกิาร
ลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

Self-Diagnostic (ตรวจวนิิจฉยัตวัเอง) อณุหภมูขิองชดุทําความรอ้นไมเ่พิม่ขึน้ถงึ
อณุหภมูทิีร่ะบภุายในเวลาทีร่ะบุ

• กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง รอสกัครู่
และจากนัน้เปิดเครือ่งอกีครัง้ เปิด
เครือ่งทิง้ไวเ้ป็นเวลา 15 นาทีชดุทําความรอ้นรอ้นเกนิไป

Short paper (กระดาษสั้น) ความยาวของกระดาษในถาดสัน้เกนิกวา่ที่
เครือ่งจะสง่ไปยงัถาดรองรับเอกสาร
ออกแบบควํา่หนา้

เปิดฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบ
หงายหนา้) เพือ่ใหห้นา้ทีพ่มิพอ์อกทาง
ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้ นํา
หนา้ทีพ่มิพแ์ลว้ออกมา จากนัน้กด Mono
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Start (เร ิม่ตน้ขาวดาํ) หรอื Colour
Start (เร ิม่ตน้ส)ี

Size Error (ขนาดผดิพลาด) ขนาดกระดาษทีร่ะบใุนไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
ใชไ้มไ่ดก้บัถาดทีกํ่าหนด

เลอืกขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัถาด
ทีกํ่าหนด

Size Error DX (ขนาดผดิพลาด DX) ขนาดกระดาษทีร่ะบใุนการตัง้คา่ขนาด
กระดาษของเครือ่งไมส่ามารถใชไ้ดก้บัการ
พมิพ ์2 ดา้นโดยอตัโนมตัิ

กด Stop/Exit (หยดุ/ออก) (หาก
จําเป็น)
บรรจกุระดาษขนาดทีถ่กูตอ้งในถาดและตัง้
คา่ถาดใสก่ระดาษตามขนาดกระดาษนัน้
เลอืกขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัการ
พมิพ ์2 ดา้น
ขนาดกระดาษทีใ่ชไ้ดสํ้าหรับการพมิพ ์2
ดา้นอตัโนมตัคิอื A4

กระดาษในถาดไมใ่ชข่นาดทีถ่กูตอ้งและ
ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัการพมิพ ์2 ดา้นโดย
อตัโนมตัิ

Size Mismatch (ขนาดไม่ตรงกนั) กระดาษในถาดไมใ่ชข่นาดทีถ่กูตอ้ง บรรจกุระดาษขนาดทีถ่กูตอ้งในถาดและตัง้
คา่ขนาดกระดาษสําหรับถาดใสก่ระดาษ

Toner Error (ผงหมึก (โทนเนอร์) ผดิ
พลาด)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตัง้แตห่นึง่ตลบั
ขึน้ไปไมไ่ดต้ดิตัง้หรอืตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ออกมา
ถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทัง้หมดออก
แลว้ใสก่ลบัเขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) อกีครัง้

Toner Low (ผงหมึก (โทนเนอร์) เหลือนอ้ย) หากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดง
ขอ้ความนี ้คณุยงัสามารถสัง่พมิพไ์ด ้ตลบั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใกลห้มดอายกุารใช ้
งาน

สัง่ซือ้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ชดุใหม่
กอ่นทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง
Replace Toner (เปล่ียนผงหมึก
(โทนเนอร์))

WT Box End Soon (กล่อง WT ใกลห้มด
อาย)ุ

กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้เกอืบ
เต็มแลว้

สัง่ซือ้กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้
ชดุใหมก่อ่นทีห่นา้จอแสดงผลแบบ LCD
จะแสดง Replace WT Box (เปล่ียนกล่อง
WT)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

2-sided Disabled (ไม่สามารถ
พิมพ ์2 ดา้น)

ฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่งปิดไม่
สนทิ

ปิดฝาครอบดา้นหลงัของเครือ่งลงจนกระทัง่ล็อกเขา้ที่
ในตําแหน่งปิด

Access Denied (การเขา้ถึงถูก
ปฏิเสธ)

ฟังกช์นัทีค่ณุตอ้งการใชถ้กูจํากดั
โดย Secure Function Lock 3.0

สอบถามผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่การ
ล็อคฟังกช์นัทีป่ลอดภยั

Calibration (การปรับแต่งค่าของสี) การปรับเทยีบลม้เหลว • กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่งรอสองสามวนิาที
จากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอ์กีครัง้ ทําการการปรับแตง่คา่
ของสอีกีครัง้โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD

• ตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหม่
• ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธ์

ของบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเด
อรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

Cartridge Error (ตลบัหมึกผดิ
พลาด)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตดิตัง้ไม่
ถกูตอ้ง

ถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) สําหรับสทีีร่ะบบุนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ออก
นําตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออก จากนัน้ใสต่ลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ กลบัเขา้สูช่ดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อกี
ครัง้ ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) กลบัเขา้ไปในเครือ่ง
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธข์อ
งบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์น
ทอ้งทีข่องคณุ

Comm.Error (การส่ือสารผดิพลาด) คณุภาพสายโทรศพัทไ์มด่สีง่ผลให ้
เกดิขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัการตดิตอ่
สือ่สาร

สง่โทรสารอกีครัง้ หรอืลองเชือ่มตอ่เครือ่งกบัสาย
โทรศพัทอ์ืน่ หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่บรษัิท
โทรศพัทเ์พือ่ใหบ้รษัิทมาตรวจสอบสายโทรศพัท์
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Condensation (การควบแน่น) อาจเกดิการควบแน่นภายในเครือ่ง
หลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงอณุหภมูิ
ของหอ้ง

เปิดเครือ่งทิง้ไว ้รอ 30 นาทโีดยทีฝ่าครอบดา้นบนอยูใ่น
ตําแหน่งเปิด จากนัน้ปิดเครือ่งและปิดฝาเครือ่ง เปิด
เครือ่งอกีครัง้

Cooling Down (การระบายความ
ร้อน)

อณุหภมูภิายในเครือ่งรอ้นเกนิไป
เครือ่งจะหยดุพมิพง์านปัจจบุนั
ชัว่คราวและเขา้สูโ่หมดการระบาย
ความรอ้น

รอจนกระทัง่เครือ่งระบายความรอ้นเสร็จสิน้ ดใูหแ้น่ใจวา่
ชอ่งระบายอากาศทัง้หมดของเครือ่งปลอดสิง่กดีขวาง
เมือ่เครือ่งเย็นลงแลว้ เครือ่งจะดําเนนิการพมิพต์อ่

Cover is Open (ฝาเปิดอยู)่ ฝาครอบดา้นบนปิดไมส่นทิ เปิดและปิดฝาครอบดา้นบนของเครือ่งใหส้นทิ

Cover is Open. (ฝาเปิดอยู)่ ฝาครอบฟิวสเ์ซอรปิ์ดไมส่นทิหรอื
กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง
เมือ่คณุเปิดสวติชไ์ฟ

ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นทีอ่ยูด่า้นในฝาครอบดา้น
หลงัของเครือ่งพมิพ์
ตรวจสอบวา่ไมม่กีระดาษตดิอยูภ่ายในดา้นหลงัเครือ่ง
แลว้ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้น

Cover is Open. (ฝาเปิดอยู)่ ฝาครอบ ADF ปิดไมส่นทิ ปิดฝาครอบของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

ถา้ยงัคงมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด กด 

Disconnected (ยกเลิกการเช่ือมต่อ
แลว้)

บคุคลอืน่หรอืเครือ่งโทรสารของ
บคุคลอืน่หยดุการโทร

ลองสง่หรอืรับโทรสารอกีครัง้
หากเกดิสายหลดุซํ้าบอ่ยครัง้ และคณุใชร้ะบบ VoIP
(เสยีงผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต) ลองเปลีย่นความเขา้
กนัไดเ้ป็น พืน้ฐาน (สําหรับ VoIP)

Document Jam (เอกสารติด) เอกสารไมถ่กูใสห่รอืป้อนเขา้อยา่ง
ถกูตอ้ง หรอืเอกสารทีส่แกนจาก
ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
ยาวเกนิไป

นํากระดาษทีต่ดิออกจาก ADF (ถาดป้อนเอกสาร
อตัโนมตั)ิ
กําจัดเศษวสัดหุรอืเศษกระดาษออกจากเสน้ทางป้อน
กระดาษของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

กด 

Supplies (วสัดุการพิมพ)์
Drum End Soon (แม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม) ใกลจ้ะหมดอายกุารใชง้าน)

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใกล ้
หมดอายกุารใชง้าน

สัง่ซือ้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ชดุใหมก่อ่นทีห่นา้
จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace Drum
(เปล่ียนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))

Drum ! (แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) !) ตอ้งทําความสะอาดสายโคโรนาใน
ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

ทําความสะอาดสายโคโรนาในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดสายโคโรนา
ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหเ้ปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) เป็นชดุใหม่

Drum Stop (แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
หยดุทาํงาน)

ถงึเวลาเปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
Jam 2-sided (กระดาษติด 2
ดา้น)

กระดาษตดิอยูใ่ตถ้าดใสก่ระดาษ
หรอืชดุทําความรอ้น

ถอดถาดใสก่ระดาษออกหรอืเปิดฝาหลงัเพือ่คอ่ยๆ นํา
กระดาษทีต่ดิออกมา

Jam Inside (กระดาษติดดา้นใน) กระดาษตดิดา้นในเครือ่ง เปิดฝาครอบดา้นบน ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และคอ่ยๆ
นํากระดาษทีต่ดิออกมา ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) กลบัเขา้ไป
ในเครือ่ง ปิดฝาครอบดา้นบน
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Jam Manual Feed (กระดาษติด
ช่องป้อนเอกสารดว้ยมือ)

กระดาษตดิอยูใ่นชอ่งป้อนเอกสาร
ดว้ยมอืของเครือ่ง

คอ่ยๆ นํากระดาษทีต่ดิออกจากดา้นในของชอ่งป้อน
เอกสารดว้ยมอืและบรเิวณโดยรอบ บรรจกุระดาษเขา้ไป
ในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอือกีครัง้ จากนัน้กด Start
(เร่ิม)

Jam MP Tray (กระดาษติดถาด
อเนกประสงค)์

กระดาษตดิในถาดอเนกประสงค์ คอ่ยๆ นํากระดาษทีต่ดิออกจากดา้นในของถาด
อเนกประสงคแ์ละบรเิวณโดยรอบ กด Retry (ลองใหม่)

Jam Rear (กระดาษติดดา้นหลงั) กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง เปิดฝาครอบตวัทําความรอ้นและคอ่ยๆ นํากระดาษทีต่ดิ
ออก ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้น ถา้ยงัคงมขีอ้ความ
แสดงขอ้ผดิพลาด กด Retry (ลองใหม่)

Jam Tray 1 (กระดาษติดถาดท่ี 1) กระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบุ
ไว ้

ดงึถาดใสก่ระดาษออกและนํากระดาษทีต่ดิออกทัง้หมด
ดงัทีแ่สดงในภาพเคลือ่นไหวบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD

Limit Exceeded (เกินขีดจาํกดั) ถงึขดีจํากดัของการพมิพท์ีกํ่าหนด
จากคณุลกัษณะ Secure Function
Lock 3.0

สอบถามผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่การ
ล็อคฟังกช์นัทีป่ลอดภยั

Manual Feed (ป้อนเอกสารดว้ยมือ) กาํหนดเอง ถกูเลอืกในไดรเวอรใ์ห ้
เป็นแหลง่ป้อนกระดาษ แตไ่มม่ี
กระดาษในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

วางกระดาษในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

Media Type Mismatch (ชนิด
ส่ือการพิมพไ์ม่ตรงกนั)

ชนดิของสือ่ทีร่ะบใุนไดรเวอร์
เครือ่งพมิพแ์ตกตา่งจากชนดิของ
กระดาษทีร่ะบใุนเมนูของเครือ่ง

ใสก่ระดาษชนดิทีถ่กูตอ้งในถาด จากนัน้เลอืกชนดิสือ่ที่
ถกูตอ้งในการตัง้คา่ชนดิกระดาษของเครือ่ง

No Belt Unit (ไม่มีชุดสายพาน
ลาํเลียงกระดาษ)

ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษไมไ่ด ้
ตดิตัง้หรอืตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหมอ่กีครัง้

No HUB Support (ไม่สนบัสนุน
HUB)

อปุกรณ ์USB hub เชือ่มตอ่อยูก่บั
อนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

ถอดอปุกรณ ์USB hub จากอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

No Drum Unit (ไม่มีชุดแม่แบบสร้าง
ภาพ (ดรัม))

ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไมไ่ด ้
รับการตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง

ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) สําหรับ ส ีทีร่ะบบุนหนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD ใหม่

No Paper (ไม่มีกระดาษ) เครือ่งพมิพก์ระดาษหมด หรอืไมไ่ด ้
ใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งในถาดใส่
กระดาษ

• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษ ตรวจสอบวา่แครป่รับ
กระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกู
ตอ้ง

• หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป

No Paper MP (ไม่มีกระดาษในถาด
อเนกประสงค)์

ถาดอเนกประสงคก์ระดาษหมด หรอื
ไมไ่ดใ้สก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งใน
ถาดอเนกประสงค์

ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษในถาดอเนกประสงค ์ตรวจสอบวา่แคร่

ปรับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง
• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่

ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกู
ตอ้ง

No Paper T1 (ไม่มีกระดาษในถาด1) ถาดใสก่ระดาษกระดาษหมด หรอื
ไมไ่ดใ้สก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งใน
ถาดใสก่ระดาษ

ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษทีร่ะบใุนหนา้จอแสดง

ผลแบบ LCD ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่
ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

• ถา้หากกระดาษอยูใ่นถาด ใหนํ้าออกแลว้ใสใ่หม่
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกู
ตอ้ง

• หา้มใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป

No Toner (ไม่มีผงหมึก (โทนเนอร์)) ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ หรอืชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) และชดุตลบั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตดิตัง้ไมถ่กู
ตอ้ง

ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) ออก นําตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ออกจากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และตดิตัง้ตลบัผง
หมกึ (โทนเนอร)์ กลบัเขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) อกีครัง้ ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และชดุ
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กลบัเขา้ในเครือ่งอกีครัง้ หาก
ปัญหายงัคงอยู ่เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
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No Tray T1 (ไม่มีถาด1) ถาดใสก่ระดาษไมไ่ดต้ดิตัง้หรอืตดิ
ตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ตดิตัง้ถาดใสก่ระดาษเขา้ไปใหมด่งัทีร่ะบไุวบ้นหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

No Waste Toner (ไม่มีกล่องใส่ผง
หมึกโทนเนอร์ท่ีใชแ้ลว้)

กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้
ไมไ่ดต้ดิตัง้หรอืตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง

ตดิตัง้กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ใหมอ่กีครัง้

Out of Fax Memory (หน่วย
ความจาํโทรสารเตม็)

หน่วยความจําโทรสารของเครือ่ง
เต็ม

หากคณุกําลงัใชค้ณุสมบตัเิรยีกดตูวัอยา่งโทรสาร ใหล้บ
ขอ้มลูโทรสารทีไ่ดรั้บทีไ่มต่อ้งการ
หากคณุกําลงัใชค้ณุสมบตักิารรับดว้ยหน่วยความจําและ
ไมไ่ดใ้ชค้ณุสมบตัเิรยีกดตูวัอยา่งโทรสาร ใหพ้มิพข์อ้มลู
โทรสารทีไ่ดรั้บ

Out of Memory (หน่วยความจาํ
เตม็)

หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม หากมกีารสง่โทรสารหรอืการทาํสาํเนากาํลงัดาํเนนิ
การ ใหท้าํขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี:้
• กด Send Now (ส่งเด๋ียวน้ี) เพือ่สง่หนา้ทีส่แกนแลว้
• กด Partial Print (พิมพบ์างส่วน) เพือ่ทําสําเนา

หนา้ทีส่แกนแลว้

• กด Quit (ยกเลิก) หรอื  และรอจนกระทัง่การ
ดําเนนิการอืน่ๆ เสร็จสิน้ และลองอกีครัง้

หากมกีารสแกนกาํลงัดาํเนนิการ ใหท้าํขอ้ใดขอ้
หนึง่ตอ่ไปนี:้
• แยกเอกสารออกเป็นหลายสว่น
• ลดความละเอยีด
• ลดขนาดไฟล์
• เลอืกชนดิไฟล ์PDF ทีม่อีตัราการบบีอดัสงู
• ลา้งโทรสารจากหน่วยความจํา

หากมกีารพมิพกํ์าลงัดําเนนิการ ใหก้ด  และลด
ความละเอยีดในการพมิพ์

Print Data Full (ขอ้มูลการพิมพ์
เตม็)

หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม กด  และลบขอ้มลูการพมิพโ์ดยใชก้ารรักษาความ
ปลอดภยัทีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้นี้

Print Unable (ไม่สามารถพิมพ)์
##

เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทางกลไกของ
ตวัเครือ่ง

• กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง รอเพยีงไมก่ีน่าท ีและ
จากนัน้เปิดเครือ่งอกีครัง้

• ถา้ปัญหายงัคงอยู ่ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธข์อ
งบราเดอร์

Registration (การลงทะเบียน) การลงทะเบยีนลม้เหลว • กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่งรอสองสามวนิาที
จากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอ์กีครัง้ ทําการลงทะเบยีนสี
อกีครัง้โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD

• ตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหม่
• ถา้หากยงัคงมปัีญหา ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธ์

ของบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเด
อรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

Supplies (วสัดุการพิมพ)์
Replace Drum (เปล่ียนแม่แบบสร้าง
ภาพ (ดรัม))

ถงึเวลาเปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม)

เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) สําหรับสทีีร่ะบบุน
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD

หากขอ้ความนีแ้สดงขึน้มาแมว้า่จะ
เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ใหมแ่ลว้ แสดงวา่ตวันับจํานวนชดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ยงัไมถ่กู
ตัง้คา่ใหม่

ตัง้คา่ตวันับจํานวนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

Replace Toner (เปล่ียนผงหมึก
(โทนเนอร์))

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใกลห้มด
อายกุารใชง้าน เครือ่งพมิพจ์ะหยดุ
การพมิพท์ัง้หมด
เมือ่มหีน่วยความจําพรอ้มใชง้า
แฟกซจ์ะถกูจัดเกบ็ในหน่วยความจํา

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สําหรับสทีีร่ะบบุนหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)
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Replace WT Box (เปล่ียนกล่อง
WT)

ถงึเวลาเปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึ
โทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้

เปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ท่ี
ใช้แล้ว

Scan Unable (ไม่สามารถสแกน) เอกสารยาวเกนิไปสําหรับการสแกน
2 ดา้น

กด  สําหรับการสแกน 2 ดา้น ใหใ้ชก้ระดาษขนาด
A4 กระดาษอืน่ๆ จะตอ้งอยูภ่ายในขนาดตอ่ไปนี:้
ความยาว: 147.3 ถงึ 355.6 มม.
ความกวา้ง: 105 มม. ถงึ 215.9 มม.

Scan Unable (ไม่สามารถสแกน)
##

เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทางกลไกของ
ตวัเครือ่ง

• กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง และจากนัน้เปิดเครือ่งอกี
ครัง้

• ถา้ปัญหายงัคงอยู ่ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธข์อ
งบราเดอร์

Self-Diagnostic (ตรวจวนิิจฉยั
ตวัเอง)

อณุหภมูขิองชดุฟิวสเ์ซอรไ์มเ่พิม่ขึน้
ถงึอณุหภมูทิีร่ะบภุายในเวลาทีร่ะบุ

กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง รอสกัครู ่และจากนัน้เปิด
เครือ่งอกีครัง้ เปิดเครือ่งทิง้ไวเ้ป็นเวลา 15 นาที

ชดุฟิวสเ์ซอรร์อ้นเกนิไป

Short paper (กระดาษสั้น) ความยาวของกระดาษในถาดสัน้เกนิ
กวา่ทีเ่ครือ่งจะสง่ไปยงัถาดรองรับ
เอกสารออกแบบควํา่หนา้

เปิดฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้)
เพือ่ใหห้นา้ทีพ่มิพอ์อกทางถาดรองรับเอกสารออกแบบ
หงายหนา้ นําหนา้ทีพ่มิพอ์อกมา และจากนัน้กด Retry
(ลองใหม่)

Size Error (ขนาดผดิพลาด) ขนาดกระดาษทีร่ะบใุนไดรเวอร์
เครือ่งพมิพใ์ชไ้มไ่ดก้บัถาดที่
กําหนด

เลอืกขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัถาดทีกํ่าหนด

Size Error 2-sided (ขนาด
ผดิพลาดสาํหรับ 2 ดา้น)

ขนาดกระดาษทีร่ะบใุนการตัง้คา่
ขนาดกระดาษของเครือ่งไมส่ามารถ
ใชไ้ดก้บัการพมิพ ์2 ดา้นโดย
อตัโนมตัิ

กด  (หากจําเป็น)

บรรจกุระดาษขนาดทีถ่กูตอ้งในถาดและตัง้คา่ถาดใส่
กระดาษตามขนาดกระดาษนัน้
เลอืกขนาดกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้บัการพมิพ ์2 ดา้น
ขนาดกระดาษทีใ่ชไ้ดสํ้าหรับการพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตัิ
คอื A4

กระดาษในถาดไมใ่ชข่นาดทีถ่กูตอ้ง
และไมส่ามารถใชไ้ดก้บัการพมิพ ์2
ดา้นโดยอตัโนมตัิ

Size Mismatch (ขนาดไม่ตรงกนั) กระดาษในถาดไมใ่ชข่นาดทีถ่กูตอ้ง บรรจกุระดาษขนาดทีถ่กูตอ้งในถาดและตัง้คา่ขนาด
กระดาษสําหรับถาดใสก่ระดาษ

Supplies (วสัดุการพิมพ)์
Belt End Soon (สายพานใกลห้มด
อาย)ุ

ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใกล ้
หมดอายกุารใชง้าน

สัง่ซือ้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ ชดุใหมก่อ่นทีห่นา้
จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace Belt
(เปล่ียนสายพาน)

Supplies (วสัดุการพิมพ)์
Replace Belt (เปล่ียนสายพาน)

ถงึเวลาเปลีย่นชดุสายพานลําเลยีง
กระดาษ

เปลีย่นชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษ
Supplies (วสัดุการพิมพ)์
Toner Low: (ผงหมึก (โทนเนอร์)
เหลือนอ้ย:) X
(X ระบถุงึตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
หรอืชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) สทีี่
ใกลห้มดอายกุารใชง้าน BK=สดํีา,
C=สฟ้ีา, M=สชีมพ,ู Y=สเีหลอืง)

หากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
แสดงขอ้ความนี ้คณุยงัสามารถสัง่
พมิพไ์ด ้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ใกลห้มดอายกุารใชง้าน

สัง่ซือ้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ชดุใหมก่อ่นทีห่นา้จอแส
ดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace Toner (เปล่ียนผง
หมึก (โทนเนอร์))

Supplies (วสัดุการพิมพ)์
WT Box End Soon (กล่อง WT
ใกลห้มดอาย)ุ

กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้
เกอืบเต็มแลว้

สัง่ซือ้กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ชดุใหมก่อ่นที่
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace WT
Box (เปล่ียนกล่อง WT)

Toner Error (ผงหมึก (โทนเนอร์)
ผดิพลาด)

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตัง้แตห่นึง่
ตลบัขึน้ไปไมไ่ดต้ดิตัง้หรอืตดิตัง้ไม่
ถกูตอ้ง

ดงึชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ออกมา ถอดตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ ทัง้หมดออก แลว้ใสก่ลบัเขา้ไปในชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) อกีครัง้
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Touchscreen
Initialisation Failed
(การเร่ิมตน้จอสมัผสัลม้เหลว)

จอสมัผัสถกูกดกอ่นขัน้ตอนการเริม่
ตน้เมือ่เปิดเครือ่งจะดําเนนิการเสร็จ
สิน้

ตรวจสอบวา่ไมม่สี ิง่ใดทีส่มัผัสกบัจอสมัผัส

อาจมเีศษวสัดตุดิอยูร่ะหวา่งสว่น
ลา่งกบักรอบของจอสมัผัส

สอดแผน่กระดาษแข็งระหวา่งสว่นลา่งและกรอบของจอ
สมัผัส และเลือ่นไปมาเพือ่ดนัเศษวสัดอุอก

Unusable Device (อุปกรณ์ไม่
สามารถใชง้านได)้

เชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB หรอื USB
flash drive ทีม่กีารเขา้รหสัหรอืไม่
รองรับเขา้กบัอนิเตอรเ์ฟส USB
แบบตรง

ถอดอปุกรณอ์อกจากอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

Unusable Device (อุปกรณ์ไม่
สามารถใชง้านได)้
Remove the Device. Turn
the power off and back
on again. (ถอดอุปกรณ์ออก ปิดเคร่ือง
และเปิดใหม่อีกคร้ัง)

เชือ่มตอ่อปุกรณ ์USB หรอือปุกรณ์
USB ทีใ่ชพ้ลงังานสงูเขา้กบั
อนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

• ถอดอปุกรณอ์อกจากอนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง

• กดคา้ง  เพือ่ปิดเครือ่ง และจากนัน้เปิดเครือ่งอกี
ครัง้

Wrong Paper Size MP
(กระดาษผดิขนาด ถาดอเนกประสงค)์
Wrong Paper Size T1
(กระดาษผดิขนาด ถาด1)

ถาดทีร่ะบกุระดาษหมดระหวา่งการ
ทําสําเนา และเครือ่งไมส่ามารถ
ป้อนกระดาษขนาดเดยีวกนัไดจ้าก
ถาดถดัไปตามการเรยีงลําดบัความ
สําคญัของถาดป้อนกระดาษ

เตมิกระดาษในถาดใสก่ระดาษ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา
• ถา่ยโอนโทรสารของคณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP)
• เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง
• เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
• เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• เปลีย่นชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ
• เปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้
• ทําความสะอาดสายโคโรนา
• เอาทพ์ตุของการปรับแตง่คา่ของสี 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา > ถา่ยโอนโทรสารของ
คณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร

ถา่ยโอนโทรสารของคณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ถา้หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ความ:
• [Print Unable (ไม่สามารถพิมพ)์] ##
• [Scan Unable (ไม่สามารถสแกน)] ##
เราแนะนําใหโ้อนแฟกซข์องคณุไปยงัเครือ่งโทรสารอืน่ หรอืไปยงัคอมพวิเตอร์
และคณุยงัสามารถโอนรายงานบนัทกึโทรสาร เพือ่ดวูา่มแีฟกซใ์ดทีค่ณุจะตอ้งโอนอกี

ถา้มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หลงัจากถา่ยโอนโทรสารแลว้ ใหถ้อดเครือ่งของบราเดอร์
ของคณุออกจากแหลง่จา่ยไฟเป็นเวลาหลายนาทจีากนัน้เชือ่มตอ่อกีครัง้

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

ถา่ยโอนแฟกซไ์ปยงัเครือ่งโทรสารเครือ่งอืน่

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ถา้คณุไมไ่ดต้ัง้คา่รหสัประจําเครือ่ง คณุไมส่ามารถเขา้สูโ่หมดการโอนโทรสารได ้

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

2. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• ถา้หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดง [No Data (ไม่มีขอ้มูล)] แสดงวา่ไมม่โีทรสารอยูใ่นหน่วยความจําของเครือ่ง กด

[Close (ปิด)]
• ป้อนหมายเลขโทรสารทีจ่ะโอนโทรสาร

3. กด [Fax Start (เร่ิมตน้โทรสาร)].

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

ถา่ยโอนแฟกซไ์ปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรล์งในคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้ และเปิด การรบัโทรสารดว้ย PC ที่
คอมพวิเตอร์
ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• (Windows 7)

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

คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิ การรบัสง่โทรสารดว้ยเครือ่ง PC ในแถบ
นําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิรบั

• (Windows 8 และ Windows 10)

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

2. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คณุตัง้คา่ [PC Fax Receive (รับโทรสารดว้ย PC)] ทีเ่ครือ่งแลว้
ถา้แฟกซอ์ยูใ่นหน่วยความจําของเครือ่งขณะทีค่ณุตัง้คา่การรับ PC-Fax หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงขอ้ความ
[Send Fax to PC? (ส่งโทรสารไปยงั PC?)]

3. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• หากตอ้งการโอนโทรสารทัง้หมดไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุ กด [Yes (ใช่)]
• ถา้ตอ้งการออกและเกบ็โทรสารไวใ้นหน่วยความจํา กด [No (ไม่)]

4. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ถา่ยโอนโทรสารของคณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร 

68



 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา > ถา่ยโอนโทรสารของ
คณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร  > ถา่ยโอนรายงานบนัทกึโทรสารไปยงัเครือ่งโทรสารเครือ่งอืน่

ถา่ยโอนรายงานบนัทกึโทรสารไปยงัเครือ่งโทรสารเครือ่งอืน่

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ถา้คณุไมไ่ดต้ัง้คา่รหสัเครือ่งของคณุ คณุจะไมส่ามารถเขา้สูโ่หมดถา่ยโอนแฟกซไ์ด ้

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

2. ป้อนหมายเลขโทรสารทีจ่ะสง่บนัทกึโทรสาร
3. กด [Fax Start (เร่ิมตน้โทรสาร)].

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ถา่ยโอนโทรสารของคณุหรอืรายงานบนัทกึโทรสาร 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ขอ้ความแสดงความผดิพลาดเมือ่ใชง้านคณุลกัษณะ Brother Web Connect

ขอ้ความแสดงความผดิพลาดเมือ่ใชง้านคณุลกัษณะ Brother Web Connect
เครือ่ง Brother ของคณุจะแสดงขอ้ความแสดงความผดิพลาดหากเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ ขอ้ความแสดงความผดิพลาดทีพ่บได ้
บอ่ยจะแสดงไวใ้นตาราง
คณุสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตนเอง หากคณุยงัตอ้งการความชว่ยเหลอืหลงัจากทีอ่า่นตารางนีแ้ลว้ Brother
Solutions Center มคํีาแนะนําในการแกปั้ญหาลา่สดุให ้
ไปที ่Brother Solutions Center ที ่support.brother.com

ขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

Connection Error 02 (ขอ้ผดิพลาดใน
การเช่ือมต่อ 02)
Network connection failed.
Verify that the network
connection is good. (การเช่ือมต่อ
เครือข่ายไม่สาํเร็จ ตรวจสอบยนืยนัวา่การเช่ือมต่อเครือข่ายอยู่
ในสภาพดี)

เครือ่งไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย • ตรวจสอบวา่การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยอยู่
ในสภาพดี

• หากปุ่ ม Web (เวบ็) ถกูกดทนัทหีลงั
จากเปิดเครือ่ง การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
อาจยงัไมเ่สร็จสมบรูณ ์รอสกัพักและ
ลองอกีครัง้

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

• การตัง้คา่เครอืขา่ยหรอืเซริฟ์เวอรไ์มถ่กู
ตอ้ง

• มปัีญหาเกีย่วกบัเครอืขา่ยหรอื
เซริฟ์เวอร์

• ยนืยนัวา่การตัง้คา่เครอืขา่ยถกูตอ้ง
หรอืรอสกัพักและลองอกีครัง้ในภาย
หลงั

• หากปุ่ ม Web (เวบ็) ถกูกดทนัทหีลงั
จากเปิดเครือ่ง การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
อาจยงัไมเ่สร็จสมบรูณ ์รอสกัพักและ
ลองอกีครัง้

Connection Error 07 (ขอ้ผดิพลาดใน
การเช่ือมต่อ 07)
Connection failed to server.
Wrong Date&Time. (การเช่ือมต่อกบั
เซิร์ฟเวอร์ไม่สาํเร็จ วนัท่ีและเวลาผดิ)

การตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาไมถ่กูตอ้ง ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาใหถ้กูตอ้ง โปรดทราบ
วา่หากมกีารถอดปลั๊กไฟของเครือ่ง การตัง้
คา่วนัทีแ่ละเวลาอาจถกูตัง้คา่ใหมเ่ป็นการ
ตัง้คา่จากโรงงาน

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.
(ID ไม่ถูกตอ้งหรือหมดอาย ุหรือ ID ชัว่คราวน้ีถูกใช้
ไปแลว้ ป้อน ID ใหถู้กตอ้งหรือออก ID ชัว่คราว
ใหม่ ID ชัว่คราวท่ีออกมามีอายกุารใชง้าน 24
ชัว่โมง)

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

ชือ่ทีค่ณุป้อนเพือ่เป็นชือ่ทีใ่ชแ้สดงมกีาร
ลงทะเบยีนกบัผูใ้ชบ้รกิารรายอืน่แลว้

ป้อนชือ่ทีใ่ชแ้สดงชือ่อืน่
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

another display name. (ช่ือท่ีแสดง
ถูกลงทะเบียนแลว้ ป้อนช่ือท่ีแสดงอ่ืน)

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 ใหท้าํดงัน้ี:
1. ไปท่ี http://bwc.brother.com
เพื่อรับ ID ชัว่คราวใหม่ 2. กด OK และป้อน
ID 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

ขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัทางลดั

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

Shortcut Error 02 (ขอ้ผดิพลาดของทาง
ลดั 02)
Account is invalid. Please
register account and
shortcut again after
deleting this shortcut. (บญัชี
ไม่ถูกตอ้ง กรุณาลงทะเบียนบญัชีและทางลดัอีกคร้ังหลงัจาก
ลบทางลดัน้ี)

ทางลดัไมส่ามารถใชไ้ดเ้นือ่งจากบญัชถีกู
ลบหลงัจากทีล่งทะเบยีนทางลดั

ลบทางลดั จากนัน้ลงทะเบยีนบญัชแีละ
ทางลดัอกีครัง้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > เอกสารตดิ

เอกสารตดิ

• เอกสารตดิทีส่ว่นบนของชดุ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

• เอกสารตดิใตฝ้าครอบเอกสาร

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

เอกสารตดิทีส่ว่นบนของชุด ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. นํากระดาษใดๆ ออกจาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ ทีไ่มต่ดิ
2. นํากระดาษ ทีไ่มต่ดิออกจาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
3. ดงึเอกสารทีต่ดิออกทางซา้ย ถา้เอกสารฉีกขาด ใหนํ้าเศษหรอืชิน้สว่นกระดาษใดๆ ออก เพือ่ป้องกนักระดาษตดิในอนาคต

4. ปิดฝาครอบ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
5. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• (DCP-L3551CDW)
กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

• (MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เอกสารตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > เอกสารตดิ > เอกสารตดิใตฝ้าครอบเอกสาร

เอกสารตดิใตฝ้าครอบเอกสาร

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. นํากระดาษใดๆ ออกจาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ ทีไ่มต่ดิ
2. ยกฝาครอบเอกสาร
3. ดงึเอกสารทีต่ดิออกทางขวา ถา้เอกสารฉีกขาด ใหนํ้าเศษหรอืชิน้สว่นกระดาษใดๆ ออก เพือ่ป้องกนักระดาษตดิในอนาคต

4. ปิดฝาครอบเอกสาร
5. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• (DCP-L3551CDW)
กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

• (MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

กด 

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

กาํจดัเศษกระดาษขนาดเล็กทีต่ดิอยูใ่น ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. ยกฝาครอบเอกสาร
2. สอดชิน้กระดาษแข็ง เชน่กระดาษนามบตัร เขา้ไปใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ เพือ่ดนัเศษกระดาษขนาดเล็กออก

3. ปิดฝาครอบเอกสาร
4. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• (DCP-L3551CDW)
กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

• (MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เอกสารตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ

กระดาษตดิ
นํากระดาษทีเ่หลอือยูอ่อกจากถาดใสก่ระดาษทกุครัง้และยดืกระดาษทีว่างซอ้นกนัใหต้รงเมือ่ใสก่ระดาษใหม ่วธินีีจ้ะชว่ย
ป้องกนัไมใ่หก้ระดาษถกูป้อนเขา้ในเครือ่งพมิพพ์รอ้มกนัหลายแผน่และป้องกนักระดาษตดิ

• กระดาษตดิในถาดอเนกประสงค์

• กระดาษตดิในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

• กระดาษตดิในถาดป้อนกระดาษ

• กระดาษตดิในถาดรองรับเอกสารออก

• กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง

• กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์

• กระดาษตดิภายใตถ้าดป้อนกระดาษ
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิในถาดอเนกประสงค์

กระดาษตดิในถาดอเนกประสงค์

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3770CDW

ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงวา่มกีระดาษตดิในถาดอเนกประสงคข์องเครือ่ง ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้
1. นํากระดาษออกจากถาดอเนกประสงค์
2. กําจัดกระดาษทีต่ดิใดๆ ทีอ่ยูใ่นถาดอเนกประสงคแ์ละรอบขา้ง

3. คลีปึ่กกระดาษ จากนัน้นําใสก่ลบัเขา้ไปยงัถาดอเนกประสงค์
4. ใสก่ระดาษกลบัเขา้ไปในถาดอเนกประสงค ์และตรวจสอบวา่กระดาษไมเ่กนิความสงูของตวับอกตําแหน่งกระดาษสงูสดุ (1)

ทีท่ัง้สองดา้นของถาด

1

5. ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

กระดาษตดิในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW

หากแผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงวา่มกีระดาษตดิในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืของเครือ่ง ใหทํ้าตามขัน้ตอน
เหลา่นี:้
1. คอ่ยๆ นํากระดาษใดๆ ทีต่ดิอยูใ่นหรอืบรเิวณชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืออก

2. บรรจกุระดาษเขา้ไปในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอือกีครัง้
3. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
กด Mono Start (เร ิม่ตน้ขาวดาํ) หรอื Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี เพือ่ดําเนนิการพมิพต์อ่

• MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW
กด [Retry (ลองใหม่)] เพือ่ดําเนนิการพมิพต์อ่

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิในถาดป้อนกระดาษ

กระดาษตดิในถาดป้อนกระดาษ
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงวา่มกีระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้
1. ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

2. ดงึกระดาษทีต่ดิออกชา้ๆ

การดงึกระดาษทีต่ดิลงดา้นลา่งดว้ยมอืสองขา้งจะชว่ยใหค้ณุหยบิกระดาษออกไดง้า่ยขึน้

3. คลีปึ่กกระดาษเพือ่ป้องกนักระดาษตดิเมือ่ใชง้านตอ่ไป และเลือ่นแครป่รับกระดาษใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษ

4. ใหใ้สก่ระดาษไมเ่กนิเครือ่งหมายบอกระดบักระดาษสงูสดุ (b b b)
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5. เสยีบถาดใสก่ระดาษกลบัเขา้ในเครือ่งพมิพใ์หแ้น่น

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิในถาดรองรับเอกสารออก

กระดาษตดิในถาดรองรบัเอกสารออก
เมือ่กระดาษตดิในถาดรองรับเอกสารออก ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี้
1. ใชม้อืทัง้สองขา้งเพือ่เปิดฝาสแกนเนอร์

2. นํากระดาษออก

3. กดสแกนเนอรล์งดว้ยมอืทัง้สองขา้งเพือ่ปิด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง

กระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงขอ้ความวา่มกีระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่ง ใหทํ้าตามขัน้ตอนดงัตอ่ไป
นี:้
1. เปิดเครือ่งทิง้ไวแ้ตไ่มใ่ชง้านเป็นเวลา 10 นาทเีพือ่ใหพั้ดลมภายในเป่าชิน้สว่นทีร่อ้นจัดในเครือ่งใหเ้ย็นลง
2. เปิดฝาครอบดา้นหลงั

3. ดงึจดุตัง้ระยะสเีขยีวทางดา้นซา้ยและดา้นขวาเขา้หาตวัคณุเพือ่ปลดฝาครอบตวัทําความรอ้น

  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

ถา้คนัโยกสเีทาสําหรับพมิพซ์องจดหมายถกูดงึลงในอยูตํ่าแหน่งซองจดหมาย ดนัคนัโยกเหลา่นีก้ลบัสูตํ่าแหน่งเดมิกอ่น
จะดงึคนัโยกสเีขยีวลง

4. ใชม้อืทัง้สองขา้งเพือ่ดงึกระดาษทีต่ดิออกจากชดุทําความรอ้นเบาๆ
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5. ปิดฝาครอบตวัทําความรอ้น

หากคณุพมิพซ์องจดหมายใหด้งึคนัโยกสเีทาสําหรับพมิพซ์องจดหมายลงมาทีตํ่าแหน่งซองจดหมายอกีครัง้กอ่นปิดฝา
หลงั

6. ปิดฝาครอบดา้นหลงัจนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์

กระดาษตดิดา้นในเครือ่งพมิพ์
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงวา่มกีระดาษตดิในเครือ่ง ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้
1. เปิดเครือ่งทิง้ไวแ้ตไ่มใ่ชง้านเป็นเวลา 10 นาทเีพือ่ใหพั้ดลมภายในเป่าชิน้สว่นทีร่อ้นจัดในเครือ่งใหเ้ย็นลง
2. เปิดฝาครอบดา้นบนจนกระทัง่ล็อคเขา้ทีใ่นตําแหน่งเปิด

  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

3. ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทัง้หมดออก

  ขอ้ควรระวงั
เราแนะนําใหว้างชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กบัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไวบ้นพืน้ผวิสะอาดและราบเรยีบ
และวางแผน่กระดาษแบบใชแ้ลว้ทิง้ไวข้า้งใต ้เผือ่กรณีทีค่ณุอาจทําผงหมกึ (โทนเนอร)์ หกหรอืกระเด็น

ขอ้ควรจาํ

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งไดรั้บความเสยีหายเนือ่งจากไฟฟ้าสถติ หา้มสมัผัสขัว้ไฟฟ้าทีแ่สดงในภาพประกอบ
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4. คอ่ยๆ นํากระดาษทีต่ดิออกชา้ๆ

5. ใสช่ดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) แตล่ะชดุเขา้ไปในเครือ่งอกีครัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่จับคู ่ส ีของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหต้รงกบัฉลาก ส ีบนเครือ่งสําหรับชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) ทัง้สีช่ดุ

BK

C

M

Y

6. ปิดฝาครอบดา้นบนของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > กระดาษตดิ > กระดาษตดิภายใตถ้าดป้อนกระดาษ

กระดาษตดิภายใตถ้าดป้อนกระดาษ
ถา้แผงควบคมุของเครือ่งหรอื Status Monitor แสดงวา่มกีระดาษตดิในถาดใสก่ระดาษ ใหทํ้าตามขัน้ตอนเหลา่นี:้
1. เปิดเครือ่งทิง้ไวแ้ตไ่มใ่ชง้านเป็นเวลา 10 นาทเีพือ่ใหพั้ดลมภายในเป่าชิน้สว่นทีร่อ้นจัดในเครือ่งใหเ้ย็นลง
2. ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษทีต่ดิไมค่า้งอยูภ่ายในเครือ่งพมิพ์

4. ถา้กระดาษไมไ่ดต้ดิในเครือ่ง ใหนํ้ากระดาษออกจากถาดใสก่ระดาษ พลกิดา้น และตรวจดกูน้ถาดใสก่ระดาษ

5. หากกระดาษไมต่ดิอยูใ่นถาดใสก่ระดาษ ใหเ้ปิดฝาครอบดา้นหลงั

  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้
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6. ใชม้อืทัง้สองขา้งเพือ่ดงึกระดาษทีต่ดิออกจากดา้นหลงัเครือ่งเบาๆ

7. ปิดฝาครอบดา้นหลงัจนกระทัง่ล็อกเขา้ทีใ่นตําแหน่งปิด
8. เสยีบถาดใสก่ระดาษกลบัเขา้ในเครือ่งพมิพใ์หแ้น่น

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษตดิ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาการพมิพ์

ปญัหาการพมิพ์
หลงัจากอา่นตารางนีแ้ลว้ คณุจะยงัตอ้งการความชว่ยเหลอื โปรดไปทีศ่นูยโ์ซลชูัน่ของบราเดอรไ์ดท้ี ่support.brother.com

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมม่เีอกสารทีพ่มิพอ์อกมา ตรวจสอบวา่เครือ่งไมไ่ดอ้ยูใ่นโหมดปิดการทํางาน

หากเครือ่งอยูใ่นโหมดปิดเครือ่ง ใหก้ดที ่  ในแผงควบคมุ
จากนัน้สง่ขอ้มลูการพมิพใ์หมอ่กีครัง้

ตรวจสอบวา่ไดต้ดิตัง้และเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้ง

ตรวจด ูstatus monitorหรอืแผงควบคมุของเครือ่งวา่มกีารแสดง
สถานะขอ้ผดิพลาดใดๆ หรอืไม่

ตรวจดวูา่เครือ่งออนไลนอ์ยู:่
• Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

คลกิ  (เร ิม่) >อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์คลกิขวา
Brother XXX-XXXX แลว้คลกิ ดงูานทีก่าํลงัพมิพอ์ยู่
คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนู ดวูา่ ใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบ
ออฟไลน ์ไมถ่กูเลอืกอยู่

• Windows Server 2008

คลกิ  (เร ิม่) >แผงควบคมุ > ฮารด์แวรแ์ละเสยีง >
เครือ่งพมิพ ์คลกิขวา Brother XXX-XXXX ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่ ใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบออนไลน ์ไมอ่ยูใ่นรายการ
หากถกูเลอืกในรายการ ใหค้ลกิตวัเลอืกนีเ้พือ่ตัง้คา่ให ้
ไดรเวอรอ์อนไลน์

• Windows 8 และ Windows Server 2012
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบ
เมนูปรากฏขึน้ ใหค้ลกิ การต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่
ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์คลกิ
ขวา Brother XXX-XXXX คลกิ ดงูานทีก่าํลงัพมิพอ์ยู่
ถา้ตวัเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอร์
เครือ่งพมิพข์องคณุ คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของ
เครือ่งพมิพแ์ละตรวจดวูา่ไมไ่ดเ้ลอืกใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบ
ออฟไลน์

• Windows 10 และ Windows Server 2016

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละ
เสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์คลกิขวา Brother
XXX-XXXX คลกิ ดงูานทีก่าํลงัพมิพอ์ยู ่ถา้ตวัเลอืก
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
ของคณุ คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของเครือ่งพมิพแ์ละ
ตรวจดวูา่ไมไ่ดเ้ลอืกใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบออฟไลน์

• Windows Server 2012 R2
คลกิ แผงควบคมุ บนหนา้จอ เร ิม่ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ
ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์คลกิขวา Brother XXX-
XXXX คลกิ ดงูานทีก่าํลงัพมิพอ์ยู ่ถา้ตวัเลอืกไดรเวอร์
เครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ
คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของเครือ่งพมิพแ์ละตรวจดวูา่
ไมไ่ดเ้ลอืกใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบออฟไลน์

• Mac
คลกิเมนูแบบป็อปอพั System Preferences (การปรบั
แตง่คา่ระบบ) จากนัน้เลอืกตวัเลอืก Printers &
Scanners (เครือ่งพมิพแ์ละสแกนเนอร)์ เมือ่เครือ่งออฟ
ไลน ์ใหล้บโดยใชปุ้่ ม  จากนัน้เพิม่โดยใชปุ้่ ม 

เครือ่งพมิพไ์มพ่มิพห์รอืหยดุพมิพ์ ยกเลกิงานพมิพแ์ละลา้งงานพมิพจ์ากหน่วยความจําของเครือ่ง
เอกสารทีพ่มิพอ์อกมาอาจไมส่มบรูณ ์สง่ขอ้มลูพมิพอ์กีครัง้
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ปญัหา คาํแนะนํา
หวักระดาษหรอืทา้ยกระดาษจะปรากฏเมือ่เอกสารแสดงบนหนา้
จอแตจ่ะไมป่รากฏเมือ่พมิพอ์อกมา

มบีรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ดท้ีด่า้นบนและดา้นลา่งของหนา้ ปรับ
ขอบกระดาษดา้นบนและดา้นลา่งในเอกสารของคณุเพือ่ใหพ้มิพ์
ได ้

เครือ่งพมิพพ์มิพไ์มถ่กูตอ้งหรอืพมิพเ์ป็นตวัหนังสอืขยะ ยกเลกิงานพมิพแ์ละลา้งงานพมิพจ์ากหน่วยความจําของเครือ่ง
เอกสารทีพ่มิพอ์อกมาอาจไมส่มบรูณ ์สง่ขอ้มลูพมิพอ์กีครัง้

ตรวจสอบการตัง้คา่ในแอพพลเิคชนัของคณุเพือ่ตรวจสอบวา่ได ้
ตัง้คา่ใหทํ้างานกบัเครือ่งของคณุแลว้

ยนืยนัวา่คณุไดเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพบ์ราเดอรใ์นหนา้ตา่งการ
พมิพข์องแอพพลเิคชนัของคณุแลว้

เครือ่งพมิพพ์มิพส์องหนา้แรกถกูตอ้ง จากนัน้บางหนา้มขีอ้ความ
หายไป

ตรวจสอบการตัง้คา่ในแอพพลเิคชนัของคณุเพือ่ตรวจสอบวา่ได ้
ตัง้คา่ใหทํ้างานกบัเครือ่งของคณุแลว้

เครือ่งของคณุไมไ่ดรั้บขอ้มลูทัง้หมดทีส่ง่จากเครือ่งคอมพวิเตอร์
ตรวจสอบวา่คณุไดเ้ชือ่มตอ่สายอนิเตอรเ์ฟสอยา่งถกูตอ้ง

เครือ่งพมิพจ์ะไมพ่มิพก์ระดาษสองดา้นแมว้า่จะมกีารตัง้คา่
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพใ์หพ้มิพ ์2 ดา้น และเครือ่งรองรับการพมิพ ์2
ดา้นกต็าม

ตรวจสอบการตัง้คา่ขนาดกระดาษในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์คณุจะ
ตอ้งเลอืกกระดาษ A4 น้ําหนักกระดาษทีร่องรับคอื 60 ถงึ 163
แกรม

ความเร็วในการพมิพช์า้มาก ลองเปลีย่นการตัง้คา่ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์การพมิพค์วามละเอยีด
สงูสดุตอ้งใชเ้วลานานขึน้ในการประมวลผล การสง่ขอ้มลูและการ
พมิพ์

ถา้คณุเปิดการใชง้านโหมดเงยีบ ใหปิ้ดการใชง้านโหมดเงยีบที่
ไดรเวอรข์องเครือ่งพมิพห์รอืการตัง้คา่ผา่นเมนูของเครือ่ง

เครือ่งพมิพไ์มด่งึกระดาษ หากมกีระดาษในถาดใสก่ระดาษ ตรวจสอบวา่กระดาษยดืตรง
หากกระดาษมว้นอยู ่ยดืกระดาษออกใหต้รง บางครัง้ควรหยบิ
กระดาษออก พลกิกระดาษกลบัอกีดา้น และวางกระดาษกลบัเขา้
ในถาดใสก่ระดาษ

ลดจํานวนกระดาษในถาดใสก่ระดาษแลว้ลองอกีครัง้

(สําหรับรุน่ทีม่ถีาดอเนกประสงค)์ ตรวจสอบวา่ถาดป้อน
กระดาษเอนกประสงค ์(MP Tray) ไมถ่กูเลอืกสําหรับแหลง่
กระดาษ ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
(สําหรับรุน่ทีม่ชีอ่งป้อนกระดาษอเนกประสงค)์ ตรวจสอบวา่
กาํหนดเอง ไมถ่กูเลอืกสําหรับแหลง่กระดาษ ในไดรเวอร์
เครือ่งพมิพ์

ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ

เครือ่งไมด่งึกระดาษจากถาดอเนกประสงค์
(สําหรับรุน่ทีม่ถีาดอเนกประสงค)์

คลีก่ระดาษใหด้ ีจากนัน้วางกลบัเขา้ไปยงัถาดอเนกประสงคใ์ห ้
แน่นหนา

ตรวจสอบวา่ ถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค ์(MP Tray) ถกู
เลอืกเป็น แหลง่กระดาษ ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

เครือ่งพมิพไ์มป้่อนกระดาษจากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
(สําหรับรุน่ทีม่ชีอ่งป้อนกระดาษอเนกประสงค)์

ใชม้อืทัง้สองขา้งเพือ่ดนัแผน่กระดาษหนึง่แผน่อยา่งมัน่คงเขา้สู่
ถาดป้อนกระดาษอเนกประสงคจ์นกระทัง่ขอบดา้นบนของ
กระดาษชนกบัลกูยางป้อนกระดาษ ดนักระดาษเขา้หาลกูยางจน
กระทัง่เครือ่งพมิพจั์บยดึกระดาษและดงึเขา้ไปขา้งใน

ใสก่ระดาษเพยีงหนึง่แผน่ทีช่อ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

ตรวจสอบวา่ กาํหนดเอง ถกูเลอืกเป็น แหลง่กระดาษ ใน
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

เครือ่งพมิพไ์มด่งึซองจดหมาย (สําหรับรุน่ทีม่ชีอ่งป้อนกระดาษอเนกประสงค)์ ใสซ่องจดหมาย
หนึง่ซองในถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค ์ตัง้คา่แอพพลเิคชนั
ของคณุใหพ้มิพข์นาดซองจดหมายทีค่ณุใช ้โดยทัว่ไปจะทําใน
เมนูการตัง้คา่หนา้กระดาษหรอืการตัง้คา่เอกสารในแอพพลเิคชนั
ของคณุ
(สําหรับรุน่ทีม่ถีาดอเนกประสงค)์ ใสซ่องจดหมายในถาด
อเนกประสงค ์ตัง้คา่แอพพลเิคชนัของคณุใหพ้มิพข์นาดซอง
จดหมายทีค่ณุใช ้โดยทัว่ไปจะทําในเมนูการตัง้คา่หนา้กระดาษ
หรอืการตัง้คา่เอกสารในแอพพลเิคชนัของคณุ
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดบรรจกุระดาษ
• ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ
• บรรจกุระดาษและพมิพโ์ดยใชถ้าดอเนกประสงค ์(ถาด MP) 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์

ปรบัปรงุคณุภาพการพมิพ์
หากคณุประสบปัญหาคณุภาพการพมิพ ์พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบกอ่น หากการพมิพอ์อกมาด ีปัญหาอาจไมไ่ดเ้กดิ
จากเครือ่งพมิพ ์ตรวจสอบการเชือ่มตอ่สายอนิเตอรเ์ฟส และลองพมิพเ์อกสารอืน่ หากการพมิพห์รอืหนา้กระดาษสําหรับการ
ทดสอบการพมิพจ์ากเครือ่งพมิพม์ปัีญหาดา้นคณุภาพ ใหด้ตูวัอยา่งการพมิพท์ีม่คีณุภาพตํา่ แลว้ปฏบิตัติามคําแนะนําในตาราง

ขอ้ควรจาํ

การใชง้านวสัดกุารพมิพท์ีไ่มใ่ชข่องแทอ้าจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ประสทิธภิาพของฮารด์แวร ์และความน่าเชือ่
ถอืในการทํางานของเครือ่งได ้

1. เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ แนะนําใหใ้ชส้ือ่การพมิพท์ีแ่นะนํา ตรวจสอบวา่คณุใชก้ระดาษทีม่คีณุภาพตามขอ้
กําหนดของเรา

2. ตรวจสอบวา่ตดิตัง้ชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อยา่งถกูตอ้ง

ตวัอยา่งคณุภาพการพมิพไ์มไ่ดม้าตรฐาน คาํแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz. ABCDEFGH

abcdefghijk

ABCD
abcde
01234

ภาพหนา้กระดาษทีพ่มิพถ์กูบบี มแีถบตามแนวนอน หรอืตวัอกัษร
ทีข่อบดา้นบน ลา่ง ซา้ย หรอืขวาถกูตดัออก

ปรับขอบหนา้กระดาษในแอปพลเคชนัของเอกสารของคณุและสัง่
พมิพใ์หม่

ส ีและตวัอกัษรแบบบางในเอกสารตน้ฉบบัมลีกัษณะจางหรอื
เลอืนลางในสําเนา

• เลอืก Text (ขอ้ความ) หรอื Receipt (ใบเสร็จ) ในการตัง้
คา่คณุภาพสําเนา

• ปรับแตง่ความเขม้และคอนทราสตข์องสําเนา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ส ีจางหรอืเลอืนทัง้หนา้กระดาษ

• ใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่งเพือ่ทําการปรับแตง่
คา่ของสuีu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เอาท์พตุของการปรับแต่งค่าของ
สี

• ปรับแตง่ความหนาแน่นและคอนทราสตข์องสําเนาหากคณุ
กําลงัทําสําเนาอยู่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โหมดประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ถกู
ปิดอยูใ่นหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หรอืไดรเวอรข์อง
เครือ่งพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ลดการใช้งานผงหมึก (โทนเนอร์)
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพใ์นไดรเวอร์

ของเครือ่งพมิพต์รงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน
• เขยา่ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทัง้สีต่ลบัอยา่งนุ่มนวล
• เชด็หนา้ตา่งของหวั LED ทัง้สีห่วัดว้ยผา้ทีไ่มม่ขีน เนือ้นุ่ม

และแหง้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดหัว LED
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ตวัอยา่งคณุภาพการพมิพไ์มไ่ดม้าตรฐาน คาํแนะนํา

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

มเีสน้หรอืแถบสขีาวปรากฏเป็นแนวตัง้ตรงในหนา้กระดาษ

• เชด็หนา้ตา่งของหวั LED ทัง้สีห่วัดว้ยผา้ทีไ่มม่ขีน เนือ้นุ่ม
และแหง้

• เชด็แผน่กระจกสแกนเนอรด์ว้ยผา้นุ่มแหง้ไมม่ขีน
• ตรวจสอบวา่ไมม่สี ิง่แปลกปลอม เชน่ กระดาษฉีกขาด

กระดาษโนต้มแีถบกาว หรอืฝุ่ นอยูใ่นเครือ่งหรอืบรเิวณตลบั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

มเีสน้หรอืแถบสปีรากฏเป็นแนวตัง้ตรงในหนา้กระดาษ

• เชด็แผน่กระจกสแกนเนอรด์ว้ยผา้นุ่มแหง้ไมม่ขีน
• ทําความสะอาดสายโคโรนาทัง้สีส่าย (สําหรับแตล่ะส)ี

ภายในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) โดยการเลือ่นจดุตัง้ระยะสี
เขยีว

ตรวจสอบจดุตัง้ระยะสเีขยีวของสายโคโรนาวา่กลบัไปสู่
ตําแหน่งเริม่ตน้ (1)

1

• เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีต่รงกบัสขีองเสน้หรอืแถบ
ดงักลา่ว
เพือ่ระบสุขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหไ้ปที ่Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com และดหูนา้
คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา สําหรับรุน่ผลติภณัฑ์
บราเดอรข์องคณุ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

มเีสน้สแีนวนอนปรากฏบนหนา้กระดาษ

• ระบสุทีีเ่กดิปัญหา และเปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สทีี่
ตรงกบัเสน้ดงักลา่ว
เพือ่ระบสุขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหไ้ปที ่Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่ดหูนา้
คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

จดุสขีาว

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพใ์นไดรเวอร์
ของเครือ่งพมิพต์รงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

• ตรวจสอบการทํางานของเครือ่งพมิพ ์สภาวะตา่งๆ เชน่
ความชืน้สงูและอณุหภมูสิงู อาจทําใหเ้กดิปัญหาคณุภาพการ
พมิพน์ี้

• หากปัญหาไมไ่ดรั้บการแกไ้ขหลงัจากพมิพห์นา้เอกสารแลว้
จํานวนหนึง่ อาจมวีตัถแุปลกปลอม เชน่ กาวจากฉลากตดิอยู่
ทีพ่ืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทําความสะอาดชดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม)

• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

หนา้วา่ง หรอืมสีบีางสหีายไป

• ระบสุทีีทํ่าใหเ้กดิปัญหา และตดิตัง้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ชดุใหม่
เพือ่ระบสุขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหไ้ปที ่Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่ดหูนา้
คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

มจีดุส ีทีห่า่งกนั 94 มม.

• หากปัญหาไมไ่ดรั้บการแกไ้ขหลงัจากพมิพห์นา้เอกสารแลว้
จํานวนหนึง่ อาจมวีตัถแุปลกปลอม เชน่ กาวจากฉลากตดิอยู่
ทีพ่ืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทําความสะอาดชดุ
แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม)

• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

มจีดุส ีทีห่า่งกนั 29 มม.

• ระบสุทีีทํ่าใหเ้กดิปัญหา และตดิตัง้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ชดุใหม่
เพือ่ระบสุขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหไ้ปที ่Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่ดหูนา้
คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ผงหมกึกระจายหรอืมรีอยผงหมกึเป้ือน

• ตรวจสอบการทํางานของเครือ่งพมิพ ์สภาพแวดลอ้ม เชน่
ความชืน้และอณุหภมูสิงู อาจทําใหเ้กดิปัญหาคณุภาพการ
พมิพน์ี้

• ระบสุทีีทํ่าใหเ้กดิปัญหา และใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ชดุ
ใหม่
เพือ่ระบสุขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหไ้ปที ่Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่ดหูนา้
คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
สขีองงานพมิพไ์มต่รงกบัทีค่ณุคาดหมาย • เพือ่ปรับปรงุความหนาแน่นของส ีใหทํ้าการปรับแตง่คา่ของสี

โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD
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• เพือ่ปรับแตง่ตําแหน่งการพมิพข์องสเีพือ่ใหข้อบรปูภาพคม

ชดัมากขึน้ ใหทํ้าการลงทะเบยีนสโีดยใชห้นา้จอแสดงผล
แบบ LCD

• ปรับแตง่ความหนาแน่นและคอนทราสตข์องสําเนาหากคณุ
กําลงัทําสําเนาอยู่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โหมดประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ถกู
ปิดอยูใ่นหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หรอืไดรเวอรข์อง
เครือ่งพมิพ์

• หากคณุภาพการพมิพข์องสว่นสดํีาไมเ่ป็นไปตามคาด ให ้
เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย เพิม่ประสทิธภิาพในการพมิพส์ี
ดาํ ของไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

• ลา้งกลอ่งกาเครือ่งหมาย เพิม่ประสทิธภิาพสเีทา ใน
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

• ระบสุทีีทํ่าใหเ้กดิปัญหา และใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ชดุ
ใหม่
เพือ่ระบสุขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหไ้ปที ่Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่ดหูนา้
คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

การลงทะเบยีนสคีลาดเคลือ่น

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งพมิพว์างบนพืน้ผวิมัน่คง
• ทําการลงทะเบยีนสอีกีครัง้โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
• ตดิตัง้ชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ความหนาแน่นของส ีไมส่มํา่เสมอตลอดหนา้

• ทําการปรับแตง่คา่ของสโีดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD
• ปรับแตง่ความหนาแน่นและคอนทราสตข์องสําเนาหากคณุ

กําลงัทําสําเนาอยู่
• ลา้งกลอ่งกาเครือ่งหมาย เพิม่ประสทิธภิาพสเีทา ใน

ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
• ระบสุทีีทํ่าใหเ้กดิปัญหา และใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ชดุ

ใหม่
เพือ่ระบสุขีองตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหไ้ปที ่Brother
Solutions Center ที ่support.brother.com เพือ่ดหูนา้
คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตลบัผงหมึก (โทนเนอร์)
• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

A

B

C

D

E

W X Y Z

ลายเสน้ในรปูภาพหายไป

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โหมดประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ถกู
ปิดอยูใ่นหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หรอืไดรเวอรข์อง
เครือ่งพมิพ์

• เปลีย่นความละเอยีดในการพมิพ์
• หากคณุใชง้านไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพสํ์าหรับ Windows ให ้

เลอืก ปรบัปรงุรปูแบบในการพมิพ ์ในการตัง้คา่การพมิพ์
ของแท็บ พืน้ฐาน
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
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พมิพย์บั

• ตรวจสอบชนดิและคณุภาพกระดาษ
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาครอบดา้นหลงัปิดสนทิ
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนัโยกสเีทาทัง้สองทีอ่ยูด่า้นในฝาปิด

ดา้นหลงัอยูใ่นตําแหน่งชีข้ ึน้
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพใ์นไดรเวอร์

ของเครือ่งพมิพต์รงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ภาพซอ้น

• ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มของเครือ่งพมิพ ์เชน่ ความชืน้และ
อณุหภมูตํิา่ อาจทําใหเ้กดิปัญหาคณุภาพการพมิพน์ี้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพใ์นไดรเวอร์
ของเครือ่งพมิพต์รงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนัโยกสเีทาทัง้สองทีอ่ยูด่า้นในฝาปิด
ดา้นหลงัอยูใ่นตําแหน่งชีข้ ึน้

• ตดิตัง้ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ผงหมกึ (โทนเนอร)์ หลดุออกโดยงา่ย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนัโยกสเีทาทัง้สองทีอ่ยูด่า้นในฝาปิด
ดา้นหลงัอยูใ่นตําแหน่งชีข้ ึน้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพใ์นไดรเวอร์
ของเครือ่งพมิพต์รงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุกําลงัใชง้าน

• เลอืกโหมด การปรบัปรงุการเกาะตดิของผงหมกึ ใน
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
หากตวัเลอืกนีไ้มช่ว่ยปรับปรงุใหด้ขี ึน้ในระดบัทีเ่พยีงพอ ให ้
เปลีย่นการตัง้คา่ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพใ์น ชนดิกระดาษ
เป็นการตัง้คา่กระดาษชนดิหนา หากคณุพมิพซ์องจดหมาย
ใหเ้ลอืก ซองชนดิหนา ในการตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพ์

ภาพมว้นหรอืเป็นคลืน่

• เลอืกโหมด ลดการมว้นของกระดาษ ในไดรเวอร์
เครือ่งพมิพ์
หากปัญหาไมไ่ดรั้บการแกไ้ข ใหเ้ลอืก กระดาษธรรมดา ใน
การตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพ์

• หากคณุพมิพซ์องจดหมาย ใหเ้ลอืก ซองชนดิบาง ในการ
ตัง้คา่ชนดิสือ่ส ิง่พมิพข์องไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

• หากคณุไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่งเป็นประจํา กระดาษอาจอยูใ่นถาดใส่
กระดาษเป็นเวลานานเกนิไป ใหพ้ลกิกลบัปึกกระดาษในถาด
ใสก่ระดาษ นอกจากนี ้คลีก่ารเรยีงกระดาษทีซ่อ้นกนัออก
และหมนุกระดาษ 180˚ ในถาดใสก่ระดาษ

• เก็บรักษากระดาษในทีท่ีจ่ะไมพ่บกบัความชืน้สงูและอณุหภมูิ
สงู

• เปิดฝาหลงั (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหนา้) เพือ่ให ้
กระดาษทีพ่มิพอ์อกทางถาดรองรับเอกสารออกแบบหงาย
หนา้

รอยยบับนซองจดหมาย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนัโยกซองจดหมายภายในฝาครอบ
ดา้นหลงัถกูดงึลงไปยงัตําแหน่งซองจดหมาย เมือ่คณุพมิพ์
ซองจดหมาย

หมายเหตุ
เมือ่คณุพมิพเ์สร็จแลว้ ใหเ้ปิดฝาหลงัและตัง้คา่ใหมใ่ห ้
คนัโยกสเีทาทัง้สองกลบัสูตํ่าแหน่งเดมิ (1) โดยยก
ขึน้จนสดุ
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ตวัอยา่งคณุภาพการพมิพไ์มไ่ดม้าตรฐาน คาํแนะนํา

1

1

• (สําหรับรุน่ทีม่ถีาดอเนกประสงค)์ หากเกดิรอยพับขณะทีค่นั
โยกซองจดหมายอยูใ่นตําแหน่งซองจดหมาย ใหพ้มิพโ์ดยที่
ฝาหลงัเปิดอยูแ่ละป้อนซองจดหมายครัง้ละหนึง่ซองจากถาด
อเนกประสงค์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา
• ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• เอาทพ์ตุของการปรับแตง่คา่ของสี
• ลดการใชง้านผงหมกึ (โทนเนอร)์
• เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
• เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• เปลีย่นชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ
• ทําความสะอาดหวั LED 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละแฟกซ์

ปญัหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละแฟกซ์

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

สายโทรศพัทห์รอืการเชือ่มตอ่โทรศพัท์

ปญัหา คาํแนะนํา
การโทรไมทํ่างาน (ไมม่ี
เสยีงสญัญาณตอ่เลข
หมาย)

ตรวจสอบการเชือ่มตอ่สายทัง้หมด ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบสายสญัญาณโทรศพัทเ์ขา้กบัเตา้รับโทรศพัทบ์น
ผนังและเตา้รับ LINE ของเครือ่งแลว้ ตรวจสอบวา่เครือ่งมเีสยีงสญัญาณตอ่เลขหมายโดยกดปุ่ มวางสาย
ในโหมดโทรสาร หากคณุสมคัรบรกิาร DSL หรอืบรกิาร VoIP ใหต้ดิตอ่ ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่รับคํา
แนะนําในการเชือ่มตอ่

(มเีฉพาะบางประเทศ)
เปลีย่นการตัง้คา่โทน/พัลส์

สง่โทรสารดว้ยตนเองโดยกดปุ่ มวางสายและกดหมายเลข รอจนกระทัง่ไดย้นิเสยีงการรับโทรสารกอ่นที่
จะกดปุ่ มเริม่

ถา้ไมม่เีสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย ใหเ้ชือ่มตอ่โทรศพัทเ์ครือ่งทีท่ราบวา่ใชง้านได ้และตอ่สายโทรศพัท์
เขา้กบั ชอ่งเสยีบ จากนัน้ยกหโูทรศพัทแ์ละฟังเสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย ถา้ยงัไมม่เีสยีงสญัญาณตอ่
เลขหมาย ใหส้อบถามบรษัิทผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทข์องคณุใหต้รวจสอบสายโทรศพัท ์และ/หรอื ชอ่ง
เสยีบทีผ่นัง

เครือ่งไมต่อบรับการโทร ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพอ์ยูใ่นโหมดรับอยา่งถกูตอ้งสําหรับการตัง้คา่ของคณุ
ตรวจหาเสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย ถา้เป็นไปได ้โทรไปทีเ่ครือ่งของคณุเพือ่ฟังเสยีงรับสาย ถา้ไมม่ี
เสยีงรับสาย ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบสายสญัญาณโทรศพัทเ์ขา้กบัเตา้รับโทรศพัทบ์นผนังและเตา้รับ LINE
ของเครือ่งแลว้ ตรวจสอบวา่เครือ่งมเีสยีงสญัญาณตอ่เลขหมายโดยกดปุ่ มวางสายในโหมดโทรสาร ถา้
ไมม่เีสยีงเรยีกเมือ่คณุโทรไปทีเ่ครือ่งของคณุ ขอใหบ้รษัิททีใ่หบ้รกิารทางดา้นโทรศพัทข์องคณุตรวจ
สอบสาย

การจดัการสายเรยีกเขา้

ปญัหา คาํแนะนํา
การสง่การตดิตอ่
ดว้ยโทรสารไปยงั
เครือ่ง

ถา้คณุตอบรับดว้ยโทรศพัทต์อ่พว่งหรอืโทรศพัทภ์ายนอก ใหก้ดรหสัเปิดใชง้านระยะไกล (การตัง้คา่จากโรงงาน
คอื *51) ถา้คณุตอบรับทีโ่ทรศพัทภ์ายนอก ใหก้ดปุ่ ม เริม่ เพือ่รับแฟกซ์
เมือ่เครือ่งของคณุตอบรับ ใหว้างสาย

คณุสมบตัแิบบ
กําหนดเองใน
สายโทรศพัทส์าย
เดยีว

ถา้คณุใชก้ารรอสาย จดหมายเสยีง เครือ่งตอบรับ ระบบแจง้เตอืนหรอืคณุลกัษณะทีกํ่าหนดเองอืน่ๆ ในสาย
โทรศพัทเ์ดยีวกบัเครือ่งของคณุ อาจเกดิปัญหาในการสง่หรอืรับโทรสาร
ตวัอยา่งเชน่: ถา้คณุสมคัรรับบรกิารรับสายเรยีกซอ้น หรอืบรกิารแบบกําหนดเองอืน่ๆ และสญัญาณของบรกิาร
นัน้มาทางสายโทรศพัทข์ณะทีเ่ครือ่งของคณุรับสง่แฟกซ ์สญัญาณนัน้อาจทําใหแ้ฟกซถ์กูขดัจังหวะชัว่คราวหรอื
ขาดการสือ่สารได ้คณุสมบตักิารแกไ้ขปัญหา (ECM) ของบราเดอรส์ามารถชว่ยแกไ้ขปัญหานีไ้ด ้กรณีนี้
เกีย่วขอ้งกบัวงการระบบโทรศพัท ์และเป็นคณุสมบตัทิัว่ไปของอปุกรณท์ัง้หมดทีรั่บสง่ขอ้มลูผา่นสายโทรศพัท์
สายเดยีวทีร่ว่มกนัใชง้านดว้ยคณุสมบตัแิบบกําหนดเอง ถา้การหลกีเลีย่งการขดัจังหวะแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็เป็นสิง่
สําคญัสําหรับธรุกจิของคณุ เราแนะนําใหค้ณุใชส้ายโทรศพัทแ์ยกทีไ่มม่คีณุสมบตัพิเิศษ

การรบัโทรสาร

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมส่ามารถรับ
แฟกซไ์ด ้

ตรวจสอบการเชือ่มตอ่สายทัง้หมด ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบสายสญัญาณโทรศพัทเ์ขา้กบัเตา้รับโทรศพัทบ์นผนังและ
เตา้รับ LINE ของเครือ่งแลว้ หากคณุสมคัรบรกิาร DSL หรอืบรกิาร VoIP ใหต้ดิตอ่ ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่รับคํา
แนะนําในการเชือ่มตอ่ ถา้คณุกําลงัใชง้านระบบ VoIP ใหล้องเปลีย่นการตัง้คา่ VoIP เป็น พืน้ฐาน (สาํหรับ VoIP) ซึง่
จะเป็นการลดความเร็วโมเด็มและปิดโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด (ECM)

ตรวจสอบวา่เครือ่งมเีสยีงสญัญาณตอ่เลขหมายโดยกดปุ่ มวางสายในโหมดโทรสาร ถา้คณุไดย้นิเสยีงซา่หรอื
สญัญาณรบกวนในสายแฟกซ ์ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทใ์นทอ้งถิน่ของคณุ
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ปญัหา คาํแนะนํา
ไมส่ามารถรับ
แฟกซไ์ด ้

ตรวจสอบวา่เครือ่งอยูใ่นโหมดการรับของตวัเครือ่งทีถ่กูตอ้ง ซึง่กําหนดโดยอปุกรณภ์ายนอกและบรกิารสมาชกิ
โทรศพัทท์ีค่ณุใชง้านในสายเดยีวกนักบัเครือ่งบราเดอร์
• ถา้คณุมสีายโทรศพัทข์องเครือ่งแฟกซโ์ดยเฉพาะ และคณุตอ้งการใหเ้ครือ่งของบราเดอรต์อบรับสายแฟกซเ์ขา้

ทกุสายโดยอตัโนมตั ิคณุจะตอ้งเลอืกโหมดแฟกซเ์ทา่นัน้
• ถา้เครือ่ง Brother ของคณุใชส้ายเดยีวกบัเครือ่งตอบรับภายนอก คณุควรเลอืกโหมด TAD ภายนอก เมือ่อยูใ่น

โหมด TAD ภายนอก เครือ่งบราเดอรข์องคณุจะรับโทรสารรับเขา้โดยอตัโนมตั ิและผูโ้ทรเขา้ดว้ยเสยีงจะสามารถ
ฝากขอ้ความไวก้บัเครือ่งตอบรับโทรศพัทข์องคณุ

• ถา้เครือ่ง Brother ของคณุใชส้ายรว่มกบัโทรศพัทอ์ืน่ และคณุตอ้งการรับสายโทรสารรับเขา้ทัง้หมดโดย
อตัโนมตั ิคณุควรเลอืกโหมดโทรสาร/โทรศพัท ์ในโหมดโทรสาร/โทรศพัท ์เครือ่งบราเดอรข์องคณุจะรับโทรสาร
โดยอตัโนมตัแิละสง่เสยีงกริง่พเิศษ/สองครัง้เพือ่แจง้เตอืนใหค้ณุรับการโทรดว้ยเสยีง

• ถา้คณุไมต่อ้งการใหเ้ครือ่ง Brother ของคณุรับสายโทรสารรับเขา้ทัง้หมดโดยอตัโนมตั ิคณุควรเลอืกโหมดดว้ย
ตนเอง เมือ่อยูใ่นโหมดดว้ยตนเอง คณุตอ้งรับสายเรยีกเขา้ทกุสายและเปิดใชง้านเครือ่งใหรั้บโทรสาร

อปุกรณห์รอืบรกิารอืน่ในพืน้ทีข่องคณุอาจรับสายกอ่นทีเ่ครือ่ง Brother ของคณุจะรับสาย เพือ่ทดสอบในกรณีนี ้ลด
การตัง้คา่การชะลอเสยีงเรยีกเขา้:
• ถา้โหมดการรับถกูตัง้เป็นเฉพาะแฟกซ ์หรอืโทรสาร/โทรศพัท ์ลดการหน่วงเวลาเสยีงเรยีกเขา้เป็นหนึง่ครัง้
• ถา้โหมดรับถกูตัง้คา่เป็น TAD ภายนอก ลดจํานวนครัง้ทีเ่สยีงเรยีกดงัทีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นเครือ่งตอบรับโทรศพัท์

ของคณุเป็นสองครัง้
• ถา้โหมดการรับถกูตัง้เป็นแบบดําเนนิการดว้ยตนเอง หา้มปรับการตัง้คา่การหน่วงเวลาเสยีงเรยีกเขา้

ใหผู้อ้ ืน่ทดลองสง่แฟกซห์าคณุ
• ถา้คณุไดรั้บแฟกซท์ดสอบ แสดงวา่เครือ่งของคณุทํางานเป็นปกต ิอยา่ลมึรเีซท็การตัง้คา่การหน่วงเวลาเสยีง

เรยีกเขา้หรอืเครือ่งตอบรับของคณุกลบัสูค่า่เดมิ ถา้หากยงัมปัีญหาการรับสายหลงัจากคนืคา่การหน่วงเวลาเสยีง
เรยีกเขา้ แสดงวา่มบีคุคล เครือ่ง หรอืบรกิารอืน่ทีต่อบรับการตดิตอ่ดว้ยโทรสารกอ่นทีเ่ครือ่งจะตอบรับ

• ถา้คณุไมส่ามารถรับแฟกซไ์ด ้แสดงวา่มเีครือ่งหรอืบรกิารอืน่ทีร่บกวนการรับแฟกซข์องคณุ หรอืสายโทรศพัท์
ของแฟกซอ์าจมปัีญหา

ถา้คณุใชเ้ครือ่งตอบรับโทรศพัท ์(โหมด TAD ภายนอก) ในสายเดยีวกบัเครือ่งของบราเดอร ์ตรวจสอบวา่คณุตัง้คา่
เครือ่งตอบรับโทรศพัทอ์ยา่งถกูตอ้ง
1. ตัง้คา่เครือ่งตอบรับของคณุใหรั้บสายภายในเสยีงเรยีกเขา้ดงัหนึง่หรอืสองครัง้
2. บนัทกึขอ้ความสง่ออกในเครือ่งตอบรับของคณุ

• บนัทกึชว่งทีเ่สยีงเงยีบหา้วนิาทเีมือ่เริม่ตน้ขอ้ความขาออกของคณุ
• จํากดัการพดูไมเ่กนิ 20 วนิาที
• จบขอ้ความขาออกของคณุดว้ยรหสัการเขา้ถงึระยะไกลสําหรับผูท้ีส่ง่แฟกซด์ว้ยตนเอง เชน่: “หลงัจากเสยีง

สญัญาณ ใหฝ้ากขอ้ความหรอืกด *51 เพือ่เริม่สง่แฟกซ”์
3. ตัง้คา่เครือ่งตอบรับโทรศพัทข์องคณุใหต้อบรับสายโทรเขา้
4. ตัง้คา่โหมดการรับของเครือ่ง Brother ของคณุเป็น TAD ภายนอก

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุลกัษณะ ตรวจจับสญัญาณแฟกซ ์ของเครือ่ง Brother ของคณุเปิดอยู ่ตรวจจับสญัญาณ
แฟกซ ์เป็นคณุลกัษณะทีใ่หค้ณุรับโทรสารไดแ้มว้า่คณุจะรับสายดว้ยเครือ่งโทรศพัทภ์ายนอกหรอืโทรศพัทต์อ่พว่ง

ถา้คณุไดรั้บขอ้ผดิพลาดในการสง่บอ่ยๆ เนือ่งจากสญัญาณรบกวนในสายโทรศพัท ์หรอืถา้คณุกําลงัใชง้านระบบ
VoIP ลองเปลีย่นการตัง้คา่ความเขา้กนัไดเ้ป็น พืน้ฐาน (สาํหรับ VoIP)
ตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่ Secure Function Lock

การสง่โทรสาร

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมส่ามารถสง่แฟกซไ์ด ้ ตรวจสอบการเชือ่มตอ่สายทัง้หมด ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์สยีบเขา้กบัโทรศพัทแ์ละเตา้รับ ที่

ผนัง และชอ่งเสยีบ LINE ทีต่วัเครือ่ง ตรวจสอบวา่เครือ่งมเีสยีงสญัญาณตอ่เลขหมายโดยกดปุ่ มวาง
สายในโหมดโทรสาร ถา้คณุสมคัรบรกิาร DSL หรอืบรกิาร VoIP ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่รับคํา
แนะนําการเชือ่มตอ่

ตรวจสอบวา่คณุกดปุ่ มแฟกซแ์ละเครือ่งอยูใ่นโหมดแฟกซ์

พมิพร์ายงานการสง่และตรวจสอบหาขอ้ผดิพลาด

ตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่ Secure Function Lock

สอบถามอกีฝ่ายใหต้รวจสอบวา่เครือ่งรับมกีระดาษอยู่
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ปญัหา คาํแนะนํา
คณุภาพการสง่ตํา่ ลองเปลีย่นความละเอยีดเป็น สงู หรอื สงูมาก ทําสําเนาเพือ่ตรวจสอบการทํางานของสแกนเนอร์

ของเครือ่งของคณุ ถา้คณุภาพสําเนาไมด่ ีทําความสะอาดสแกนเนอร์

รายงานการตรวจสอบการรับสง่
แสดงผลวา่ RESULT:ERROR

อาจมสีญัญาณรบกวนชัว่คราวหรอื static ในสาย ลองสง่โทรสารอกีครัง้ ถา้คณุกําลงัสง่ขอ้ความ
PC-Fax และไดรั้บ RESULT:ERROR ในรายงานการตรวจสอบความถกูตอ้งการสง่สญัญาณ เครือ่ง
ของคณุอาจมหีน่วยความจําไมเ่พยีงพอ เพือ่ใหไ้ดห้น่วยความจําเพิม่เตมิ คณุสามารถปิดการจัดเก็บ
โทรสาร พมิพข์อ้ความโทรสารในหน่วยความจํา หรอืยกเลกิโทรสารทีช่ะลอการสง่โทรสาร ถา้
ปัญหายงัคงเกดิขึน้ โทรตดิตอ่บรษัิททีใ่หบ้รกิารทางดา้นโทรศพัทแ์ละขอใหต้รวจสอบสาย
โทรศพัทข์องคณุ

ถา้คณุไดรั้บขอ้ผดิพลาดในการสง่บอ่ยๆ เนือ่งจากสญัญาณรบกวนในสายโทรศพัท ์หรอืถา้คณุกําลงั
ใชง้านระบบ VoIP ลองเปลีย่นการตัง้คา่ความเขา้กนัไดเ้ป็น พืน้ฐาน (สําหรับ VoIP)

แฟกซท์ีส่ง่วา่งเปลา่ ตรวจสอบวา่คณุใสเ่อกสารอยา่งถกูตอ้ง เมือ่คณุใชง้าน ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ เอกสาร
ควรจะหงายหนา้ขึน้ เมือ่คณุใชง้านกระจกสแกนเนอร ์เอกสารควรจะควํา่หนา้ลง

เสน้สดํีาเมือ่สง่เอกสาร เสน้แนวตัง้สดํีาบนแฟกซท์ีค่ณุสง่โดยทัว่ไปเกดิจากสิง่สกปรกหรอืน้ํายาลบคําผดิบนแถบกระจก
ทําความสะอาดแถบกระจก

การพมิพโ์ทรสารทีไ่ดร้บั

ปญัหา คาํแนะนํา
• งานพมิพย์อ่ลง
• เสน้แนวนอน
• ขอ้ความบรรทดับนสดุและลา่งสดุถกูตดั

ออก
• บรรทดัขอ้ความหายไป

เหตกุารณน์ีม้กัจะเกดิจากการเชือ่มตอ่สายโทรศพัทท์ีไ่มด่ ีใหล้องถา่ยเอกสาร ถา้
หากสําเนาของคณุดปูกตดิ ีคณุอาจมกีารเชือ่มตอ่ทีไ่มด่ ีซึง่มสีญัญาณรบกวนในสาย
โทรศพัท ์ขอใหอ้กีฝ่ายสง่แฟกซม์าอกีครัง้

เสน้สดํีาเมือ่รับเอกสาร สายโคโรนาสําหรับการพมิพอ์าจสกปรกทําความสะอาดสายโคโรนาในชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)

สแกนเนอรข์องผูส้ง่อาจสกปรก สอบถามผูส้ง่ใหทํ้าสําเนาเอกสารเพือ่ดวูา่มปัีญหากบั
เครือ่งทีส่ง่หรอืไม ่ลองรับเอกสารจากเครือ่งโทรสารเครือ่งอืน่

แฟกซท์ีรั่บมลีกัษณะแยกจากกนัหรอืเป็น
หนา้วา่ง

ขอบดา้นซา้ยและดา้นขวาถกูตดัออก หรอืหนา้เอกสารเดยีวถกูพมิพเ์ป็นสองหนา้

เปิดการลดขนาดอตัโนมตัิ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา
• ตัง้คา่การตรวจจับเสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย
• ตัง้คา่ความเขา้กนัไดข้องสายโทรศพัทสํ์าหรับการรบกวนในสายและระบบ VoIP 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละแฟกซ ์> ตัง้คา่การตรวจจับเสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย

ต ัง้คา่การตรวจจบัเสยีงสญัญาณตอ่เลขหมาย

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

การตัง้คา่เสยีงรอสายเป็น [Detection (การตรวจหา)] จะทําใหร้ะยะเวลาการหยดุเพือ่ตรวจจับเสยีงรอสายสัน้ลง

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

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละแฟกซ์ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละแฟกซ ์>  ตัง้คา่ความเขา้กนัไดข้องสายโทรศพัทสํ์าหรับ
การรบกวนในสายและระบบ VoIP

ต ัง้คา่ความเขา้กนัไดข้องสายโทรศพัทส์าํหรบัการรบกวนในสายและระบบ
VoIP

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ปัญหาในการรับสง่แฟกซเ์นือ่งจากอาจมกีารรบกวนในสายโทรศพัท ์สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการลดความเร็วโมเด็มเพือ่ลดความ
ผดิพลาดในการสง่แฟกซ ์ถา้คณุใชบ้รกิารเสยีงผา่นไอพ ี(VoIP) บราเดอรแ์นะนําใหค้ณุเปลีย่นคา่ความเขา้กนัไดเ้ป็นคา่พืน้ฐาน
(สําหรับ VoIP)

• VoIP เป็นประเภทของระบบโทรศพัทท์ีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแทนสายโทรศพัทแ์บบดัง้เดมิ
• ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทม์กัรวมบรกิาร VoIP เขา้กบับรกิารเคเบลิและอนิเทอรเ์น็ต
• บราเดอรไ์มแ่นะนําการใชง้านสาย VoIP ขอ้จํากดัของ VoIP โดยทัว่ไปอาจทําใหเ้ครือ่งโทรสารไมทํ่างานอยา่งถกู

ตอ้ง

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

2. กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ
• เลอืก [High (สูง)] เพือ่ตัง้คา่ความเร็วโมเด็มเป็น 33600 bps
• เลอืก [Normal (ปกติ)] เพือ่ตัง้คา่ความเร็วโมเด็มเป็น 14400 bps
• เลอืก [Basic(for VoIP) (พ้ืนฐาน(สาํหรับ VoIP))] เพือ่ลดความเร็วโมเด็มเป็น 9600 bps และปิดโหมดแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาด (ECM) ถา้ปัญหาสญัญาณรบกวนในสายโทรศพัทข์องคณุเกดิขึน้ซํ้าอกี คณุอาจตอ้งการใชต้วัเลอืกนีเ้มือ่
จําเป็นเทา่นัน้

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละแฟกซ์ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย

ปญัหาเครอืขา่ย

• ขอ้ความแสดงความผดิพลาด

• ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows)

• ฉันจะคน้หาการตัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother ไดจ้ากทีไ่หน?

• ฉันไมส่ามารถกําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จสมบรูณไ์ด ้

• เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพ ์สแกน หรอืรับ PC-FAX ผา่นเครอืขา่ยได ้

• ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย > ขอ้ความแสดงความผดิพลาด

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด
เครือ่ง Brother ของคณุจะแสดงขอ้ความแสดงความผดิพลาดหากเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ ขอ้ความแสดงความผดิพลาดทีพ่บได ้
บอ่ยจะแสดงไวใ้นตาราง

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

Cannot Connect (ไม่สามารถ
เช่ือมต่อ)
Maximum limit of
connected devices has
been reached. (เช่ือมต่อ
อุปกรณ์ครบขีดจาํกดัสูงสุดแลว้)

อปุกรณเ์คลือ่นทีเ่ชือ่มตอ่กบั
เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ครบ
จํานวนสงูสดุแลว้เมือ่เครือ่ง
Brother เป็นเจา้ของกลุม่
(G/O)

หลงัจากการเชือ่มตอ่ระหวา่งเครือ่ง Brother กบัอปุกรณเ์คลือ่นที่
อืน่ถกูปิดลง ลองกําหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่แบบ Wi-Fi Direct
ใหมอ่กีครัง้ คณุสามารถยนืยนัสถานะการเชือ่มตอ่โดยการพมิพ์
รายงานการตัง้คา่เครอืขา่ย

Authentication Error,
contact your
administrator. (ขอ้ผดิ
พลาดในการพิสูจนต์วัจริง ติดต่อผูดู้แลระบบ
ของคุณ)

การตัง้คา่การอนุญาตใหบ้นัทกึ
การพมิพท์ีจั่ดเก็บไวไ้ปยงัเครอื
ขา่ยนัน้ไมถ่กูตอ้ง

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Username (ชือ่ผูใ้ช)้ และ
Password (รหสัผา่น) ใน Authentication Setting
(การต ัง้คา่การพสิจูนต์วัจรงิ) ถกูตอ้ง ถา้ชือ่ผูใ้ชเ้ป็น
สมาชกิในโดเมน ใสช่ือ่ผูใ้ชด้ว้ยรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ดงัตอ่
ไปนี:้ ชือ่ผูใ้ช@้โดเมน หรอื โดเมน\ชือ่ผูใ้ช ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เวลาของเซริฟ์เวอรบ์นัทกึการใชง้านตรง
กบัเวลาจากเซริฟ์เวอร ์SNTP หรอืการตัง้คา่ Date&Time
(วนัทีแ่ละเวลา)

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กําหนดการตัง้คา่เวลาของเซริฟ์เวอร์
SNTP ถกูตอ้งแลว้ เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทีใ่ชสํ้าหรับการพสิจูน์
ตวัจรงิโดย Kerberos หรอื NTLMv2 ถา้ไมม่เีซริฟ์เวอร ์SNTP
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่ Date&Time (วนัทีแ่ละเวลา)
และ Time Zone (เขตเวลา) ถกูตอ้งแลว้โดยใชก้ารจัดการ
ผา่นเว็บหรอืแผงควบคมุ เพือ่ใหเ้วลาของเครือ่งตรงกบั
เซริฟ์เวอรท์ีทํ่าหนา้ทีพ่สิจูนต์วัจรงิ

Connection Error (การ
เช่ือมต่อผดิพลาด)

เครือ่งอืน่พยายามเชือ่มตอ่เขา้
กบัเครอืขา่ย Wi-Fi Direct
พรอ้มกนั

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่อีปุกรณอ์ืน่ทีพ่ยายามเชือ่มตอ่กบัเครอื
ขา่ย Wi-Fi Direct จากนัน้ลองกําหนดการตัง้คา่ Wi-Fi Direct อกี
ครัง้

Connection Fail (การเช่ือม
ต่อลม้เหลว)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรแ์ละ
อปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไม่
สามารถสือ่สารกนัไดร้ะหวา่งกา
รกําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi
Direct

• ยา้ยอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่หอ้ยูใ่กลเ้ครือ่ง Brother ของคณุมาก
ขึน้

• ยา้ยเครือ่ง Brother และอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไปยงั
บรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง

• หากคณุใช ้PIN method ของ WPS ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุ
ใส ่PIN ถกูตอ้ง

File Access Error,
contact your
administrator. (ขอ้ผดิ
พลาดในการเขา้ถึงไฟล ์ติดต่อผูดู้แลระบบของ
คุณ)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มส่ามารถ
เขา้ถงึโฟลเดอรป์ลายทาง
สําหรับคณุสมบตักิารจัดเกบ็
บนัทกึการพมิพไ์ปยงัเครอืขา่ย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชือ่ไดเร็คทอรีท่ีจั่ดเก็บขอ้มลูถกูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเร็กทอรทีีจั่ดเก็บขอ้มลูสามารถแกไ้ข

ได ้
• ตรวจสอบวา่ไฟลไ์มถ่กูล็อค

Log Access Error (ขอ้ผดิ
พลาดในการเขา้ถึงลอ็ก)

ในระบบการบรหิารจัดการบน
เว็บ คณุไดเ้ลอืกตวัเลอืก
Cancel Print (ยกเลกิการ
พมิพ)์ ใน Error Detection
Setting (การต ัง้คา่การ
ตรวจจบัความผดิพลาด)
ของ Store Print Log to
Network (จดัเก็บบนัทกึ
การพมิพไ์ปยงัเครอืขา่ย)

รอประมาณ 60 วนิาท ีจนกระทัง่ขอ้ความนีห้ายไปจากหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD
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ขอ้ความแสดงความผดิ
พลาด

สาเหตุ การดาํเนนิการ

No Device (ไม่มีอุปกรณ์) เมือ่กําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi
Direct เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์ม่
สามารถคน้พบอปุกรณเ์คลือ่นที่
ของคณุ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งและอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุอยู่
ในโหมด Wi-Fi Direct

• ยา้ยอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่หอ้ยูใ่กลเ้ครือ่ง Brother ของคณุมาก
ขึน้

• ยา้ยเครือ่ง Brother และอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไปยงั
บรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง

• หากคณุกําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ดว้ยตนเอง ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่คณุป้อนรหสัผา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• หากอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุสามารถกําหนดวธิกีารรับเลขที่
อยูไ่อพไีด ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เลขทีอ่ยูไ่อพขีองอปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุถกูกําหนดคา่ผา่น DHCP

Server Timeout,
contact your
administrator. (เซิร์ฟเวอร์
หมดเวลา ติดต่อผูดู้แลระบบของคุณ)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มส่ามารถ
เชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรสํ์าหรับ
คณุสมบตักิารจัดเกบ็บนัทกึการ
พมิพไ์ปยงัเครอืขา่ย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรถ์กูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เซริฟ์เวอรข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย

Wrong Date&Time,
contact your
administrator. (วนัท่ีและ
เวลาผดิ ติดต่อผูดู้แลระบบของคุณ)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มไ่ดรั้บ
ขอ้มลูเวลาจากเซริฟ์เวอรเ์วลา
SNTP หรอืคณุยงัไมไ่ดกํ้าหนด
คา่วนัทีแ่ละเวลาสําหรับเครือ่ง

• ตรวจสอบวา่การตัง้คา่สําหรับการเขา้ถงึเซริฟ์เวอรเ์วลา SNTP
ไดรั้บการกําหนดคา่อยา่งถกูตอ้งในโปรแกรมการจัดการผา่น
เว็บ

• ยนืยนัการตัง้คา่ Date&Time (วนัทีแ่ละเวลา) ของเครือ่ง
ของคณุวา่ถกูตอ้งในการจัดการผา่นเว็บ

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

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

อปุกรณเ์คลือ่นทีเ่ชือ่มตอ่กบั
เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ครบ
จํานวนสงูสดุแลว้เมือ่เครือ่ง
Brother เป็นเจา้ของกลุม่
(G/O)

หลงัจากการเชือ่มตอ่ระหวา่งเครือ่ง Brother กบัอปุกรณ์
เคลือ่นทีอ่ืน่ถกูปิดลง ลองกําหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่แบบ
Wi-Fi Direct ใหมอ่กีครัง้ คณุสามารถยนืยนัสถานะการเชือ่มตอ่
โดยการพมิพร์ายงานการตัง้คา่เครอืขา่ย

Authentication Error,
contact your
administrator. (ขอ้ผดิพลาด
ในการพิสูจนต์วัจริง ติดต่อผูดู้แลระบบของ
คุณ)

การตัง้คา่การอนุญาตใหบ้นัทกึ
การพมิพท์ีจั่ดเก็บไวไ้ปยงัเครอื
ขา่ยนัน้ไมถ่กูตอ้ง

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Username (ชือ่ผูใ้ช)้ และ
Password (รหสัผา่น) ใน Authentication Setting
(การต ัง้คา่การพสิจูนต์วัจรงิ) ถกูตอ้ง ถา้ชือ่ผูใ้ชเ้ป็น
สมาชกิในโดเมน ใสช่ือ่ผูใ้ชด้ว้ยรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ดงัตอ่
ไปนี:้ ชือ่ผูใ้ช@้โดเมน หรอื โดเมน\ชือ่ผูใ้ช ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เวลาของเซริฟ์เวอรบ์นัทกึการใชง้าน
ตรงกบัเวลาจากเซริฟ์เวอร ์SNTP หรอืการตัง้คา่
Date&Time (วนัทีแ่ละเวลา)

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กําหนดการตัง้คา่เวลาของเซริฟ์เวอร์
SNTP ถกูตอ้งแลว้ เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทีใ่ชสํ้าหรับการพสิจูน์
ตวัจรงิโดย Kerberos หรอื NTLMv2 ถา้ไมม่เีซริฟ์เวอร์
SNTP ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่ Date&Time (วนัทีแ่ละ
เวลา) และ Time Zone (เขตเวลา) ถกูตอ้งแลว้โดยใช ้
การจัดการผา่นเว็บหรอืแผงควบคมุ เพือ่ใหเ้วลาของเครือ่ง
ตรงกบัเซริฟ์เวอรท์ีทํ่าหนา้ทีพ่สิจูนต์วัจรงิ

Connection Error (การ
เช่ือมต่อผดิพลาด)

เครือ่งอืน่พยายามเชือ่มตอ่เขา้
กบัเครอืขา่ย Wi-Fi Direct
พรอ้มกนั

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่อีปุกรณอ์ืน่ทีพ่ยายามเชือ่มตอ่กบั
เครอืขา่ย Wi-Fi Direct จากนัน้ลองกําหนดการตัง้คา่ Wi-Fi
Direct อกีครัง้

Connection Failed (การ
เช่ือมต่อลม้เหลว)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรแ์ละ
อปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไม่
สามารถสือ่สารกนัไดร้ะหวา่ง
การกําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi
Direct

• ยา้ยอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่หอ้ยูใ่กลเ้ครือ่ง Brother ของคณุมาก
ขึน้

• ยา้ยเครือ่ง Brother และอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไปยงั
บรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง

• หากคณุใช ้PIN method ของ WPS ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
คณุใส ่PIN ถกูตอ้ง
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ขอ้ความแสดงความผดิพลาด สาเหตุ การดาํเนนิการ

File Access Error,
contact your
administrator. (ขอ้ผดิพลาด
ในการเขา้ถึงไฟล ์ติดต่อผูดู้แลระบบของคุณ)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์ม่
สามารถเขา้ถงึโฟลเดอรป์ลาย
ทางสําหรับคณุสมบตักิารจัด
เกบ็บนัทกึการพมิพไ์ปยงัเครอื
ขา่ย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชือ่ไดเร็คทอรีท่ีจั่ดเก็บขอ้มลูถกูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเร็กทอรทีีจั่ดเก็บขอ้มลูสามารถแกไ้ข

ได ้
• ตรวจสอบวา่ไฟลไ์มถ่กูล็อค

ในระบบการบรหิารจัดการบน
เว็บ คณุไดเ้ลอืกตวัเลอืก
Cancel Print (ยกเลกิการ
พมิพ)์ ใน Error Detection
Setting (การต ัง้คา่การ
ตรวจจบัความผดิพลาด)
ของ Store Print Log to
Network (จดัเก็บบนัทกึ
การพมิพไ์ปยงัเครอืขา่ย)

รอประมาณ 60 วนิาท ีจนกระทัง่ขอ้ความนีห้ายไปจากหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD

No Device (ไม่มีอุปกรณ์) เมือ่กําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi
Direct เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์ม่
สามารถคน้พบอปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งและอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุอยู่
ในโหมด Wi-Fi Direct

• ยา้ยอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่หอ้ยูใ่กลเ้ครือ่ง Brother ของคณุมาก
ขึน้

• ยา้ยเครือ่ง Brother และอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุไปยงั
บรเิวณทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง

• หากคณุกําหนดคา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ดว้ยตนเอง ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่คณุป้อนรหสัผา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• หากอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุสามารถกําหนดวธิกีารรับเลขที่
อยูไ่อพไีด ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เลขทีอ่ยูไ่อพขีองอปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุถกูกําหนดคา่ผา่น DHCP

Server Timeout,
contact your
administrator. (เซิร์ฟเวอร์
หมดเวลา ติดต่อผูดู้แลระบบของคุณ)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์ม่
สามารถเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอร์
สําหรับคณุสมบตักิารจัดเกบ็
บนัทกึการพมิพไ์ปยงัเครอืขา่ย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรถ์กูตอ้ง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เซริฟ์เวอรข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย

Wrong Date&Time,
contact your
administrator. (วนัท่ีและ
เวลาผดิ ติดต่อผูดู้แลระบบของคุณ)

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรไ์มไ่ดรั้บ
ขอ้มลูเวลาจากเซริฟ์เวอรเ์วลา
SNTP หรอืคณุยงัไมไ่ดกํ้าหนด
คา่วนัทีแ่ละเวลาสําหรับเครือ่ง

• ตรวจสอบวา่การตัง้คา่สําหรับการเขา้ถงึเซริฟ์เวอรเ์วลา
SNTP ไดรั้บการกําหนดคา่อยา่งถกูตอ้งในโปรแกรมการ
จัดการผา่นเว็บ

• ยนืยนัการตัง้คา่ Date&Time (วนัทีแ่ละเวลา) ของเครือ่ง
ของคณุวา่ถกูตอ้งในการจัดการผา่นเว็บ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย > ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows)

ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows)
ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเพือ่แกไ้ขการตัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother จะมกีารตัง้คา่เลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบั
เน็ตมาสกท์ีถ่กูตอ้ง

• Windows 7/Windows 8/Windows 10
คณุจะตอ้งเขา้สูร่ะบบดว้ยสทิธิผ์ูด้แูลระบบ

• ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเครือ่งพมิพบ์ราเดอร ์และเชือ่มตอ่เครือ่งเขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกบัคอมพวิเตอรข์องคณุ

1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

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

คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทาง
ดา้นซา้ย จากนัน้คลกิเครือ่งมอืการซอ่มแซม\nการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

Windows 8/
Windows 10

เปิดใช ้  (Brother Utilities) จากนัน้คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไม่
ไดเ้ลอืกไว)้ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิเครือ่งมอืการซอ่มแซม\nการ
เชือ่มตอ่เครอืขา่ย

หากหนา้จอ การควบคมุบญัชผีูใ้ช ้ปรากฏขึน้มา ใหค้ลกิ ใช่

2. ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอ
3. ตรวจสอบการวเิคราะหโ์ดยพมิพร์ายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ยหรอืหนา้การตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

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

ถา้ยงัไมไ่ดกํ้าหนดเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก ์ทีถ่กูตอ้งภายหลงัจากทีใ่ชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ให ้
สอบถามขอ้มลูนีจ้ากผูด้แูลเครอืขา่ย

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย
• เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพ ์สแกน หรอืรับ PC-FAX ผา่นเครอืขา่ยได ้
• ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย > ฉันจะคน้หาการตัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother ไดจ้ากทีไ่หน?

ฉนัจะคน้หาการต ัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother ไดจ้ากทีไ่หน?

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย > ฉันไมส่ามารถกําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จ
สมบรูณไ์ด ้

ฉนัไมส่ามารถกาํหนดคา่การต ัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จสมบรูณไ์ด้

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

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

ถา้คณุไดต้รวจสอบและลอง
ดําเนนิการขา้งตน้ทัง้หมดแลว้
แตย่งัไมส่ามารถทําการกําหนด
คา่ Wi-Fi Direct ได ้ใหทํ้าดงั
ตอ่ไปนี:้

• ปิดเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุและเปิดขึน้มาใหม ่จากนัน้ลองกําหนดคา่
Wi-Fi Direct อกีครัง้

• ถา้คณุใชง้านเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุเป็นเครือ่งไคลเอนท ์ใหต้รวจ
สอบยนืยนัจํานวนเครือ่งทีอ่นุญาตในเครอืขา่ย Wi-Fi Direct ปัจจบุนัของ
คณุ จากนัน้ตรวจสอบวา่มเีครือ่งจํานวนกีเ่ครือ่งทีเ่ชือ่มตอ่อยู่

Wi-Fi Direct
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สาํหรบั Windows
ถา้การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุขดัขอ้ง และคณุไดต้รวจสอบและลองดําเนนิการขา้งตน้แลว้ทัง้หมด เราแนะนํา
ใหใ้ชง้านเครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย > เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพ ์สแกน หรอืรับ PC-FAX ผา่น
เครอืขา่ยได ้

เครือ่ง Brother ของฉนัไมส่ามารถพมิพ ์สแกน หรอืรบั PC-FAX ผา่นเครอืขา่ย
ได้

สาเหตุ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
ซอฟตแ์วรค์วามปลอดภยัจะ
บล็อคการเขา้ถงึเครอืขา่ยของ
เครือ่งของคณุ (คณุลกัษณะ
การสแกนเครอืขา่ยไม่
ทํางาน )

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

พมิพคํ์าอธบิายใดๆ เชน่ Brother NetScan
- ใน หมายเลขพอรต์:

พมิพ ์54925
- ใน โพรโทคอล:

ใหเ้ลอืก UDP
ดคููม่อืการใชง้านทีม่ากบัซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภยั/ไฟรว์อลลข์อง
บคุคลทีส่าม หรอืตดิตอ่ผูผ้ลติซอฟตแ์วร์

• Mac
(Brother iPrint&Scan)
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพ
พลเิคช ัน่) จากนัน้ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน Brother iPrint&Scan หนา้ตา่ง
Brother iPrint&Scan จะปรากฏขึน้ คลกิปุ่ ม เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ
จากนัน้ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่เลอืกเครือ่งพมิพเ์ครอืขา่ยของ
คณุอกีครัง้
(ไดรเวอร ์TWAIN)
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพ
พลเิคช ัน่) > Brother > TWAIN Driver Utility จากนัน้ดบัเบลิคลกิที่
ไอคอน Device Selector หนา้ตา่ง Device Selector จะปรากฏขึน้ เลอืก
เครือ่งพมิพเ์ครอืขา่ยของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Status (สถานะ) เป็น
idle (วา่ง) จากนัน้คลกิOK (ตกลง)

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย

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

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

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

พมิพ ์54926
• ใน โพรโทคอล:

ใหเ้ลอืก UDP
ดคููม่อืการใชง้านทีม่ากบัซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภยั/ไฟรว์อลลข์อง
บคุคลทีส่าม หรอืตดิตอ่ผูผ้ลติซอฟตแ์วร์

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย

ซอฟตแ์วรรั์กษาความ
ปลอดภยัของคณุปิดกัน้ไมใ่ห ้
เครือ่งของคณุเขา้ถงึเครอืขา่ย

ซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภยับางอยา่งอาจปิดกัน้การเขา้ถงึโดยไมแ่สดง
กลอ่งสนทนาแจง้เตอืนการรักษาความปลอดภยั แมห้ลงัจากทีก่ารตดิตัง้สําเร็จ
แลว้
เพือ่อนุญาตการเขา้ถงึ ดคํูาแนะนําสําหรับซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภยั
หรอืสอบถามผูผ้ลติซอฟตแ์วร์

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ
ไมไ่ดรั้บการกําหนดคา่เลขที่
อยูไ่อพทีีม่อียู่

• ยนืยนัเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก์
ตรวจสอบยนืยนัทัง้เลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสกข์องเครือ่งคอมพวิเตอร์
ของคณุและเครือ่งพมิพบ์ราเดอรว์า่ถกูตอ้งและอยูใ่นเครอืขา่ยเดยีวกนั
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของเลขทีอ่ยูไ่อ
พแีละซบัเน็ตมาสก ์ใหส้อบถามผูด้แูลระบบเครอืขา่ยของคณุ

• Windows
ยนืยนัเลขทีอ่ยูไ่อพแีละ Subnet Mask โดยใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่ม
ตอ่เครอืขา่ย

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย
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สาเหตุ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
งานพมิพท์ีล่ม้เหลวยงัคงอยู่
ในควิงานพมิพข์อง
คอมพวิเตอรข์องคณุ

• ถา้หากงานพมิพท์ีล่ม้เหลวยงัคงอยูใ่นควิงานพมิพข์องคอมพวิเตอรข์องคณุ
ใหล้บงานพมิพนั์น้ออก

• มฉิะนัน้ ใหด้บัเบลิคลกิทีไ่อคอนเครือ่งพมิพใ์นโฟลเดอรต์อ่ไปนี ้และยกเลกิ
เอกสารทัง้หมด:
- Windows 7

คลกิ (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

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

- Windows 10 และ Windows Server 2016

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ
ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

- Windows Server 2008
คลกิ เร ิม่ > แผงควบคมุ > เครือ่งพมิพ์

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

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

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

ระบบใชส้าย/ไร ้
สาย

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ
ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
แบบไรส้าย

พมิพร์ายงาน WLAN เพือ่ตรวจสอบรหสัขอ้ผดิพลาดในรายงานทีพ่มิพอ์อกมา ไรส้าย

ถา้คณุตรวจสอบและลองทําตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้แลว้ แตเ่ครือ่ง Brother ของคณุยงัไมส่ามารถพมิพแ์ละสแกนได ้ใหถ้อนการ
ตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์องบราเดอร ์และตดิตัง้ใหมอ่กีครัง้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย
• ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows)
• ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาเครอืขา่ย > ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกู
ตอ้ง

ฉนัตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉนัทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ตรวจสอบ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพ์
บราเดอรข์องคณุ จดุการ
เขา้ถงึ/เราเตอร ์หรอืฮบั
เครอืขา่ยเปิดเครือ่งอยู่

ตรวจสอบดงัตอ่ไปนี้
• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง และเครือ่งพมิพบ์ราเดอรเ์ปิด

เครือ่งอยู่
• จดุการเขา้ถงึ/เราเตอร ์หรอืฮบัเปิดอยู ่และปุ่ มลงิกก์ะพรบิอยู่
• วสัดปุ้องกนับรรจภุณัฑถ์กูนําออกจากเครือ่งแลว้ทัง้หมด
• ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไดรั้บการตดิตัง้

อยา่งถกูตอ้ง
• ฝาครอบของเครือ่งปิดสนทิ
• กระดาษใสใ่นถาดใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้ง
• (สําหรับเครอืขา่ยแบบใชส้าย) สายเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเชือ่มตอ่กบัเครือ่ง

พมิพบ์ราเดอรแ์ละเราเตอรห์รอืฮบัอยา่งแน่นหนา

ระบบใชส้าย/ไรส้าย

ตรวจสอบ Link Status
ในรายงานการกําหนดคา่
เครอืขา่ยหรอืหนา้การตัง้คา่
เครือ่งพมิพ์

พมิพร์ายงานการตัง้คา่เครอืขา่ย และตรวจสอบวา่ Ethernet Link Status
หรอื Wireless Link Status เป็น Link OK

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
• ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows)
• เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพ ์สแกน หรอืรับ PC-FAX ผา่นเครอืขา่ยได ้ 

112



 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > 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

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
• การแกไ้ขปัญหา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา >  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
• การแกไ้ขปัญหา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ปัญหาอืน่ๆ

ปญัหาอืน่ๆ

ปญัหา คาํแนะนํา
เครือ่งพมิพไ์มเ่ปิดทํางาน สถานการณก์ารเชือ่มตอ่ไฟฟ้าทีร่า้ยแรง (เชน่ ฟ้าผา่หรอืไฟ

กระชาก) อาจกระตุน้ใหก้ลไกความปลอดภยัภายในของ
เครือ่งพมิพทํ์างาน ถอดสายไฟออก รอสบินาท ีจากนัน้เสยีบสาย
ไฟและกด  เพือ่เปิดเครือ่งพมิพ์

ถา้ปัญหาไมไ่ดรั้บการแกไ้ข และคณุกําลงัใชเ้บรกเกอรไ์ฟฟ้า ให ้
ถอดอปุกรณอ์อกเพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะไมทํ่าใหเ้กดิปัญหา เสยีบสาย
ไฟของเครือ่งพมิพเ์ขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นัง หากยงัคงไมม่ไีฟ
เขา้ ลองเปลีย่นสายไฟอืน่

เครือ่งพมิพไ์มส่ามารถพมิพข์อ้มลู EPS ทีม่ขีอ้มลูไบนารกีบั
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์BR-Script3

(Windows)
หากตอ้งการพมิพข์อ้มลู EPS ใหทํ้าดงันี้
1. สําหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2:

คลกิปุ่ ม  เร ิม่ > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

สําหรับ Windows Server 2008

คลกิปุ่ ม  (เร ิม่) > แผงควบคมุ > ฮารด์แวรแ์ละเสยีง
> เครือ่งพมิพ์
สําหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012:
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบ
เมนูปรากฏขึน้ ใหค้ลกิ การต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ใน
ฮารด์แวรแ์ละเสยีง 1 คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์
สําหรับ Windows 10 และ Windows Server 2016:

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละ
เสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์
สําหรับ Windows Server 2012 R2
คลกิ แผงควบคมุ บนหนา้จอ เร ิม่ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ
ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

2. คลกิขวาทีไ่อคอน Brother XXX-XXXX BR-Script3
เลอืกคณุสมบตัเิครือ่งพมิพ์

3. จากแท็บ การต ัง้คา่อปุกรณ ์เลอืก TBCP (โพรโทคอลการ
สือ่สารแท็กไบนาร)ี ใน โพรโทคอลงานพมิพ์

ไมส่ามารถตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์Brother ได ้ (Windows)
หากคําเตอืนซอฟตแ์วรค์วามปลอดภยัปรากฏบนหนา้จอ
คอมพวิเตอรใ์นระหวา่งการตดิตัง้ เปลีย่นการตัง้คา่ซอฟตแ์วร์
ความปลอดภยัเพือ่อนุญาตใหโ้ปรแกรมตดิตัง้ผลติภณัฑ ์Brother
หรอืโปรแกรมอืน่ๆ ทํางาน
(Mac)
หากคณุใชฟั้งกช์นัไฟรว์อลลข์องซอฟตแ์วรค์วามปลอดภยัป้อง
กนัสปายแวรห์รอืไวรัส ใหปิ้ดการใชง้านชัว่คราวและตดิตัง้
ซอฟตแ์วร ์Brother

1 สําหรับ Windows Server 2012: กลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง

ปญัหาในการทาํสาํเนา

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมส่ามารถทําสําเนา ตรวจสอบวา่คณุกดปุ่ มทําสําเนาและเครือ่งอยูใ่นโหมดสําเนา

ตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่ Secure
Function Lock

เสน้แนวตัง้ปรากฏในเอกสารสําเนา เสน้แนวตัง้สดํีาในเอกสารสําเนาโดยทัว่ไปนัน้เกดิจากสิง่สกปรก
หรอืน้ํายาลบคําผดิบนแถบกระจก หรอืสายโคโรนาสกปรก
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ปญัหา คาํแนะนํา
ทําความสะอาดแถบกระจกและกระจกสแกนเนอร ์และแทง่สขีาว
และพลาสตกิดา้นบน

สําเนาเอกสารวา่งเปลา่ ตรวจสอบวา่คณุใสเ่อกสารอยา่งถกูตอ้ง

ปญัหาในการสแกน

ปญัหา คาํแนะนํา
ขอ้ผดิพลาด TWAIN หรอื WIA ปรากฏขึน้เมือ่เริม่สแกน
(Windows)

ตรวจสอบวา่ไดรเวอร ์TWAIN หรอื WIA ของบราเดอรถ์กูเลอืก
เป็นแหลง่ทีม่าแรกในแอพพลเิคชนัสแกนเอกสารของคณุ
ตวัอยา่งเชน่ ใน Nuance™ PaperPort™ 14SE ใหค้ลกิ
Desktop (เดสกท็์อป) > Scan Settings (การต ัง้คา่การ
สแกน) > Select (เลอืก) เพือ่เลอืกไดรเวอร ์TWAIN/WIA
ของ Brother

ขอ้ผดิพลาด TWAIN ปรากฏเมือ่เริม่สแกน (Mac) ตรวจสอบวา่ไดรเวอร ์Brother TWAIN ถกูเลอืกเป็นแหลง่ขอ้มลู
หลกั

OCR ไมทํ่างาน ลองเพิม่ความละเอยีดการสแกน

ไมส่ามารถสแกน ตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่ Secure
Function Lock

ปญัหาซอฟตแ์วร ์

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมส่ามารถตดิตัง้ซอฟตแ์วรห์รอืพมิพเ์อกสารได ้ (Windows)

เริม่ตน้โปรแกรมทีต่ดิตัง้อกีครัง้ โปรแกรมนีจ้ะซอ่มแซมและตดิตัง้
ซอฟตแ์วรใ์หม่

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา 

116



 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง

ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง
ทําตามคําแนะนําดงัตอ่ไปนีเ้พือ่ตรวจสอบหมายเลขเครือ่งและเวอรช์นัของเฟิรม์แวร์
>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Machine Info. (ขอ้มูลเคร่ือง)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
3. กด a หรอื b เพือ่เลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Serial No. (หมายเลขผลิตภณัฑ ์(Serial No.)) ตรวจสอบหมายเลขเครือ่งของคณุ

Version (เวอร์ชัน่) ตรวจสอบเวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องเครือ่ง

Page Counter (ตวันบัหนา้กระดาษ) ตรวจสอบจํานวนหนา้ทัง้หมดทีเ่ครือ่งพมิพอ์อกมา

Parts Life (อายกุารใชง้านช้ินส่วน) ตรวจสอบอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องวสัดกุารพมิพ์

4. กด OK (ตกลง)
5. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

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

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Serial No. (หมายเลขผลิตภณัฑ ์(Serial No.)) ตรวจสอบหมายเลขเครือ่งของคณุ

Firmware Version (เวอร์ชัน่เฟิร์มแวร์) ตรวจสอบเวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องเครือ่ง

Firmware Update (อพัเดตเฟิร์มแวร์) อปัเดตเครือ่งของคณุเป็นเฟิรม์แวรล์า่สดุ

Firmware Auto Check (ตรวจสอบเฟิร์มแวร์อตัโนมติั) ดขูอ้มลูเฟิรม์แวรบ์นหนา้จอหลกัเริม่ตน้

Page Counter (ตวันบัหนา้กระดาษ) ตรวจสอบจํานวนหนา้ทัง้หมดทีเ่ครือ่งพมิพอ์อกมา

Parts Life (อายกุารใชง้านช้ินส่วน) ตรวจสอบเปอรเ์ซน็ตอ์ายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องวสัดกุารพมิพ์

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ตัง้คา่เครือ่งบราเดอรข์องคณุใหม่

ต ัง้คา่เครือ่งบราเดอรข์องคณุใหม่
>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Reset (ตั้งค่าใหม่)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
4. กด a หรอื b เพือ่เลอืกประเภทการตัง้คา่ใหมท่ีค่ณุตอ้งการทํา จากนัน้กด OK (ตกลง)

ฟังกช์นัตัง้คา่ใหมก่ารแบง่ยอ่ย ไมม่ใีหใ้ชง้านสําหรับบางรุน่

5. กดทีต่วัเลอืกในตารางเพือ่ตัง้คา่ใหมใ่หเ้ครือ่ง หรอืออกจากกระบวนการ

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

a รเีซท็เครือ่ง

b เครือ่งจะออกจากการทํางานและยกเลกิเมนูการรเีซท็

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ความ [Reboot OK? (ตกลงรีบูต๊?)]
6. กดทีต่วัเลอืกในตารางเพือ่รบีทูเครือ่ง หรอืออกจากกระบวนการ

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

a รบีทูเครือ่ง เครือ่งจะเริม่การรเีซท็

b เครือ่งจะออกจากการทํางานโดยไมร่บีทู

ถา้คณุไมร่บีทูเครือ่ง กระบวนการรเีซท็จะไมเ่สร็จสิน้ และการตัง้คา่ของคณุจะยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลง

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

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

2. ปาดขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดงประเภทฟังกช์นัการตัง้คา่ใหม ่จากนัน้กดปุ่ มฟังกช์นัการตัง้คา่ใหมท่ีค่ณุตอ้งการ
ใช ้

• การตัง้คา่เครอืขา่ย การตัง้คา่การรักษาความปลอดภยั และขอ้มลูสมดุทีอ่ยูจ่ะไมถ่กูตัง้คา่ใหมโ่ดย [Machine
Reset (ตั้งค่าเคร่ืองใหม่)]

• หากคณุทิง้หรอืโอนถา่ยเครือ่ง เราแนะนําใหใ้ช ้[Factory Reset (รีเซ็ตค่าท่ีตั้งจากโรงงาน)] เพือ่ลบขอ้มลูสว่นตวั
ออกจากเครือ่ง

3. [Machine will reboot after resetting. Press [OK] for 2 seconds to confirm. (เคร่ืองจะรี
บูต๊หลงัจากตั้งค่าใหม่ กด [OK] เป็นเวลา 2 วนิาทีเพื่อยนืยนั)] ปรากฏขึน้ กด [OK (ตกลง)] เป็นเวลาสองวนิาทเีพือ่ยนืยนั

และคณุยงัสามารถตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครอืขา่ยไดโ้ดยกด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่า
ทั้งหมด)] > [Network (เครือข่าย)] > [Network Reset (ตั้งค่าเครือข่ายใหม่)]

เครือ่งจะเริม่ตน้ใหม่
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา
• ภาพรวมฟังกช์นัการตัง้คา่ใหม่ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ตัง้คา่เครือ่งบราเดอรข์องคณุใหม ่> ภาพรวมฟังกช์นัการตัง้คา่ใหม่

ภาพรวมฟงักช์นัการต ัง้คา่ใหม่
มฟัีงกช์นัการตัง้คา่ใหมด่งัตอ่ไปนี:้

ถอดสายเชือ่มตอ่กอ่นทีค่ณุจะเลอืกฟังกช์นัตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครอืขา่ย ฟังกช์นัตัง้คา่ใหมท่ัง้หมด หรอื ฟังกช์นัตัง้คา่ใหม่
เป็นคา่จากโรงงาน

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

ฟังกช์นัตัง้คา่ใหมก่ารแบง่ยอ่ย ไมม่ใีหใ้ชง้านสําหรับบางรุน่

1. ตัง้คา่เครือ่งใหม่
ฟังกช์นันีจ้ะตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี:้
• งานแฟกซท์ีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นหน่วยความจํา (สําหรับรุน่ MFC)

(แฟกซแ์บบหน่วงเวลา, การสง่เป็นชดุ)
• ขอ้ความหนา้ปก (สําหรับรุน่ MFC)
• ตวัเลอืกแฟกซร์ะยะไกล (สําหรับรุน่ MFC)

(รหสัการเขา้ถงึระยะไกล, การจัดเกบ็แฟกซ,์ การสง่ตอ่แฟกซ,์ การสง่ PC-Fax, และการรับ PC-Fax (เฉพาะ
Windows))

• ล็อกการตัง้คา่ (สําหรับรุน่ MFC)
• การตัง้คา่ภาษา

2. ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่เครอืขา่ย (สําหรับรุน่เครอืขา่ย)
ตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพก์ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน รวมทัง้รหสัผา่นและขอ้มลูเลขทีอ่ยูไ่อพี

3. ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่สมดุทีอ่ยูแ่ละแฟกซ ์(สําหรับรุน่ MFC)
ฟังกช์นันีจ้ะตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี:้
• สมดุทีอ่ยู่

(การโทรแบบสมัผัสครัง้เดยีว / การโทรดว่น / การตัง้คา่กลุม่)
• งานแฟกซท์ีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นหน่วยความจํา
• รหสัประจําเครือ่ง

(ชือ่และหมายเลข)
• ขอ้ความหนา้ปก
• ตวัเลอืกแฟกซร์ะยะไกล

(รหสัการเขา้ถงึระยะไกล, การจัดเกบ็แฟกซ,์ การสง่ตอ่แฟกซ,์ และการรับ PC-Fax (เฉพาะ Windows))
• รายงาน

(รายงานการตรวจสอบการสง่ / รายชือ่ดชันโีทรศพัท ์/ รายงานบนัทกึงานแฟกซ)์
• รหสัผา่นล็อกการตัง้คา่

4. ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่ทัง้หมด
คณุสามารถตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่ของเครือ่งทัง้หมดใหก้ลบัเป็นการตัง้คา่ทีม่าจากโรงงาน
การตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่ทัง้หมด จะใชเ้วลานอ้ยกวา่การตัง้คา่ใหมเ่ป็นคา่จากโรงงาน

5. การตัง้คา่ใหมใ่หก้ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน
ใชฟั้งกช์นัการตัง้คา่ใหมเ่พือ่การตัง้คา่ใหมใ่หก้ารตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่ง ใหก้ลบัไปเป็นการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน
การตัง้คา่ใหมเ่ป็นคา่จากโรงงาน จะใชเ้วลามากกวา่การตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่ทัง้หมด
บราเดอรแ์นะนําเป็นอยา่งยิง่ใหค้ณุดําเนนิการนีเ้มือ่คณุกําจัดทิง้เครือ่งพมิพ์

ถอดสายเชือ่มตอ่กอ่นทีค่ณุจะเลอืกฟังกช์นัตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครอืขา่ย ฟังกช์นัตัง้คา่ใหมท่ัง้หมด หรอื ฟังกช์นัตัง้คา่ใหม่
เป็นคา่จากโรงงาน
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MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. ตัง้คา่เครือ่งใหม่
เรยีกคนืการตัง้คา่เครือ่งทีค่ณุเปลีย่นแปลงทัง้หมด เชน่ วนัทีแ่ละเวลา และการชะลอเสยีงเรยีกเขา้
สมดุทีอ่ยู ่รายงานแฟกซ ์และประวตักิารโทรจะยงัคงอยู ่(สําหรับรุน่ MFC)

2. ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่เครอืขา่ย (สําหรับรุน่เครอืขา่ย)
ตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพก์ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน รวมทัง้รหสัผา่นและขอ้มลูเลขทีอ่ยูไ่อพี

3. ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่สมดุทีอ่ยูแ่ละแฟกซ ์(สําหรับรุน่ MFC)
ฟังกช์นันีจ้ะตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี:้
• สมดุทีอ่ยู่

(ทีอ่ยูแ่ละกลุม่)
• งานแฟกซท์ีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นหน่วยความจํา

(โทรสารหน่วงเวลา)
• รหสัประจําเครือ่ง

(ชือ่และหมายเลข)
• ขอ้ความหนา้ปก
• การตัง้คา่การรับแฟกซ์

(รหสัการเขา้ถงึระยะไกล, การจัดเกบ็แฟกซ,์ การสง่ตอ่แฟกซ,์ และการรับ PC-Fax (เฉพาะ Windows))
• รายงาน

(รายงานการตรวจสอบความถกูตอ้งการสง่สญัญาณ / รายชือ่ดชันโีทรศพัท ์/ รายงานบนัทกึโทรสาร)
• รหสัผา่นล็อกการตัง้คา่

4. ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่ทัง้หมด
ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่ของเครือ่งทัง้หมดใหก้ลบัเป็นการตัง้คา่ทีม่าจากโรงงาน
การตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่ทัง้หมด จะใชเ้วลานอ้ยกวา่การตัง้คา่ใหมเ่ป็นคา่จากโรงงาน

5. การตัง้คา่ใหมใ่หก้ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน
ใชฟั้งกช์นัการตัง้คา่ใหมเ่พือ่การตัง้คา่ใหมใ่หก้ารตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่ง ใหก้ลบัไปเป็นการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน
การตัง้คา่ใหมเ่ป็นคา่จากโรงงาน จะใชเ้วลามากกวา่การตัง้คา่ใหมสํ่าหรับการตัง้คา่ทัง้หมด
บราเดอรแ์นะนําเป็นอยา่งยิง่ใหค้ณุดําเนนิการนีเ้มือ่คณุกําจัดทิง้เครือ่งพมิพ์

ถอดสายเชือ่มตอ่กอ่นทีค่ณุจะเลอืกฟังกช์นัตัง้คา่ใหมสํ่าหรับเครอืขา่ย ฟังกช์นัตัง้คา่ใหมท่ัง้หมด หรอื ฟังกช์นัตัง้คา่ใหม่
เป็นคา่จากโรงงาน

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตัง้คา่เครือ่งบราเดอรข์องคณุใหม่ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกติ

การบาํรงุรกัษาตามปกติ

• เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง

• ทําความสะอาดเครือ่ง

• เอาทพ์ตุของการปรับแตง่คา่ของสี

• แกไ้ขการจัดแนวการพมิพส์ ี(การลงทะเบยีนส)ี

• ตรวจสอบอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องสว่นประกอบ

• บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ

• เปลีย่นชิน้สว่นบํารงุรักษาตามรอบเวลา
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง

เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง
คณุจะตอ้งเปลีย่นวสัดกุารพมิพเ์มือ่เครือ่งบง่ชีว้า่หมดอายกุารใชง้านของวสัดกุารพมิพนั์น้
การใชว้สัดทุีไ่มใ่ชข่อง Brother อาจสง่ผลตอ่คณุภาพการพมิพ ์ประสทิธภิาพการทํางานของฮารด์แวร ์และคณุภาพของเครือ่ง
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เป็นชิน้สว่นสองชิน้ทีแ่ยกกนั ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ชิน้สว่นทัง้สองตดิตัง้
เป็นชดุประกอบรวมกนั ชือ่รุน่ผลติภณัฑว์สัดกุารพมิพอ์าจแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะประเทศ

หมายเหตุ
• ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีจํ่าหน่ายแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ ไปที ่Brother Solutions Center ที่

support.brother.com หรอืตดิตอ่สํานักงานบราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุเพือ่ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ
• ตรวจสอบวา่ไดปิ้ดผนกึวสัดกุารพมิพท์ีใ่ชแ้ลว้อยา่งแน่นหนาในถงุทีเ่หมาะสมเพือ่ไมใ่หผ้งหมกึ (โทนเนอร)์ หกออก

จากตลบัหมกึ
• กําจัดทิง้รายการของวสัดกุารพมิพท์ีใ่ชแ้ลว้ตามกฎระเบยีบทอ้งถิน่ เกบ็แยกตา่งหากจากขยะครัวเรอืน หากคณุมคํีาถาม

สอบถามไปยงัสํานักงานกําจัดทิง้ขยะมลูฝอยในประเทศ ตรวจสอบวา่ไดซ้ลีปิดรายการของวสัดกุารพมิพอ์ยา่งแน่นหนา
เพือ่ไมใ่หว้สัดทุีอ่ยูด่า้นในหกออกมาได ้

• ขอแนะนําใหว้างวสัดกุารพมิพท์ีใ่ชแ้ลว้และของใหมบ่นกระดาษเพือ่ป้องกนัการหกหยดหรอืการแพรก่ระจายของวสัดทุี่
อยูด่า้นในโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

• หากคณุใชก้ระดาษทีไ่มส่ามารถเทยีบเคยีงกบัสือ่การพมิพท์ีแ่นะนําโดยตรง อายกุารใชง้านของวสัดกุารพมิพแ์ละชิน้
สว่นเครือ่งพมิพอ์าจลดลง

• อายกุารใชง้านทีค่าดคะเนสําหรับแตล่ะตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798 ความถีข่อง
การเปลีย่นวสัดกุารพมิพจ์ะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัจํานวนการพมิพ ์เปอรเ์ซน็ตข์องเนือ้หา ชนดิสือ่ส ิง่พมิพท์ีใ่ช ้และการ
ปิด/เปิดเครือ่ง

• ความถีข่องการเปลีย่นวสัดกุารพมิพน์อกจากตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ จะแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัจํานวนการพมิพ์
ชนดิสือ่ส ิง่พมิพท์ีใ่ช ้และการเปิด/ปิดเครือ่ง

• จัดการตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อยา่งระมดัระวงั หากผงหมกึ (โทนเนอร)์ กระจายบนมอืหรอืเสือ้ผา้ เชด็หรอืลา้งออก
ดว้ยน้ําเย็นทนัที

• เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสชิน้สว่นทีแ่รเงาดงัแสดงในภาพประกอบ
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

ชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)
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ชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษ

กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ ีใ่ชแ้ลว้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ
• เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
• เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• เปลีย่นชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ
• เปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• วสัดกุารพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง > เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

กอ่นเริม่ขัน้ตอนการเปลีย่นทดแทน uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นวสัดส้ิุนเปลือง
1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดทํางานแลว้
2. เปิดฝาครอบดา้นบนจนกระทัง่ล็อคเขา้ทีใ่นตําแหน่งเปิด

  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

3. ถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) สําหรับ ส ีทีแ่สดงบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
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  ขอ้ควรระวงั
เราแนะนําใหว้างชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กบัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไวบ้นพืน้ผวิสะอาดและราบเรยีบ
และวางแผน่กระดาษแบบใชแ้ลว้ทิง้ไวข้า้งใต ้เผือ่กรณีทีค่ณุอาจทําผงหมกึ (โทนเนอร)์ หกหรอืกระเด็น

ขอ้ควรจาํ

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งไดรั้บความเสยีหายเนือ่งจากไฟฟ้าสถติ หา้มสมัผัสขัว้ไฟฟ้าทีแ่สดงในภาพประกอบ

4. กดคนัล็อคสเีขยีวลงและถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
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5. นําตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหมอ่อกจากกลอ่ง
6. ถอดฝาครอบป้องกนั

รปูทรงของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ จะแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัประเทศและภมูภิาคของคณุ

7. ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหมเ่ขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหแ้น่นจนกระทัง่ไดย้นิเสยีงล็อคเขา้ที่

ตรวจสอบวา่คณุใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อยา่งถกูตอ้ง มฉิะนัน้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อาจหลดุออกจากชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)

8. ทําความสะอาดสายโคโรนาดา้นในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) โดยคอ่ยๆ เลือ่นจดุตัง้ระยะสเีขยีวจากซา้ยไปขวาและขวา
ไปซา้ยหลายครัง้ ทําซํ้าเชน่นีสํ้าหรับสายโคโรนาทกุสาย

ตรวจสอบวา่เลือ่นจดุตัง้ระยะสเีขยีวกลบัไปสูตํ่าแหน่งเริม่ตน้ (a) ลกูศรบนจดุตัง้ระยะจะตอ้งตัง้ใหต้รงกบัลกูศรบนชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) หากไมเ่ป็นเชน่นัน้ หนา้ทีพ่มิพอ์าจมเีสน้แนวตัง้ปรากฏ
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9. เลือ่นชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ไปในเครือ่ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จับคู ่สี
ของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหต้รงกบัฉลาก ส ีบนเครือ่ง

BK

C

M

Y

10. ปิดฝาครอบดา้นบนของเครือ่ง

• หลงัจากเปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ หา้มปิดเครือ่งหรอืเปิดฝาครอบดา้นบนจนกวา่หนา้จอของเครือ่งจะกลบัสู่
โหมดพรอ้ม

• ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีม่ากบัเครือ่ง Brother ของคณุเป็นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ รุน่ทีแ่ถมมาในกลอ่ง
• เราแนะนําใหเ้ตรยีมตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ชดุใหมไ่วใ้หพ้รอ้มใชง้านเมือ่คณุเห็นคําเตอืนผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตํา่
• เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ ขอแนะนําใหใ้ชเ้ฉพาะตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ของแทจ้ากบราเดอรเ์ทา่นัน้ เมือ่

คณุตอ้งการซือ้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหต้ดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร ์หรอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑ์
บราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

• หา้มเปิดกลอ่งตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ จนกวา่คณุจะพรอ้มทําการตดิตัง้
• หากตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ถกูแกะออกจากกลอ่งทิง้ไวเ้ป็นเวลานาน อายกุารใชง้านของผงหมกึ (โทนเนอร)์ จะลด

ลง
• บราเดอรแ์นะนําเป็นอยา่งยิง่วา่คณุตอ้งไมนํ่าตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีใ่หม้ากบัเครือ่งพมิพไ์ปเตมิใหม ่และเรายงั

แนะนําเป็นอยา่งยิง่ใหค้ณุใชง้านตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ สําหรับเปลีย่นใหมข่องแทข้องบราเดอรเ์ทา่นัน้ การใชห้รอื
พยายามใชผ้งหมกึ (โทนเนอร)์ และ/หรอืตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ของผูผ้ลติอืน่ในเครือ่งของบราเดอร ์อาจทําให ้
เกดิความเสยีหายตอ่เครือ่ง และ/หรอือาจเป็นผลใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีไ่มน่่าพอใจ การรับประกนัแบบจํากดัของ
เรามคีวามครอบคลมุซึง่ไมร่วมถงึปัญหาใดๆ ทีเ่กดิจากการใชง้านผงหมกึ (โทนเนอร)์ และ/หรอืตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ ของผูผ้ลติอืน่ เพือ่ปกป้องการลงทนุของคณุ และใหค้ณุไดม้าซึง่ประสทิธภิาพระดบัพรเีมยีมจาก
เครือ่งพมิพข์องบราเดอร ์เราแนะนําใหใ้ชว้สัดกุารพมิพข์องแทข้องบราเดอร์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง > เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

เปลีย่นชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)

กอ่นเริม่ขัน้ตอนการเปลีย่นทดแทน uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นวสัดส้ิุนเปลือง
>> เปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
>> ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับตวันับจํานวนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) (DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW)
>> ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับตวันับจํานวนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) (MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

เปลีย่นชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดทํางานแลว้
2. เปิดฝาครอบดา้นบนจนกระทัง่ล็อคเขา้ทีใ่นตําแหน่งเปิด

  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

3. ถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) สําหรับ ส ีทีแ่สดงบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
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  ขอ้ควรระวงั
เราแนะนําใหว้างชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กบัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไวบ้นพืน้ผวิสะอาดและราบเรยีบ
และวางแผน่กระดาษแบบใชแ้ลว้ทิง้ไวข้า้งใต ้เผือ่กรณีทีค่ณุอาจทําผงหมกึ (โทนเนอร)์ หกหรอืกระเด็น

ขอ้ควรจาํ

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งไดรั้บความเสยีหายเนือ่งจากไฟฟ้าสถติ หา้มสมัผัสขัว้ไฟฟ้าทีแ่สดงในภาพประกอบ

4. กดคนัล็อคสเีขยีวลงและถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

130



5. นําชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหมอ่อกจากกลอ่ง
6. ถอดฝาครอบป้องกนัออก

7. ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหแ้น่นในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ชดุใหมจ่นกวา่จะไดย้นิเสยีงล็อคเขา้ที่

ตรวจสอบวา่คณุใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อยา่งถกูตอ้ง มฉิะนัน้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อาจหลดุออกจากชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)

8. ทําความสะอาดสายโคโรนาดา้นในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) โดยคอ่ยๆ เลือ่นจดุตัง้ระยะสเีขยีวจากซา้ยไปขวาและขวา
ไปซา้ยหลายครัง้ ทําซํ้าเชน่นีสํ้าหรับสายโคโรนาทกุสาย

ตรวจสอบวา่เลือ่นจดุตัง้ระยะสเีขยีวกลบัไปสูตํ่าแหน่งเริม่ตน้ (a) ลกูศรบนจดุตัง้ระยะจะตอ้งตัง้ใหต้รงกบัลกูศรบนชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) หากไมเ่ป็นเชน่นัน้ หนา้ทีพ่มิพอ์าจมเีสน้แนวตัง้ปรากฏ
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9. เลือ่นชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ไปในเครือ่ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จับคู ่สี
ของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหต้รงกบัฉลาก ส ีบนเครือ่ง

BK

C

M

Y

10. ปิดฝาครอบดา้นบนของเครือ่ง
11. ตัง้คา่ตวันับจํานวนแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหมต่ามหวัขอ้ถดัไป

หมายเหตุ
• การสกึหรอของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจเกดิจากการใชง้านและการหมนุของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และ

การทํางานรว่มกนักบักระดาษ ผงหมกึ (โทนเนอร)์ และวสัดอุืน่ในเสน้ทางป้อนกระดาษ เมือ่ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) ถงึขดีจํากดัจํานวนรอบการหมนุตอ่จํานวนหนา้พมิพท์ีกํ่าหนดโดยโรงงาน หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงคํา
แนะนําใหค้ณุเปลีย่นแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ผลติภณัฑน์ีจ้ะยงัทํางานตอ่ไป อยา่งไรกต็าม คณุภาพการพมิพจ์ะไมไ่ด ้
มาตรฐาน

• ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทีเ่ปิดใชแ้ลว้อาจเสยีหายไดห้ากถกูแสงแดดโดยตรง (หรอืแสงเทยีมทีส่อ่งเป็นเวลานาน)
• มปัีจจัยหลายอยา่งทีส่ง่ผลตอ่อายกุารใชง้านจรงิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)เชน่อณุหภมู ิความชืน้ ชนดิกระดาษ

ชนดิผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีใ่ชง้าน และสิง่อืน่ๆ ภายใตส้ภาวะทีเ่หมาะสม อายกุารใชง้านของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
โดยเฉลีย่จะอยูท่ีป่ระมาณ 18,000 หนา้ โดยคดิจากหนึง่หนา้ตอ่งาน [A4/letter หนา้เดยีว] จํานวนหนา้อาจขึน้กบั
ปัจจัยหลายอยา่ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะประเภทสือ่วสัดกุารพมิพแ์ละขนาดสือ่วสัดกุารพมิพ์
เนือ่งจากเราไมส่ามารถควบคมุปัจจัยตา่งๆ ทีส่ง่ผลตอ่อายกุารใชง้านจรงิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เราไม่
สามารถรับรองจํานวนหนา้ตํา่สดุทีส่ามารถพมิพไ์ดโ้ดยชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ของคณุ

• เพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ ใหใ้ชง้านเฉพาะผงหมกึ (โทนเนอร)์ ของแทข้องบราเดอร ์เทา่นัน้
• จะตอ้งใชง้านเครือ่งเฉพาะในสถานทีท่ีส่ะอาด ปลอดฝุ่ น และมกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ

การพมิพโ์ดยใชช้ดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) หรอืชดุผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีไ่มใ่ชข่องบราเดอรอ์าจสง่ผลใหค้ณุภาพการ
พมิพล์ดลง รวมถงึคณุภาพและอายกุารใชง้านของเครือ่งพมิพด์ว้ย ความครอบคลมุการรับประกนัอาจไมร่วมถงึปัญหาที่
เกดิจากการใชช้ดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ของผูผ้ลติอืน่ทีไ่มใ่ชบ่ราเดอร์

ขอ้ควรจาํ

• เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพห์รอืความเสยีหายตอ่เครือ่ง หา้มตัง้คา่ตวันับจํานวนแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ใหมเ่วน้แตม่กีารเปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

• หากคณุตัง้คา่ตวันับจํานวนแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหมโ่ดยไมไ่ดเ้ปลีย่นชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เครือ่งจะไม่
สามารถคํานวณอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• การใชง้านวสัดกุารพมิพท์ีไ่มใ่ชข่องแทข้อง Brother อาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ประสทิธภิาพของฮารด์แวร์
และความน่าเชือ่ถอืในการทํางานของเครือ่งได ้

ต ัง้คา่ใหมส่าํหรบัตวันบัจาํนวนชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั) (DCP-L3510CDW/
DCP-L3551CDW)

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดทํางานแลว้
2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาครอบของเครือ่งปิดอยู่
3. กด OK (ตกลง) คา้งไวข้ณะทีก่ด a
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4. กด OK (ตกลง) เพือ่เลอืก [Drum (แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))]
5. กด a หรอื b เพือ่แสดง ส ีผงหมกึ (โทนเนอร)์ สําหรับชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทีค่ณุเพิง่เปลีย่น จากนัน้กด OK

(ตกลง)
6. กด a เพือ่ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับตวันับจํานวนชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

ต ัง้คา่ใหมส่าํหรบัตวันบัจาํนวนชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั) (MFC-L3710CW/
MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดทํางานแลว้

2. กดคา้งไวท้ี ่  เป็นเวลาประมาณหา้วนิาที

3. กด [Drum (แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))]
4. เลอืก ส ีผงหมกึ (โทนเนอร)์ สําหรับชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทีค่ณุเพิง่เปลีย่น
5. กด [Yes (ใช่)].

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง > เปลีย่นชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ

เปลีย่นชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษ

กอ่นเริม่ขัน้ตอนการเปลีย่นทดแทน uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นวสัดส้ิุนเปลือง
>> เปลีย่นชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ
>> ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับตวันับจํานวนชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ (DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW)
>> ตัง้คา่ใหมสํ่าหรับตวันับจํานวนชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ (MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

เปลีย่นชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษ

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดทํางานแลว้
2. เปิดฝาครอบดา้นบนจนกระทัง่ล็อคเขา้ทีใ่นตําแหน่งเปิด

  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

3. ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทัง้หมดออก
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  ขอ้ควรระวงั
เราแนะนําใหว้างชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กบัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไวบ้นพืน้ผวิสะอาดและราบเรยีบ
และวางแผน่กระดาษแบบใชแ้ลว้ทิง้ไวข้า้งใต ้เผือ่กรณีทีค่ณุอาจทําผงหมกึ (โทนเนอร)์ หกหรอืกระเด็น

ขอ้ควรจาํ

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งไดรั้บความเสยีหายเนือ่งจากไฟฟ้าสถติ หา้มสมัผัสขัว้ไฟฟ้าทีแ่สดงในภาพประกอบ

4. จับทีจั่บสเีขยีวของชดุสายพานลําเลยีงกระดาษและยกชดุสายพานลําเลยีงกระดาษขึน้ จากนัน้ดงึออกมาโดยไมใ่หส้มัผัส
ถกูเครือ่ง
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5. นําชดุสายพานลําเลยีงกระดาษชดุใหมอ่อกจากบรรจภุณัฑแ์ละใสเ่ขา้ไปในเครือ่ง

หมายเหตุ
เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสชิน้สว่นทีแ่รเงาดงัแสดงในภาพประกอบ

6. ใสช่ดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) แตล่ะชดุเขา้ไปในเครือ่งอกีครัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่จับคู ่ส ีของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหต้รงกบัฉลาก ส ีบนเครือ่งสําหรับชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) ทัง้สีช่ดุ

136



BK

C

M

Y

7. ปิดฝาครอบดา้นบนของเครือ่ง
8. ตัง้คา่ตวันับจํานวนชดุสายพานลําเลยีงกระดาษใหมต่ามหวัขอ้ถดัไป

ขอ้ควรจาํ

• เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพห์รอืความเสยีหายตอ่เครือ่ง หา้มตัง้คา่ตวันับจํานวนชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ
ใหมเ่วน้แตม่กีารเปลีย่นชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ

• การใชง้านวสัดกุารพมิพท์ีไ่มใ่ชข่องแทข้อง Brother อาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ประสทิธภิาพของฮารด์แวร์
และความน่าเชือ่ถอืในการทํางานของเครือ่งได ้

ต ัง้คา่ใหมส่าํหรบัตวันบัจาํนวนชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษ (DCP-L3510CDW/
DCP-L3551CDW)

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดทํางานแลว้
2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาครอบของเครือ่งปิดอยู่
3. กด OK (ตกลง) คา้งไวข้ณะทีก่ด a
4. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Belt (สายพาน)] จากนัน้กดOK (ตกลง)
5. กด a เพือ่ตัง้คา่ตวันับจํานวนสายพานลําเลยีงกระดาษใหม่

ต ัง้คา่ใหมส่าํหรบัตวันบัจาํนวนชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษ (MFC-L3710CW/
MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดทํางานแลว้

2. กดคา้งไวท้ี ่  เป็นเวลาประมาณหา้วนิาที

3. กด [Belt (สายพาน)]
4. กด [Yes (ใช่)]

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง > เปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้

เปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ ีใ่ชแ้ลว้

กอ่นเริม่ขัน้ตอนการเปลีย่นทดแทน uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นวสัดส้ิุนเปลือง
1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดทํางานแลว้
2. เปิดฝาครอบดา้นบนจนกระทัง่ล็อคเขา้ทีใ่นตําแหน่งเปิด

  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

3. ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทัง้หมดออก
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  ขอ้ควรระวงั
เราแนะนําใหว้างชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กบัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไวบ้นพืน้ผวิสะอาดและราบเรยีบ
และวางแผน่กระดาษแบบใชแ้ลว้ทิง้ไวข้า้งใต ้เผือ่กรณีทีค่ณุอาจทําผงหมกึ (โทนเนอร)์ หกหรอืกระเด็น

ขอ้ควรจาํ

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งไดรั้บความเสยีหายเนือ่งจากไฟฟ้าสถติ หา้มสมัผัสขัว้ไฟฟ้าทีแ่สดงในภาพประกอบ

4. จับทีจั่บสเีขยีวของชดุสายพานลําเลยีงกระดาษและยกชดุสายพานลําเลยีงกระดาษขึน้ จากนัน้ดงึออกมาโดยไมใ่หส้มัผัส
ถกูเครือ่ง
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หมายเหตุ
เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสชิน้สว่นทีแ่รเงาดงัแสดงในภาพประกอบ

5. นําวสัดอุดัสสีม้ออกและทิง้ไป

ขัน้ตอนนีจํ้าเป็นเฉพาะเมือ่คณุเปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้เป็นครัง้แรกเทา่นัน้ และไมจํ่าเป็นตอ้งทําเมือ่
เปลีย่นกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ทีเ่ปลีย่นทดแทน ชิน้สว่นบรรจภุณัฑส์สีม้ตดิตัง้มาจากโรงงานเพือ่ปกป้องเครือ่ง
ของคณุระหวา่งการขนสง่

6. จับทีจั่บสเีขยีวของกลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ และนํากลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้ออกจากเครือ่ง
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หา้มนํากลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้มาใชซ้ํ้า

7. นํากลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้อนัใหมอ่อกจากบรรจภุณัฑ ์และตดิตัง้กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้อนัใหม่
เขา้ไปในเครือ่ง ใหก้ลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ีใ่ชแ้ลว้อยูใ่นแนวระดบัและใสเ่ขา้พอดแีละมัน่คงในตําแหน่ง

หมายเหตุ
เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสชิน้สว่นทีแ่รเงาดงัแสดงในภาพประกอบ

8. ใสช่ดุสายพานลําเลยีงกระดาษเขา้ไปในเครือ่งอกีครัง้

141



9. ใสช่ดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) แตล่ะชดุเขา้ไปในเครือ่งอกีครัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่จับคู ่ส ีของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหต้รงกบัฉลาก ส ีบนเครือ่งสําหรับชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) ทัง้สีช่ดุ
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10. ปิดฝาครอบดา้นบนของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา 

142



 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง

ทาํความสะอาดเครือ่ง
ทําความสะอาดดา้นนอกและดา้นในเครือ่งเป็นประจําดว้ยผา้ทีไ่มม่ขีนและแหง้
เมือ่คณุเปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ หรอืชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ตรวจสอบวา่คณุทําความสะอาดดา้นในเครือ่งแลว้
หากหนา้ทีพ่มิพม์ผีงหมกึ (โทนเนอร)์ เป้ือน ทําความสะอาดดา้นในเครือ่งพมิพด์ว้ยผา้ทีไ่มม่ขีนและแหง้

  คาํเตอืน
• หา้มใชส้ารตดิไฟ สเปรยท์กุชนดิหรอืสารละลาย/ของเหลวอนิทรยีท์ีม่แีอลกอฮอลห์รอืแอมโมเนยีทําความสะอาดดา้น

ในหรอืดา้นนอกของผลติภณัฑ ์การกระทําดงักลา่วอาจทําใหไ้ฟไหม ้แนะนําใหใ้ชผ้า้ทีไ่มม่ขีนและแหง้เทา่นัน้

ขอ้ควรจาํ

• อยา่ใชไ้อโซโพรพลิแอลกอฮอลเ์พือ่กําจัดสิง่สกปรกทีแ่ผงควบคมุ เพราะอาจทําใหแ้ผงควบคมุแตกรา้วได ้
• เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มสมัผัสชิน้สว่นทีแ่รเงาดงัแสดงในภาพประกอบ

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

ชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)
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ชุดสายพานลาํเลยีงกระดาษ

กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอรท์ ีใ่ชแ้ลว้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ
• ทําความสะอาดสแกนเนอร์
• ทําความสะอาดหวั LED
• ทําความสะอาดหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แบบจอสมัผัส
• ทําความสะอาดสายโคโรนา
• ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
• ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง > ทําความสะอาดสแกนเนอร์

ทาํความสะอาดสแกนเนอร ์

1. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

2. ยกฝาครอบเอกสาร (1) ทําความสะอาดพืน้ผวิพลาสตกิสขีาว (2) และแถบกระจกสแกนเนอร ์(3) ทีอ่ยูข่า้งใตด้ว้ยผา้นุ่มที่
ไมม่ขีนทีช่บุน้ําหมาดๆ

1

2

3

3. ในชดุ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ ทําความสะอาดแทง่สขีาว (1) และแถบกระจกสแกนเนอร ์(2) ทีอ่ยูข่า้งใตด้ว้ยผา้
นุ่มทีไ่มม่ขีนทีช่บุน้ําหมาดๆ

1

2

4. เปิดฝากระจกสแกนเนอร ์(1) จากนัน้ทําความสะอาดแถบสขีาวอกีแถบหนึง่ (2) และแถบกระจกสแกนเนอร ์(3) (เฉพาะรุน่
ทีร่องรับเทา่นัน้)

1

2

3

5. ปิดฝาครอบเอกสาร

6. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง > ทําความสะอาดหวั LED

ทาํความสะอาดหวั LED
หากมปัีญหาเกีย่วกบัคณุภาพการพมิพ ์เชน่ สซีดีหรอืจาง มรีิว้สขีาว หรอืแถบยาวตลอดหนา้กระดาษ ใหทํ้าความสะอาดหวั LED
ดงันี:้

1. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

2. เปิดฝาครอบดา้นบนจนกระทัง่ล็อคเขา้ทีใ่นตําแหน่งเปิด

3. เชด็หนา้ตา่งของหวั LED (1) แตล่ะหวัดว้ยผา้ทีไ่มม่ขีน เนือ้นุ่ม และแหง้ หา้มสมัผัสหนา้ตา่งดว้ยนิว้มอืของคณุ

1

1

4. ปิดฝาครอบดา้นบนของเครือ่ง

5. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง > ทําความสะอาดหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แบบจอ
สมัผัส

ทาํความสะอาดหนา้จอแสดงผลแบบ LCD แบบจอสมัผสั

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ขอ้ควรจาํ

หา้มใชส้ารทําความสะอาดทีเ่ป็นของเหลวใดๆ (รวมทัง้เอทานอล)

1. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

2. ทําความสะอาดจอสมัผัสดว้ยผา้แหง้ นุ่ม และไมเ่ป็นขยุ

3. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง > ทําความสะอาดสายโคโรนา

ทาํความสะอาดสายโคโรนา
1. เปิดฝาครอบดา้นบนจนกระทัง่ล็อคเขา้ทีใ่นตําแหน่งเปิด

  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

2. ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
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  ขอ้ควรระวงั
เราแนะนําใหว้างชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กบัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไวบ้นพืน้ผวิสะอาดและราบเรยีบ
และวางแผน่กระดาษแบบใชแ้ลว้ทิง้ไวข้า้งใต ้เผือ่กรณีทีค่ณุอาจทําผงหมกึ (โทนเนอร)์ หกหรอืกระเด็น

ขอ้ควรจาํ

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งไดรั้บความเสยีหายเนือ่งจากไฟฟ้าสถติ หา้มสมัผัสขัว้ไฟฟ้าทีแ่สดงในภาพประกอบ

3. ทําความสะอาดสายโคโรนาดา้นในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) โดยคอ่ยๆ เลือ่นจดุตัง้ระยะสเีขยีวจากซา้ยไปขวาและขวา
ไปซา้ยหลายครัง้ ทําซํ้าเชน่นีสํ้าหรับสายโคโรนาทกุสาย

ตรวจสอบวา่เลือ่นจดุตัง้ระยะสเีขยีวกลบัไปสูตํ่าแหน่งเริม่ตน้ (a) ลกูศรบนจดุตัง้ระยะจะตอ้งตัง้ใหต้รงกบัลกูศรบนชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) หากไมเ่ป็นเชน่นัน้ หนา้ทีพ่มิพอ์าจมเีสน้แนวตัง้ปรากฏ

4. เลือ่นชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ไปในเครือ่ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จับคู ่สี
ของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหต้รงกบัฉลาก ส ีบนเครือ่ง
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5. ปิดฝาครอบดา้นบนของเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง > ทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

ทาํความสะอาดชุดแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรมั)

หากเอกสารทีพ่มิพอ์อกมามจีดุสขีาวหรอืสดํีา หรอืมรีอยซํ้าๆ กนัเป็นชว่งระยะหา่ง 94 มม. ชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) อาจมี
วสัดแุปลกปลอม เชน่ กาวจากฉลากตดิอยูบ่นพืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งอยูใ่นโหมดพรอ้ม
2. กด Menu (เมน)ู
3. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้

a. เลอืก [Print Reports (พิมพร์ายงาน)] กด OK (ตกลง)
b. เลอืก [Drum Dot Print (พิมพแ์บบดรัมดอท)] กด OK (ตกลง)
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบจดุบนแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

4. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

5. เปิดฝาครอบดา้นบนจนกระทัง่ล็อคเขา้ทีใ่นตําแหน่งเปิด

  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

6. ส ีของ จดุทีพ่มิพล์งบนใบตรวจสอบจดุของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) คอื ส ีของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทีค่ณุควรทําความ
สะอาด ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทีต่รงกบั ส ีทีทํ่าใหเ้กดิปัญหา
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  ขอ้ควรระวงั
เราแนะนําใหว้างชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กบัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไวบ้นพืน้ผวิสะอาดและราบเรยีบ
และวางแผน่กระดาษแบบใชแ้ลว้ทิง้ไวข้า้งใต ้เผือ่กรณีทีค่ณุอาจทําผงหมกึ (โทนเนอร)์ หกหรอืกระเด็น

ขอ้ควรจาํ

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งไดรั้บความเสยีหายเนือ่งจากไฟฟ้าสถติ หา้มสมัผัสขัว้ไฟฟ้าทีแ่สดงในภาพประกอบ

7. กดคนัล็อคสเีขยีวลงและถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

152



เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มแตะทีพ่ืน้ผวิใดๆ ของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ยกเวน้ทีเ่ฟืองของชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม)

8. ยกโครงชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) บรเิวณทีจั่บและหมนุทวนเข็มนาฬกิาดงัภาพ

9. คลายการจับเพือ่ปลอ่ยโครงไปทางดา้นหนา้ จากนัน้ใชม้อืขวาของคณุหาตําแหน่งเฟืองของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ขา้งในดา้นขวาของโครง

เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มแตะทีพ่ืน้ผวิใดๆ ของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ยกเวน้ทีเ่ฟืองของชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม)

10. เอยีงมอืซา้ยของคณุขึน้เพือ่ยกโครงใหส้ามารถมองเห็นตารางทีม่ตีวัเลขไดด้งัภาพ ใชม้อืขวาของคณุหมนุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) พรอ้มกบัมองหารอยเป้ือนหรอืเศษตกคา้งบนพืน้ผวิแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
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ใชห้มายเลขคอลมันข์า้งลกูกลิง้แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เพือ่หารอยเป้ือน ตวัอยา่งเชน่ จดุในคอลมัน ์2 บนใบตรวจสอบ
จดุของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) หมายความวา่มรีอยเป้ือนในบรเิวณ “2” ของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

11. เชด็พืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เบาๆ ดว้ยกา้นพันสําลแีหง้จนกวา่รอยเป้ือนบนพืน้ผวิจะหลดุออก

หมายเหตุ
หา้มทําความสะอาดพืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ความไวตอ่แสงดว้ยวตัถแุหลมคมหรอืของเหลวใดๆ

12. ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหแ้น่นจนกระทัง่ไดย้นิเสยีงล็อคเขา้ที่
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ตรวจสอบวา่คณุใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อยา่งถกูตอ้ง มฉิะนัน้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อาจหลดุออกจากชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)

13. เลือ่นชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ไปในเครือ่ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จับคู ่สี
ของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหต้รงกบัฉลาก ส ีบนเครือ่ง
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14. ปิดฝาครอบดา้นบนของเครือ่ง

15. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งอยูใ่นโหมดพรอ้ม

2. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Print Reports (พิมพร์ายงาน)] >
[Drum Dot Print (พิมพแ์บบดรัมดอท)]

3. กด [Yes (ใช่)].
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบจดุบนแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

4. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

5. เปิดฝาครอบดา้นบนจนกระทัง่ล็อคเขา้ทีใ่นตําแหน่งเปิด
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  คาํเตอืน
พืน้ผวิรอ้น
ชิน้สว่นภายในของเครือ่งจะรอ้นมาก รอใหเ้ครือ่งเย็นลงกอ่นสมัผัสสว่นเหลา่นัน้

6. ส ีของ จดุทีพ่มิพล์งบนใบตรวจสอบจดุของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) คอื ส ีของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทีค่ณุควรทําความ
สะอาด ถอดชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ทีต่รงกบั ส ีทีทํ่าใหเ้กดิปัญหา

  ขอ้ควรระวงั
เราแนะนําใหว้างชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กบัชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ไวบ้นพืน้ผวิสะอาดและราบเรยีบ
และวางแผน่กระดาษแบบใชแ้ลว้ทิง้ไวข้า้งใต ้เผือ่กรณีทีค่ณุอาจทําผงหมกึ (โทนเนอร)์ หกหรอืกระเด็น

ขอ้ควรจาํ

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งไดรั้บความเสยีหายเนือ่งจากไฟฟ้าสถติ หา้มสมัผัสขัว้ไฟฟ้าทีแ่สดงในภาพประกอบ
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7. กดคนัล็อคสเีขยีวลงและถอดตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ออกจากชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มแตะทีพ่ืน้ผวิใดๆ ของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ยกเวน้ทีเ่ฟืองของชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม)

8. ยกโครงชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) บรเิวณทีจั่บและหมนุทวนเข็มนาฬกิาดงัภาพ

9. คลายการจับเพือ่ปลอ่ยโครงไปทางดา้นหนา้ จากนัน้ใชม้อืขวาของคณุหาตําแหน่งเฟืองของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
ขา้งในดา้นขวาของโครง
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เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาคณุภาพการพมิพ ์หา้มแตะทีพ่ืน้ผวิใดๆ ของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ยกเวน้ทีเ่ฟืองของชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม)

10. เอยีงมอืซา้ยของคณุขึน้เพือ่ยกโครงใหส้ามารถมองเห็นตารางทีม่ตีวัเลขไดด้งัภาพ ใชม้อืขวาของคณุหมนุแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรัม) พรอ้มกบัมองหารอยเป้ือนหรอืเศษตกคา้งบนพืน้ผวิแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

ใชห้มายเลขคอลมันข์า้งลกูกลิง้แมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เพือ่หารอยเป้ือน ตวัอยา่งเชน่ จดุในคอลมัน ์2 บนใบตรวจสอบ
จดุของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) หมายความวา่มรีอยเป้ือนในบรเิวณ “2” ของแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

11. เชด็พืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เบาๆ ดว้ยกา้นพันสําลแีหง้จนกวา่รอยเป้ือนบนพืน้ผวิจะหลดุออก
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หมายเหตุ
หา้มทําความสะอาดพืน้ผวิของชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ความไวตอ่แสงดว้ยวตัถแุหลมคมหรอืของเหลวใดๆ

12. ใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ เขา้ไปในชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) ใหแ้น่นจนกระทัง่ไดย้นิเสยีงล็อคเขา้ที่

ตรวจสอบวา่คณุใสต่ลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อยา่งถกูตอ้ง มฉิะนัน้ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อาจหลดุออกจากชดุแมแ่บบ
สรา้งภาพ (ดรัม)

13. เลือ่นชดุประกอบตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ และชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) เขา้ไปในเครือ่ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จับคู ่สี
ของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ใหต้รงกบัฉลาก ส ีบนเครือ่ง
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14. ปิดฝาครอบดา้นบนของเครือ่ง

15. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ทําความสะอาดเครือ่ง > ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ

ทาํความสะอาดลกูกลิง้จบักระดาษ
ทําความสะอาดลกูยางป้อนกระดาษเป็นครัง้คราวเพือ่ป้องกนักระดาษตดิเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กระดาษถกูป้อนอยา่งถกูตอ้ง

ถา้คณุมปัีญหาในการป้อนกระดาษ ใหทํ้าความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษดงันี:้

1. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง

2. ดงึถาดใสก่ระดาษแยกออกจากเครือ่ง

3. หากบรรจกุระดาษในถาดใสก่ระดาษแลว้ หรอืมสี ิง่ใดตดิอยูใ่นถาดใสก่ระดาษ ใหนํ้ากระดาษหรอืสิง่นัน้ออก
4. บดิผา้ทีไ่มม่ขีน ชบุน้ําคอ่นขา้งอุน่ เชด็แผน่ยางแยกกระดาษของถาดใสก่ระดาษเพือ่กําจัดฝุ่ น

5. เชด็ลกูกลิง้ป้อนกระดาษสองอนัดา้นในเครือ่งเพือ่กําจัดฝุ่ น

6. บรรจกุระดาษอกีครัง้และใสถ่าดใสก่ระดาษกลบัเขา้ในเครือ่งใหแ้น่นหนา

7. กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง
• ปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เอาทพ์ตุของการปรับแตง่คา่ของสี

เอาทพ์ตุของการปรบัแตง่คา่ของสี
ความหนาแน่นเอาทพ์ตุสําหรับแตล่ะสอีาจแตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้กบัสภาพแวดลอ้มของเครือ่ง รวมทัง้ปัจจัยเชน่อณุหภมูิ
และความชืน้ การปรับแตง่คา่ของสใีหเ้ครือ่งของคณุจะชว่ยปรับปรงุความหนาแน่นสเีอาทพ์ตุได ้

ถา้คณุกําลงัใชง้านไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์อง Mac ไดรเวอรจ์ะเรยีกขอ้มลูการปรับแตง่คา่ของสโีดยอตัโนมตั ิเพือ่รับขอ้มลู
ดว้ยตวัเอง คณุจะตอ้งทําการปรับแตง่คา่ของสโีดยใช ้Status Monitor (ตวัตรวจสอบสถานะ) ของบราเดอร์

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้

a. เลอืก [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] กด OK (ตกลง)
b. เลอืก [Clr Correction (การแกไ้ขสี)] กด OK (ตกลง)
c. เลอืก [Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)] กด OK (ตกลง)
d. เลอืก [Calibrate (ปรับเทียบ)] กด OK (ตกลง)

3. กด a เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Yes (ใช่)]

การปรับแตง่คา่ของสจีะเริม่โดยอตัโนมตั ิและจะใชเ้วลาไมก่ีน่าที

4. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. กด  [Toner (โทนเนอร์)] > [Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)] > [Calibrate (ปรับเทียบ)]
2. กด [Yes (ใช่)].

การปรับแตง่คา่ของสจีะเริม่โดยอตัโนมตั ิและจะใชเ้วลาไมก่ีน่าที

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ
• รเีซต็การตัง้คา่การปรับแตง่คา่ของสขีองเครือ่ง
• ขอ้ความแสดงความผดิพลาดและขอ้ความแจง้การบํารงุรักษา
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เอาทพ์ตุของการปรับแตง่คา่ของส ี> รเีซต็การตัง้คา่การปรับแตง่คา่ของสขีอง
เครือ่ง

รเีซ็ตการต ัง้คา่การปรบัแตง่คา่ของสขีองเครือ่ง
หากสทีีไ่ดอ้อกมานัน้แตกตา่งจากทีค่ณุเห็นบนจอแสดงผล ใหล้องรเีซต็พารามเิตอรก์ารปรับแตง่คา่ของสขีองเครือ่ง
>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้

a. เลอืก [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] กด OK (ตกลง)
b. เลอืก [Clr Correction (การแกไ้ขสี)] กด OK (ตกลง)
c. เลอืก [Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)] กด OK (ตกลง)
d. เลอืก [Reset (ตั้งค่าใหม่)] กด OK (ตกลง)

3. กด a เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Reset (ตั้งค่าใหม่)]
4. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. กด  [Toner (โทนเนอร์)] > [Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)] > [Reset (ตั้งค่าใหม่)]
2. กด [Yes (ใช่)].

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เอาทพ์ตุของการปรับแตง่คา่ของสี 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> แกไ้ขการจัดแนวการพมิพส์ ี(การลงทะเบยีนส)ี

แกไ้ขการจดัแนวการพมิพส์ ี(การลงทะเบยีนส)ี
ถา้พืน้ทีส่ว่นทีม่สีทีบึหรอืรปูภาพมรีิว้สฟ้ีาหรอืสชีมพ ูใหใ้ชฟั้งกช์นัการลงทะเบยีนสี
>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้

a. เลอืก [Printer (เคร่ืองพิมพ)์] กด OK (ตกลง)
b. เลอืก [Clr Correction (การแกไ้ขสี)] กด OK (ตกลง)
c. เลอืก [Registration (การลงทะเบียน)] กด OK (ตกลง)

3. กด a เพือ่เลอืกตวัเลอืก [Yes (ใช่)]

การลงทะเบยีนสจีะเริม่โดยอตัโนมตั ิและจะใชเ้วลาประมาณ 10 วนิาทหีรอืมากกวา่

4. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. กด  [Toner (โทนเนอร์)] > [Registration (การลงทะเบียน)]
2. กด [Yes (ใช่)].

การลงทะเบยีนสจีะเริม่โดยอตัโนมตั ิและจะใชเ้วลาประมาณ 10 วนิาทหีรอืมากกวา่

3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ 

163



 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> ตรวจสอบอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องสว่นประกอบ

ตรวจสอบอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องสว่นประกอบ
>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้

a. เลอืก [Machine Info. (ขอ้มูลเคร่ือง)] กด OK (ตกลง)
b. เลอืก [Parts Life (อายกุารใชง้านช้ินส่วน)] กด OK (ตกลง)

3. กด a หรอื b เพือ่เลอืกสว่นประกอบของเครือ่งทีค่ณุตอ้งการตรวจสอบ จากนัน้กด OK (ตกลง)
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอืโดยประมาณของสว่นประกอบ

4. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Machine Info. (ขอ้มูลเคร่ือง)] >
[Parts Life (อายกุารใชง้านช้ินส่วน)]

2. กดสว่นประกอบของเครือ่งทีค่ณุตอ้งการตรวจสอบ
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอืโดยประมาณของสว่นประกอบ

3. กด 

เพือ่แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ กด  บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ

บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ

  คาํเตอืน
• ผลติภณัฑน์ีม้น้ํีาหนักมาก และหนักกวา่ 21.7 กก. เพือ่ป้องกนัการบาดเจ็บทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ตอ้งใหค้นอยา่งนอ้ยสองคน

ยกผลติภณัฑโ์ดยการถอืทีด่า้นหนา้และดา้นหลงั
• เมือ่คณุยา้ยเครือ่ง ใหถ้อืเครือ่งดงัทีแ่สดงในภาพประกอบ

• หากคณุตอ้งขนยา้ยเครือ่งดว้ยเหตผุลใดกต็าม ใหบ้รรจเุครือ่งลงในบรรจภุณัฑเ์ดมิดว้ยความระมดัระวงัเพือ่หลกีเลีย่ง
ความเสยีหายใดๆ ในระหวา่งขนสง่ เครือ่งควรมกีารประกนัภยัโดยสมบรูณจ์ากผูข้นสง่

1. กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ปิดเครือ่ง ปิดเครือ่งพมิพท์ิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย 10 นาทเีพือ่ใหเ้ย็นลง

2. ถอดสายทัง้หมดออก แลว้จงึถอดสายไฟจาก เตา้รับไฟฟ้า
3. นําเครือ่งใสถ่งุทีม่ากบัเครือ่งในตอนแรก
4. บรรจเุครือ่ง เอกสารทีพ่มิพเ์ป็นเลม่ และสายไฟ AC (ถา้ม)ี ไวใ้นกลอ่งเดมิโดยใชว้สัดบุรรจเุดมิดงัรปู
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5. ปิดกลอ่งและปิดเทปอกีครัง้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามปกต ิ> เปลีย่นชิน้สว่นบํารงุรักษาตามรอบเวลา

เปลีย่นชิน้สว่นบาํรงุรกัษาตามรอบเวลา
เปลีย่นชิน้สว่นตอ่ไปนีอ้ยา่งสมํา่เสมอเพือ่รักษาคณุภาพการพมิพ ์ชิน้สว่นทีร่ะบดุา้นลา่งจะตอ้งเปลีย่นใหมห่ลงัจากการพมิพ์
ประมาณ 50,000 หนา้ 1 สําหรับชดุทําความรอ้น, ชดุป้อนกระดาษสําหรับถาดใสก่ระดาษ และชดุป้อนกระดาษสําหรับถาด
อเนกประสงค์
ตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุเมือ่มขีอ้ความตอ่ไปนีป้รากฏ
บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD:

ขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD

คาํอธบิาย

Replace Fuser (เปล่ียนตวัทาํความ
ร้อน) 2

เปลีย่นชดุทําความรอ้น

Replace PF Kit1 (เปล่ียนชุด
PF1) 2

เปลีย่นชดุป้อนกระดาษสําหรับถาดใสก่ระดาษ

Replace PF KitMP (เปล่ียนชุด
PF ถาด MP) 2

เปลีย่นชดุป้อนกระดาษสําหรับถาดอเนกประสงค์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามปกติ 

1 ดา้นเดยีวขนาด Letter หรอื A4
2 ความถีข่องการเปลีย่นขึน้กบัความซบัซอ้นของหนา้ทีพ่มิพ ์สดัสว่นพืน้ทีก่ารพมิพ ์และประเภทของสือ่การพมิพ์
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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

• บนัทกึรายการโปรดของการตัง้คา่ของคณุเป็นทางลดั

• พมิพร์ายงาน

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

ในกรณีทีไ่ฟดบั (การจดัเก็บหนว่ยความจาํ)
การตัง้คา่เมนูของคณุจะถกูจัดเกบ็แบบถาวร และจะไมส่ญูหายในกรณีทีไ่ฟดบัการตัง้คา่ชัว่คราว (เชน่ คอนทราสตแ์ละโหมด
ตา่งประเทศ) จะสญูหาย
• ระหวา่งทีไ่ฟดบั เครือ่งจะยงัคงรักษาคา่วนัทีแ่ละเวลา และงานโทรสารทีต่ัง้โปรแกรมเวลาเอาไว ้(เชน่: แฟกซแ์บบหน่วง

เวลา) เป็นเวลาประมาณ 60 ชัว่โมงงานแฟกซอ์ืน่ในหน่วยความจําของเครือ่งจะไมส่ญูหาย

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป

การต ัง้คา่ท ัว่ไป

• ปรับระดบัเสยีงของเครือ่ง

• เปลีย่นเวลาออมแสงโดยอตัโนมตัิ

• ตัง้คา่การนับถอยหลงัโหมดพัก

• เกีย่วกบัโหมดพักลกึ

• ตัง้โหมดปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

• ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา

• ตัง้คา่โซนเวลา

• ปรับความสวา่งของแสงสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

• เปลีย่นระยะเวลาทีไ่ฟสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะเปิดอยู่

• ตัง้คา่รหสัประจําเครือ่งของคณุ

• ตัง้โหมดการตอ่สายแบบโทนหรอืพัลส์

• ลดการใชง้านผงหมกึ (โทนเนอร)์

• เพิม่หมายเลขนําหนา้ใหห้มายเลขโทรสารทกุหมายเลข

• ป้องกนัการโทรผดิหมายเลข (การจํากดัการโทร)

• ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์

• เปลีย่นภาษาบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ปรับระดบัเสยีงของเครือ่ง

ปรบัระดบัเสยีงของเครือ่ง
>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้

a. เลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] กด OK (ตกลง)
b. เลอืก [Beep (เสียงเตือน)] กด OK (ตกลง)

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

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• สําหรับรุน่ MFC:

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

• สําหรับรุน่ DCP:

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

2. กดตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี ้(รุน่ MFC):
(ตวัเลอืกจะแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัเครือ่งของคณุ)
• [Ring (กร่ิง)]

ปรับระดบัความดงัของเสยีงเรยีกเขา้
• [Beep (เสียงเตือน)]

ปรับระดบัเสยีงแหลมทีค่ณุไดย้นิเมือ่คณุกดปุ่ ม ทําขอ้ผดิพลาด หรอืหลงัจากทีค่ณุรับสง่แฟกซ์
• [Speaker (ลาํโพง)]

ปรับระดบัความดงัของลําโพง
3. เลอืกตวัเลอืก [Off (ปิด)], [Low (ตํ่า)], [Med (กลาง)] หรอื [High (สูง)] จากนัน้กดทีต่วัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

4. กด 

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

เปลีย่นเวลาออมแสงโดยอตัโนมตั ิ
คณุสามารถตัง้โปรแกรมเครือ่งเพือ่เปลีย่นเวลาสําหรับการปรับเวลาตามแสงอาทติยโ์ดยอตัโนมตัไิด ้

เครือ่งจะปรับเวลาใหเ้ร็วขึน้หนึง่ชัว่โมงในฤดใูบไมผ้ล ิและชา้ลงหนึง่ชัว่โมงใน ฤดใูบไมร้ว่ง ตรวจสอบวา่คณุไดต้ัง้วนัทีแ่ละเวลา
อยา่งถกูตอ้งในการตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา
คณุลกัษณะนีส้ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศเทา่นัน้
>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้

a. เลอืก [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] กด OK (ตกลง)
b. เลอืก [Date&Time (วนัท่ีและเวลา)] กด OK (ตกลง)
c. เลอืก [Auto Daylight (แสงกลางวนัอตัโนมติั)] กด OK (ตกลง)

3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
4. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] >
[Date & Time (วนัท่ีและเวลา)] > [Auto Daylight (แสงกลางวนัอตัโนมติั)]

2. กด [On (เปิด)] หรอื[Off (ปิด)]
3. กด 

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

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

• คณุสามารถเลอืกระยะเวลาทีเ่ครือ่งวา่งกอ่นเขา้สูโ่หมดพัก
• ตวัจับเวลาจะเริม่ตน้ใหมถ่า้หากมกีารดําเนนิการใดๆ กบัเครือ่ง เชน่การรับงานพมิพ์

>>  DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>>  MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Ecology (การประหยดัพลงังาน)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
4. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Sleep Time (เวลารอทาํงาน)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
5. ใสร่ะยะเวลา (สงูสดุ 50 นาท)ี ทีเ่ครือ่งจะพักรอกอ่นจะเขา้สูโ่หมดพัก จากนัน้กด OK (ตกลง)
6. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Ecology (การประหยดัพลงังาน)] > [Sleep Time (เวลารอทาํงาน)]

2. ใสร่ะยะเวลา (สงูสดุ 50 นาท)ี ทีเ่ครือ่งจะพักรอกอ่นจะเขา้สูโ่หมดพัก จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
3. กด 

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

เกีย่วกบัโหมดพกัลกึ
หากเครือ่งอยูใ่นโหมดพัก และไมไ่ดรั้บงานใดๆ เป็นระยะเวลาหนึง่ เครือ่งจะเขา้สูโ่หมดพักลกึโดยอตัโนมตั ิระยะเวลาขึน้กบัรุน่
ผลติภณัฑแ์ละการตัง้คา่ของคณุ
โหมดพักลกึใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่โหมดพัก

รุน่ทีส่ามารถใชไ้ด้ แผงควบคมุของเครือ่งในโหมดพกัลกึ เง ือ่นไขการเรยีกคนืการทาํงานเครือ่ง
DCP-L3510CDW/
DCP-L3551CDW

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD แสดงขอ้ความ
Deep Sleep (โหมดพกัลึก)

• เครือ่งไดรั้บงานพมิพ์
• มคีนกดปุ่ มบนแผงควบคมุ

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/
MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

แสงแบคไลทข์องหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
ดบัลง และไฟแอลอดีแีสดงการทํางานสวา่ง
และหรีล่ง

• เครือ่งไดรั้บงานพมิพ์

• มคีนกดที ่   หรอืกดทีห่นา้จอแส
ดงผลแบบ LCD ระบบสมัผัส

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

ต ัง้โหมดปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ
ถา้เครือ่งอยูใ่นโหมดพักลกึเป็นระยะเวลาหนึง่ ซึง่ขึน้กบัรุน่ผลติภณัฑแ์ละการตัง้คา่ของคณุ เครือ่งจะเขา้สูโ่หมดปิดเครือ่งโดย
อตัโนมตั ิเครือ่งจะไมเ่ขา้สูโ่หมดปิดเครือ่งเมือ่เครือ่งเชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ยหรอืสายโทรศพัท ์หรอืมขีอ้มลูพมิพแ์บบปลอดภยั
อยูภ่ายในหน่วยความจํา(ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)

• เพือ่เริม่การพมิพ ์กดปุ่ ม  บนแผงควบคมุแลว้สง่งานพมิพ์

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Ecology (การประหยดัพลงังาน)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
4. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Auto Power Off (ปิดเคร่ืองอตัโนมติั)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
5. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [8hours (8ชัว่โมง)], [4hours (4ชัว่โมง)], [2hours (2ชัว่โมง)], [1hour

(1ชัว่โมง)] หรอื [Off (ปิด)] จากนัน้กดOK (ตกลง)
6. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

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

2. กดตวัเลอืก [Off (ปิด)], [1hour (1ชัว่โมง)], [2hours (2ชัว่โมง)], [4hours (4ชัว่โมง)] หรอื [8hours
(8ชัว่โมง)] ทีค่ณุตอ้งการ

3. กด 

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

ต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา
>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้

a. เลอืก [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] กด OK (ตกลง)
b. เลอืก [Date&Time (วนัท่ีและเวลา)] กด OK (ตกลง)
c. เลอืก [Date&Time (วนัท่ีและเวลา)] กด OK (ตกลง)

3. กด a หรอื b เพือ่ตัง้คา่ตวัเลขสองหลกัสดุทา้ยของปี กด OK (ตกลง) ทําซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีเ้พือ่ตัง้คา่เดอืนและวนั
4. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [12h Clock (นาฬิกาแบบ 12 ชัว่โมง)] หรอื [24h Clock (นาฬิกาแบบ 24 ชัว่โมง)]

จากนัน้กด OK (ตกลง)
5. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• หากคณุเลอืก [12h Clock (นาฬิกาแบบ 12 ชัว่โมง)] เป็นฟอรแ์มตในการตัง้คา่ [Date&Time (วนัท่ีและเวลา)] ใหก้ด
a หรอื b เพือ่ตัง้คา่ชัว่โมง กด OK (ตกลง) ทําซํ้าขัน้ตอนเหลา่นีเ้พือ่ตัง้คา่นาที
กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [AM] หรอื [PM] จากนัน้กด OK (ตกลง)

• หากคณุเลอืก [24h Clock (นาฬิกาแบบ 24 ชัว่โมง)] เป็นฟอรแ์มตในการตัง้คา่ [Date&Time (วนัท่ีและเวลา)] ใหก้ด
a หรอื b เพือ่ตัง้คา่ชัว่โมง กด OK (ตกลง) ทําซํ้าขัน้ตอนเหลา่นีเ้พือ่ตัง้คา่นาที
(เชน่: ป้อน 19:45 สําหรับ 7:45 PM)

6. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] >
[Date & Time (วนัท่ีและเวลา)] > [Date (วนัท่ี)]

2. ใสเ่ลขสองหลกัสดุทา้ยของปีโดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
3. ใสเ่ลขสองหลกัของเดอืนโดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
4. ใสเ่ลขสองหลกัของวนัโดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
5. กด [Time (เวลา)]
6. ใสเ่วลา (ในรปูแบบ 24 ชัว่โมง) โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]

(เชน่: ป้อน 19:45 สําหรับ 7:45 PM)

7. กด 

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

ต ัง้คา่โซนเวลา
ตัง้คา่โซนเวลาทีเ่ครือ่งสําหรับสถานทีข่องคณุ

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่เลอืกรายการตอ่ไปนี:้

a. เลอืก [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] กด OK (ตกลง)
b. เลอืก [Date&Time (วนัท่ีและเวลา)] กด OK (ตกลง)
c. เลอืก [Time Zone (เขตเวลา)] กด OK (ตกลง)

3. กด a หรอื b เพือ่เลอืกโซนเวลา กด OK (ตกลง)
4. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] >
[Date & Time (วนัท่ีและเวลา)] > [Time Zone (เขตเวลา)]

2. ป้อนเขตเวลาของคณุ
3. กด [OK (ตกลง)]
4. กด 

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

ปรบัความสวา่งของแสงสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ถา้คณุอา่นหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ไดย้าก อาจลองเปลีย่นการตัง้คา่ความสวา่ง

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

2. กดเลอืกตวัเลอืก [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

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

เปลีย่นระยะเวลาทีไ่ฟสอ่งหลงัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะเปิดอยู่

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

2. กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ:
• [10Secs (10วนิาที)]
• [30Secs (30วนิาที)]
• [1Min (1นาที)]
• [2Mins (2นาที)]
• [3Mins (3นาที)]
• [5Mins (5นาที)]

3. กด 

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

ต ัง้คา่รหสัประจาํเครือ่งของคณุ

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งพมิพร์หสัเครือ่งของคณุ และวนัทีแ่ละเวลาของแฟกซท์ีด่า้นบนของแฟกซแ์ตล่ะฉบบัทีค่ณุสง่

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

2. ใสห่มายเลขแฟกซข์องคณุ (สงูสดุ 20 หลกั) โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
3. กด [Tel (โทรศพัท)์]
4. ใสห่มายเลขโทรศพัทข์องคณุ (สงูสดุ 20 หลกั) โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
5. กด [Name (ช่ือ)]
6. ป้อนชือ่ของคณุ (สงูสดุ 20 ตวัอกัษร) โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]

• กด  เพือ่เปลีย่นระหวา่งตวัอกัษร ตวัเลข และอกัขระพเิศษ (ตวัอกัษรทีม่อีาจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบั
ประเทศของคณุ)

• ถา้คณุใสต่วัอกัษรไมถ่กูตอ้ง กด d หรอื c เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตวัอกัษรนัน้ และกด  กดเลอืกตวัอกัษรทีถ่กู
ตอ้ง

• หากตอ้งการใสเ่วน้วรรค กด [Space (เวน้วรรค)] หรอื c

• รายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง

7. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป
• วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้โหมดการตอ่สายแบบ
โทนหรอืพัลส์

ต ัง้โหมดการตอ่สายแบบโทนหรอืพลัส์

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุถกูตัง้คา่ใหใ้ชบ้รกิารการโทรแบบโทน ถา้คณุใชบ้รกิารการโทรแบบพัลส ์(แบบหมนุ) คณุจะตอ้ง
เปลีย่นเป็นโหมดการโทรแบบพัลส์

คณุสมบตันิีม้เีฉพาะในบางประเทศ

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

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ลดการใชง้านผงหมกึ
(โทนเนอร)์

ลดการใชง้านผงหมกึ (โทนเนอร)์
การใชค้ณุลกัษณะประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ อาจชว่ยลดอตัราการใชผ้งหมกึ (โทนเนอร)์ ได ้เมือ่เปิดคณุลกัษณะประหยดั
ผงหมกึ (โทนเนอร)์ งานพมิพเ์อกสารของคณุอาจดจูางลง

ไมแ่นะนําใหใ้ชค้ณุสมบตักิารประหยดัผงหมกึ (โทนเนอร)์ นีสํ้าหรับการพมิพภ์าพถา่ยหรอืภาพระดบัสเีทา

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Ecology (การประหยดัพลงังาน)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
4. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Toner Save (ประหยดัผงหมึก (โทนเนอร์))] จากนัน้กด OK (ตกลง)
5. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
6. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Ecology (การประหยดัพลงังาน)] > [Toner Save (ประหยดัผงหมึก (โทนเนอร์))]

2. กด [On (เปิด)] หรอื[Off (ปิด)]
3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป
• ปรับปรงุคณุภาพการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > เพิม่หมายเลขนําหนา้ให ้
หมายเลขโทรสารทกุหมายเลข

เพิม่หมายเลขนําหนา้ใหห้มายเลขโทรสารทกุหมายเลข

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

การตัง้คา่หมายเลขนําหนา้จะทําใหเ้ครือ่งเรยีกหมายเลขทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้กอ่นหมายเลขแฟกซท์กุหมายเลขทีค่ณุเรยีก ตวัอยา่ง
เชน่ ถา้ระบบโทรศพัทข์องคณุตอ้งกด 9 กอ่นโทรออกภายนอก ใหใ้ชก้ารตัง้คา่นีเ้พือ่เรยีกหมายเลข 9 สําหรับการสง่แฟกซท์กุ
ครัง้

• ใชห้มายเลขและสญัลกัษณจ์าก 0 ถงึ 9, # และ * (คณุไมส่ามารถใช ้! พรอ้มกบัหมายเลขหรอืสญัลกัษณอ์ืน่ได)้
• ถา้ระบบโทรศพัทข์องคณุจําเป็นตอ้งมกีารกดปุ่ มพักสาย ใหก้ด ! บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

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

2. กด [On (เปิด)] หรอื[Off (ปิด)]

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

On (เปิด) เพือ่เปิดใชง้านการตัง้คา่หมายเลขนําหนา้ เลอืก On (เปิด)
ถา้คณุเลอืก On (เปิด) ไปทีข่ัน้ตอนถดัไปเพือ่ตัง้คา่หมายเลขนําหนา้

Off (ปิด) เพือ่ปิดใชง้านการตัง้คา่หมายเลขนําหนา้ เลอืก Off (ปิด)
ถา้คณุเลอืก Off (ปิด) กด  เพือ่ออก

3. กด [Dial Prefix (ค่าตวัเลขท่ีใชใ้นการตดัสายเพื่อโทรออก)]
4. ใสห่มายเลขนําหนา้ (สงูสดุ 5 หลกั) โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]

หากตอ้งการเปลีย่นหมายเลขนําหนา้ กด d หรอื c เพือ่จัดตําแหน่งเคอรเ์ซอรใ์หอ้ยูใ่ตเ้ลขทีต่อ้งการลบ แลว้กดปุ่ ม 
จากนัน้กดเลขทีถ่กูตอ้ง
ทําซํ้าจนกระทัง่ไดห้มายเลขนําหนา้ถกูตอ้ง จากนัน้กด [OK (ตกลง)]

5. กด 

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

ป้องกนัการโทรผดิหมายเลข (การจาํกดัการโทร)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

คณุสมบตันิีจ้ะป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ชส้ง่โทรสารหรอืโทรไปผดิหมายเลขโดยบงัเอญิ คณุสามารถตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจํากดัการโทร เมือ่
คณุใชแ้ป้นกดหมายเลข สมดุทีอ่ยู ่และทางลดั

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

2. กดเลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• [Dial Pad (แป้นหมายเลข)]
• [Address Book (สมุดท่ีอยู)่]

ถา้คณุรวมหมายเลขในสมดุทีอ่ยู ่เมือ่ตอ่หมายเลข หมายเลขนัน้จะถกูจดจําวา่เป็นการป้อนจากแป้นกดหมายเลข และจะ
ไมถ่กูจํากดัการใชง้าน

• [Shortcuts (ทางลดั)]
3. กดเลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

Enter # Twice
(ใส่ # สองคร้ัง)

เครือ่งจะบอกใหค้ณุป้อนหมายเลขซํ้าอกีครัง้ และถา้คณุป้อนหมายเลขเดมิซํ้าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เครือ่งจะเริม่ตอ่หมายเลขดงักลา่ว ถา้คณุใสห่มายเลขผดิ หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด

On (เปิด) เครือ่งจะจํากดัการสง่โทรสารทัง้หมด และการโทรออกสําหรับการตอ่หมายเลขนัน้

Off (ปิด) เครือ่งไมจํ่ากดัวธิกีารตอ่หมายเลข

• การตัง้คา่ [Enter # Twice (ใส่ # สองคร้ัง)] จะไมทํ่างานถา้คณุใชโ้ทรศพัทภ์ายนอก หรอืกด [Hook (ปุ่มวาง
หู)] กอ่นป้อนหมายเลข คณุจะไมถ่กูขอใหใ้สห่มายเลขซํา้อกีครัง้

• ถา้คณุเลอืก [On (เปิด)] หรอื [Enter # Twice (ใส่ # สองคร้ัง)] คณุจะไมส่ามารถใชค้ณุลกัษณะการกระจาย
สญัญาณได ้

4. กด 

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

ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์
การตัง้คา่โหมดเงยีบชว่ยลดเสยีงรบกวนการพมิพ ์เมือ่เปิดโหมดเงยีบ ความเร็วในการพมิพจ์ะชา้ลง การตัง้คา่จากโรงงานคอื
ปิด
>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Ecology (การประหยดัพลงังาน)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
4. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Quiet Mode (โหมดลดเสียงรบกวน)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
5. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [On (เปิด)] หรอื [Off (ปิด)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
6. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)] >
[Ecology (การประหยดัพลงังาน)] > [Quiet Mode (โหมดลดเสียงรบกวน)]

2. กด [On (เปิด)] หรอื[Off (ปิด)]
3. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > การตัง้คา่ทัว่ไป > เปลีย่นภาษาบนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD

เปลีย่นภาษาบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
เปลีย่นภาษาหนา้จอแสดงผลแบบ LCD หากจําเป็น

คณุสมบตันิีม้เีฉพาะในบางประเทศ
>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมตน้)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Local Language (ภาษาทอ้งถ่ิน)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
4. กด a หรอื b เพือ่แสดงภาษาของคณุ จากนัน้กด OK (ตกลง)
5. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

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

2. กดเลอืกภาษาของคณุ

3. กด 

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

บนัทกึรายการโปรดของการต ัง้คา่ของคณุเป็นทางลดั

• เพิม่ทางลดั

• เปลีย่นหรอืลบทางลดั
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > บนัทกึรายการโปรดของการตัง้คา่ของคณุเป็น
ทางลดั > เพิม่ทางลดั

เพิม่ทางลดั

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

คณุสามารถเพิม่การตัง้คา่โทรสาร สําเนา สแกน การเชือ่มตอ่เว็บ และแอปทีค่ณุใชบ้อ่ยทีส่ดุไดโ้ดยการเพิม่ รายการเหลา่นีเ้ป็น
ทางลดั หลงัจากดําเนนิการแลว้ คณุสามารถกดเลอืกทางลดัเพือ่นําการตัง้คา่ไปใชแ้ทนทีจ่ะป้อนการตัง้คา่ดว้ยตนเอง

เมนูทางลดับางเมนูจะไมม่ใีหเ้ลอืก ทัง้นีข้ ึน้กบัรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ

คําแนะนําเหลา่นี ้แนะนําวธิกีารเพิม่ทางลดัการทําสําเนา ขัน้ตอนสําหรับทางลดัโทรสาร การสแกน การเชือ่มตอ่เว็บ หรอืแอปนั้
นมลีกัษณะคลา้ยกนัมาก

1. กด  [Shortcuts (ทางลดั)] (หาก  [Shortcuts (ทางลดั)] แสดงขึน้)

2. กดปุ่ มแท็บ

3. กด  ตรงทีค่ณุยงัไมไ่ดเ้พิม่ทางลดั

4. กด [Copy (ทาํสาํเนา)]
5. กด > เพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่ลว่งหนา้ของการทําสําเนา
6. ปัดเพือ่แสดงการตัง้คา่ลว่งหนา้ของการทําสําเนา จากนัน้กดทีก่ารตัง้คา่การทําสําเนาลว่งหนา้ ทีค่ณุตอ้งการ
7. กด [Options (ตวัเลือก)]
8. ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดงการตัง้คา่ทีม่ ีจากนัน้กดการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการเปลีย่น
9. ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืกทีม่สํีาหรับการตัง้คา่ และจากนัน้กดตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

ทําซํา้ขัน้ตอนทัง้สองขัน้ตอนนีจ้นกระทัง่คณุไดเ้ลอืกการตัง้คา่และตวัเลอืกทัง้หมดทีค่ณุตอ้งการ
10. เมือ่คณุเปลีย่นการตัง้คา่เสร็จแลว้ ใหก้ด [OK (ตกลง)] (หากปุ่ ม [OK (ตกลง)] แสดงขึน้)
11. กด [Save as Shortcut (บนัทึกเป็นทางลดั)]
12. อา่นและยนืยนัรายการการตัง้คา่ทีค่ณุเลอืก จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
13. ใสช่ือ่ทางลดัโดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]

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

เปลีย่นหรอืลบทางลดั

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

คณุไมส่ามารถเปลีย่นทางลดัการเชือ่มตอ่เว็บหรอืทางลดัแอปได ้ถา้คณุตอ้งการเปลีย่น ใหล้บรายการนัน้ออก

1. กด  [Shortcuts (ทางลดั)] (หาก  [Shortcuts (ทางลดั)] แสดงขึน้)

2. กดแท็บเพือ่แสดงทางลดัทีค่ณุตอ้งการเปลีย่น
3. กดทีท่างลดัทีค่ณุตอ้งการเปลีย่น

การตัง้คา่สําหรับทางลดัทีค่ณุเลอืกจะปรากฏขึน้มา

เพือ่ลบทางลดัหรอืแกไ้ขชือ่ กดคา้งไวท้ีท่างลดัจนกระทัง่ตวัเลอืกปรากฏขึน้มา จากนัน้ทําตามเมนูบนหนา้จอ

4. กด [Options (ตวัเลือก)]
5. เปลีย่นการตัง้คา่สําหรับทางลดัหากจําเป็น
6. กด [OK (ตกลง)] (หากจําเป็น)
7. เมือ่เสร็จแลว้ กด [Save as Shortcut (บนัทึกเป็นทางลดั)]
8. อา่นและยนืยนัรายการการตัง้คา่ทีแ่สดงผลตามทีค่ณุเลอืก จากนัน้กด [OK (ตกลง)]
9. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• เพือ่เขยีนทบัทางลดั กด [Yes (ใช่)]
• ถา้คณุไมต่อ้งการเขยีนทบัทางลดั กด [No (ไม่)] เพือ่ใสช่ือ่ทางลดัใหม่

ใสช่ือ่ใหมโ่ดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD จากนัน้กด [OK (ตกลง)]

เพือ่แกไ้ขชือ่ กดคา้งไวท้ี ่  เพือ่ลบชือ่ปัจจบุนั

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บนัทกึรายการโปรดของการตัง้คา่ของคณุเป็นทางลดั 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > พมิพร์ายงาน

พมิพร์ายงาน

• รายงาน

• พมิพร์ายงาน
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > พมิพร์ายงาน > รายงาน

รายงาน
มรีายงานตอ่ไปนี:้

การสง่สญัญาณ (รุน่ MFC)
รายงานการสง่ จะพมิพร์ายงานการตรวจสอบความถกูตอ้งการสง่สญัญาณสําหรับการสง่ครัง้ลา่สดุของคณุ

สมดุทีอ่ยู ่(รุน่ MFC)
สมดุทีอ่ยูจ่ะรายงานการพมิพต์ามลําดบัตวัอกัษรของชือ่และหมายเลขทีจั่ดเก็บไวใ้นหน่วยความจําของสมดุทีอ่ยู่

รายงานบนัทกึโทรสาร (รุน่ MFC)
บนัทกึโทรสารจะพมิพร์ายการขอ้มลูเกีย่วกบัโทรสารรับเขา้และสง่ออก 200 รายการลา่สดุ (TX หมายถงึการสง่สญัญาณ, RX
หมายถงึการรับสญัญาณ)

การต ัง้คา่ของผูใ้ช้
รายงานการตัง้คา่ของผูใ้ช ้พมิพร์ายการการตัง้คา่ปัจจบุนัของคณุ

การต ัง้คา่เครือ่งพมิพ์
รายงานการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์พมิพร์ายการการตัง้คา่เครือ่งพมิพปั์จจบุนัของคณุ

การกาํหนดคา่เครอืขา่ย (รุน่ทีม่คีณุสมบตัเิครอืขา่ย)
รายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย พมิพร์ายการการกําหนดคา่เครอืขา่ยปัจจบุนัของคณุ

พมิพร์ายชือ่ไฟล์
พมิพร์ายชือ่ไฟล ์จะพมิพร์ายชือ่ของฟอนตแ์ละมาโครการพมิพท์ีจั่ดเก็บไวใ้นเครือ่ง

การพมิพแ์บบดรมัดอท
พมิพด์รัมดอท จะพมิพห์นา้ดรัมดอท ซึง่ชว่ยในกรณีทีถ่งึเวลาทําความสะอาดชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

รายงาน WLAN (รุน่ทีม่ฟีงักช์นัเครอืขา่ยแบบไรส้าย)
รายงาน WLAN จะพมิพผ์ลการวนิจิฉัยการเชือ่มตอ่ LAN แบบไรส้าย

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

พมิพร์ายงาน
>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

1. กด Menu (เมน)ู
2. กด a หรอื b เพือ่แสดงตวัเลอืก [Print Reports (พิมพร์ายงาน)] จากนัน้กด OK (ตกลง)
3. กด a หรอื b เพือ่แสดงรายงานทีค่ณุตอ้งการพมิพ ์จากนัน้กด OK (ตกลง)
4. กด Mono Start (เร ิม่ตน้ขาวดาํ) หรอื Colour Start (เร ิม่ตน้ส)ี
5. กด Stop/Exit (หยดุ/ออก)

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

1. กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Print Reports (พิมพร์ายงาน)]
2. ลากนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดงรายงานทีค่ณุตอ้งการพมิพ ์และจากนัน้กดทีร่ายงานนัน้
3. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

• หากคณุเลอืก [XMIT Verify (ตรวจสอบยนืยนั XMIT)] ใหทํ้าขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
- เพือ่ดรูายงานการตรวจสอบการสง่ กด [View on LCD (ดูบนจอ LCD)]
- เพือ่พมิพร์ายงานการตรวจสอบการสง่ กด [Print Report (พิมพร์ายงาน)]

• ถา้คณุเลอืกรายงานอืน่ ใหไ้ปยงัขัน้ตอนถดัไป
4. กด [Yes (ใช่)]
5. กด 

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• พมิพร์ายงาน 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ

ตารางการต ัง้คา่และคณุสมบตั ิ
ตารางการตัง้คา่จะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจทางเลอืกเมนูและตวัเลอืกทีพ่บในโปรแกรมของเครือ่ง

• ตารางการตัง้คา่ (DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW)

• ตารางการตัง้คา่ (MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW)

• ตารางคณุลกัษณะ (MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW)
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตั ิ> ตารางการตัง้
คา่ (DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW)

ตารางการต ัง้คา่ (DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

[General Setup (การตั้งค่าทัว่ไป)]
ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

Tray Setting (การตั้งค่าถาด) Paper Type (ชนิด
กระดาษ)

ตัง้คา่ชนดิของกระดาษในถาดใสก่ระดาษ

Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

ตัง้คา่ขนาดกระดาษในถาดใสก่ระดาษ

Check Size (ตรวจสอบ
ขนาด)

เลอืกวา่จะใหแ้สดงขอ้ความทีบ่อกใหค้ณุตรวจสอบวา่ขนาดและ
ชนดิของกระดาษในเครือ่งและขนาดและชนดิของกระดาษตาม
การตัง้คา่ของเครือ่งตรงกนัหรอืไม่

Beep (เสียงเตือน) - ปรับระดบัความดงัของเสยีงเตอืน

Notifications (การแจ้งเตือน)
(DCP-L3551CDW)

Blank Pg Skips
(ข้ามหน้าว่าง)

แสดงหนา้ทีส่แกนรวมและหนา้วา่งทีถ่กูขา้มหลงังจากเสร็จสิน้
การสแกน

Ecology (การประหยดัพลงังาน) Eco Mode (โหมด
ประหยดั)

เปิดการตัง้คา่เครือ่งดงัตอ่ไปนีพ้รอ้มกนั
• 2-sided Print: Long Edge (พิมพ ์2 ดา้น: ขอบ

ยาว)(ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)
• Sleep Time: 0Min (เวลารอทาํงาน: 0นาที)

Toner Save (ประหยดั
ผงหมกึ (โทนเนอร์))

เพิม่จํานวนหนา้ทีส่ามารถทําการพมิพไ์ดจ้ากตลบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์

Sleep Time (เวลารอ
ทาํงาน)

ตัง้คา่จํานวนนาทกีอ่นทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดพัก

Quiet Mode (โหมดลด
เสียงรบกวน)

ลดเสยีงรบกวนจากการพมิพ์

Auto Power Off
(ปิดเคร่ืองอตัโนมตั)ิ

ตัง้คา่จํานวนชัว่โมงทีจ่ะใหเ้ครือ่งยงัคงอยูใ่นโหมด Deep
Sleep กอ่นเขา้สูโ่หมดปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

LCD Contrast (ความคมชัดของหน้าจอแส
ดงผลแบบ LCD)

- ปรับความคมชดัของหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Setting Lock (ลอ็คการตั้งค่า) - จํากดัผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่ของเครือ่ง

Delete Storage (ลบการจดัเกบ็) Macro ID (ID
แมโคร)

ลบขอ้มลูมาโครทีล่งทะเบยีน

Font ID (ID แบบ
อกัษร)

ลบขอ้มลูฟอนตท์ีล่งทะเบยีน

Format (ฟอร์แมต) เรยีกคนืขอ้มลูมาโครและฟอนตข์องเครือ่งใหเ้ป็นคา่เริม่ตน้

[Copy (ทาํสําเนา)]
ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

Density (ความเข้ม) - ปรับความเขม้

Quality (คุณภาพ) - เลอืกความละเอยีดการทําสําเนาสําหรับชนดิเอกสารของคณุ

Contrast (ความคมชัด) - ปรับความคมชดัสําหรับการทําสําเนา

Colour Adjust (ปรับสี) Red (สีแดง) ปรับตัง้สแีดง

Green (สีเขยีว) ปรับตัง้สเีขยีว

Blue (สีนํา้เงนิ) ปรับตัง้สน้ํีาเงนิ
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ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

ID Copy (สําเนา ID) Density (ความเข้ม) ปรับความเขม้

Quality (คุณภาพ) เลอืกความละเอยีดการทําสําเนาสําหรับชนดิเอกสารของคณุ

Contrast (ความคมชัด) ปรับความคมชดัสําหรับการทําสําเนา

2in1/1in1 (2ใน1/1ใน1) ทําสําเนาบตัรประจําตวัแบบ 2 ดา้นใน 1 หนา้

[Printer (เคร่ืองพมิพ์)]
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Emulation (การจาํลอง) - - เลอืกโหมดการจําลองเครือ่งพมิพ์

Quality (คุณภาพ) - - เลอืกคณุภาพการพมิพ์

Print Options (ตวัเลือก
การพมิพ์)

Font List (รายช่ือแบบอกัษร) HP LaserJet พมิพร์ายการรปูแบบตวัอกัษรทีม่ภีายใน
เครือ่งBR-Script 3

Test Print (การทดลองพมิพ์) - พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบ

2-sided (พมิพ์ 2 ด้าน) 2-sided Print (พมิพ์ 2
ด้าน)

- ปิดหรอืเปิดการพมิพแ์บบสองดา้นและ
เลอืกพลกิดา้นขอบยาวหรอืขอบสัน้

Single Image (ภาพเดีย่ว) - สําหรับงานพมิพท์ีห่นา้สดุทา้ยเป็นภาพ 1
ดา้น เลอืกตวัเลอืก 1-sided Feed
(การป้อนกระดาษ 1 ดา้น) เพือ่ลดเวลาการ
พมิพ์

Auto Continue (ดาํเนิน
การต่ออตัโนมตั)ิ

- - เลอืกการตัง้คา่นีห้ากคณุตอ้งการใหเ้ครือ่ง
ลา้งขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัขนาดกระดาษ
และเพือ่ใชก้ระดาษในถาด

Output Colour (สี
เอาต์พตุ)

- - ตัง้คา่สทีีพ่มิพอ์อกมา

Tray Command (คาํส่ัง
ถาด)

- - เลอืกการตัง้คา่นีถ้า้หากมขีอ้ความถาดใส่
กระดาษไมต่รงกนั เมือ่คณุใชไ้ดรเวอรข์อง
HP

Reset Printer (ตั้งค่า
เคร่ืองพมิพ์ใหม่)

- - เรยีกคนืการตัง้คา่เครือ่งพมิพก์ลบัไปเป็น
คา่เริม่ตน้จากโรงงาน

Clr Correction (การ
แก้ไขสี)

Calibration (การปรับแต่งค่าของ
สี)

Calibrate (ปรับ
เทยีบ)

เริม่การปรับแตง่คา่ของสเีพือ่ตรวจสอบ
และแกไ้ขสี

Reset (ตั้งค่าใหม่) ตัง้คา่ใหมใ่หพ้ารามเิตอรก์ารปรับแตง่คา่
ของสเีป็นคา่เริม่ตน้

Registration (การลงทะเบียน) - จัดตําแหน่งการพมิพสํ์าหรับแตล่ะสี

Auto Correct (แก้ไขอตัโนมตั)ิ - ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งทําการปรับแตง่คา่ของสี
และการลงทะเบยีนสโีดยอตัโนมตัิ

ColourSettings (การตั้งค่า
สี)

Setting Mode
(โหมดการตั้งค่า)

เลอืกวา่จะใชก้ารตัง้คา่การพมิพส์ขีอง
เครือ่งหรอืไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

Colour Mode
(โหมดสี)

เลอืกโหมดสี

Improve Gray
(ปรับปรุงสีเทา)

เปิดหรอืปิดใชง้านเพือ่ปรับปรงุคณุภาพ
ของภาพในสว่นเงามดื

Enhance Black
(ยกระดบัสีดาํ)

เปิดหรอืปิดถา้กราฟิกสดํีามกีารพมิพไ์มถ่กู
ตอ้ง

Brightness (ความ
สว่าง)

ปรับความสวา่ง

Contrast (ความคม
ชัด)

ปรับความคมชดั

Red (สีแดง) ปรับตัง้สแีดง
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Clr Correction (การ
แก้ไขสี)

ColourSettings (การตั้งค่า
สี)

Green (สีเขยีว) ปรับตัง้สเีขยีว

Blue (สีนํา้เงนิ) ปรับตัง้สน้ํีาเงนิ

[Network (เครือข่าย)]
สาํหรบัรุน่เครอืขา่ยแบบไรส้ายและเครอืขา่ยแบบใชส้าย

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Wired LAN
(LAN แบบใช้สาย)

TCP/IP Boot Method
(วธีิการบู๊ตเคร่ือง)

- เลอืกวธิกีารบูต๊เครือ่งทีต่รงตามความ
ตอ้งการของคณุทีส่ดุ

IP Address
(เลขทีอ่ยู่ไอพ)ี

- ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask
(ซับเน็ตมาสก์)

- ป้อน Subnet mask

Gateway
(เกตเวย์)

- ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

Node Name (ช่ือ
โหนด)

- ป้อนชือ่โหนด
(สงูสดุ 32 ตวัอกัษร)

WINS Config
(การตั้งค่า WINS)

- เลอืกโหมดการกําหนดคา่ WINS

WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์WINS
หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์WINS รอง

DNS Server
(เซิร์ฟเวอร์ DNS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS รอง

APIPA - ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพจีากชว่ง
local address ทีเ่ชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัิ

IPv6 - เปิดหรอืปิดโปรโตคอล IPv6

Ethernet (อเีธอร์เน็ต) - - เลอืกโหมดเชือ่มตอ่อเีทอรเ์น็ต

Wired Status
(สถานะระบบแบบใช้สาย)

- - ดสูถานะระบบแบบใชส้ายปัจจบุนั

MAC Address (MAC
แอดเดรส)

- - ด ูMAC แอดเดรสของเครือ่ง

Set to Default
(ตั้งค่าเป็นค่าเร่ิมต้น)

- - เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบใชส้ายกลบั
ไปเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

Wired Enable (เปิด
การใช้งานระบบใช้สาย)

- - เปิดหรอืปิดอนิเตอรเ์ฟส LAN แบบใชส้าย
ดว้ยตนเอง

WLAN TCP/IP Boot Method
(วธีิการบู๊ตเคร่ือง)

- เลอืกวธิกีารบูต๊เครือ่งทีต่รงตามความ
ตอ้งการของคณุทีส่ดุ

IP Address
(เลขทีอ่ยู่ไอพ)ี

- ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask
(ซับเน็ตมาสก์)

- ป้อน Subnet mask

Gateway
(เกตเวย์)

- ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

Node Name (ช่ือ
โหนด)

- ป้อนชือ่โหนด
(สงูสดุ 32 ตวัอกัษร)
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

WLAN TCP/IP WINS Config
(การตั้งค่า WINS)

- เลอืกโหมดการกําหนดคา่ WINS

WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์WINS
หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์WINS รอง

DNS Server
(เซิร์ฟเวอร์ DNS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS รอง

APIPA - ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพจีากชว่ง
local address ทีเ่ชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัิ

IPv6 - เปิดหรอืปิดโปรโตคอล IPv6

Setup Wizard (ตวั
ช่วยการตั้งค่า)

- - กําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ของคณุดว้ยตนเอง

WLAN Assistant
(ตวัช่วย WLAN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของ
คณุโดยใชแ้ผน่ดสิกก์ารตดิตัง้ของ Brother

WPS - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของ
คณุโดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

WPS w/PIN Code
(WPS w/รหัส PIN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของ
คณุโดยใช ้WPS ทีม่ ีPIN

WLAN Status (สถานะ
WLAN)

Status (สถานะ) - ดสูถานะเครอืขา่ยแบบไรส้ายปัจจบุนั

Signal
(สัญญาณ)

- ดคูวามแรงของสญัญาณเครอืขา่ยแบบไร ้
สายปัจจบุนั

Channel (ช่อง
สัญญาณ)

- ดแูชนแนลเครอืขา่ยแบบไรส้ายปัจจบุนั

Speed (ความเร็ว) - ดคูวามเร็วเครอืขา่ยแบบไรส้ายปัจจบุนั

SSID - ด ูSSID ปัจจบุนั

Comm. Mode
(โหมดการส่ือสาร)

- ดโูหมดการสือ่สารปัจจบุนั

MAC Address (MAC
แอดเดรส)

- - ด ูMAC แอดเดรสของเครือ่ง

Set to Default
(ตั้งค่าเป็นค่าเร่ิมต้น)

- - เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายกลบั
ไปเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

WLAN Enable (เปิดใช้
งาน WLAN)

- - เปิดหรอืปิด WLAN ดว้ยตนเอง

Wi-Fi Direct Push Button (ปุ่ม
กด)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct
ของคณุโดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

PIN Code (รหัส
PIN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct
ของคณุโดยใช ้WPS ทีม่รีหสั PIN code

Manual (ดาํเนินการเอง) - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct
ของคณุดว้ยตนเอง

Group Owner (เจ้าของ
กลุ่ม)

- - ตัง้คา่เครือ่งพมิพข์องคณุเป็นเจา้ของกลุม่

Device Info.
(ข้อมูลอปุกรณ์)

Device Name
(ช่ืออปุกรณ์)

- ดชูือ่อปุกรณข์องเครือ่งของคณุ

SSID - ด ูSSID ของเจา้ของกลุม่
เมือ่เครือ่งพมิพไ์มไ่ดเ้ชือ่มตอ่ หนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD จะแสดง Not Connected
(ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่)
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Wi-Fi Direct Device Info.
(ข้อมูลอปุกรณ์)

IP Address
(เลขทีอ่ยู่ไอพ)ี

- ดเูลขทีอ่ยูไ่อพปัีจจบุนัของเครือ่ง

Status Info.
(ข้อมูลสถานะ)

Status (สถานะ) - ดสูถานะเครอืขา่ย Wi-Fi Direct ปัจจบุนั

Signal
(สัญญาณ)

- ดคูวามแรงของสญัญาณเครอืขา่ย Wi-Fi
Direct ปัจจบุนั
เมือ่เครือ่งของคณุเป็นเจา้ของกลุม่ หนา้
จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงสญัญาณ
แรงเสมอ

Channel (ช่อง
สัญญาณ)

- ดแูชนแนลเครอืขา่ย Wi-Fi Direct ปัจจบุนั

Speed (ความเร็ว) - ดคูวามเร็วเครอืขา่ย Wi-Fi Direct ปัจจบุนั

I/F Enable (เปิดใช้
งาน I/F)

- - เปิดหรอืปิดการเชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct

Network Reset
(ตั้งค่าเครือข่ายใหม่)

- - - เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดไปทีค่า่
เริม่ตน้จากโรงงาน

สาํหรบัรุน่เครอืขา่ยแบบไรส้าย

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

WLAN TCP/IP Boot Method
(วธีิการบู๊ตเคร่ือง)

- เลอืกวธิกีารบูต๊เครือ่งทีต่รงตามความตอ้งการ
ของคณุทีส่ดุ

IP Address
(เลขทีอ่ยู่ไอพ)ี

- ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask
(ซับเน็ตมาสก์)

- ป้อน Subnet mask

Gateway
(เกตเวย์)

- ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

Node Name (ช่ือ
โหนด)

- ป้อนชือ่โหนด
(สงูสดุ 32 ตวัอกัษร)

WINS Config
(การตั้งค่า WINS)

- เลอืกโหมดการกําหนดคา่ WINS

WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์WINS หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์WINS รอง

DNS Server
(เซิร์ฟเวอร์ DNS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีองเซริฟ์เวอร ์DNS รอง

APIPA - ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจัดสรรเลขทีอ่ยูไ่อพจีากชว่ง
local address ทีเ่ชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัิ

IPv6 - เปิดหรอืปิดโปรโตคอล IPv6

Setup Wizard (ตวั
ช่วยการตั้งค่า)

- - กําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของ
คณุดว้ยตนเอง

WLAN Assistant
(ตวัช่วย WLAN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุ
โดยใชแ้ผน่ดสิกก์ารตดิตัง้ของ Brother

WPS - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุ
โดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

WPS w/PIN Code
(WPS w/รหัส PIN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุ
โดยใช ้WPS ทีม่ ีPIN
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

WLAN WLAN Status (สถานะ
WLAN)

Status (สถานะ) - ดสูถานะเครอืขา่ยแบบไรส้ายปัจจบุนั

Signal
(สัญญาณ)

- ดคูวามแรงของสญัญาณเครอืขา่ยแบบไรส้าย
ปัจจบุนั

Channel (ช่อง
สัญญาณ)

- ดแูชนแนลเครอืขา่ยแบบไรส้ายปัจจบุนั

Speed (ความเร็ว) - ดคูวามเร็วเครอืขา่ยแบบไรส้ายปัจจบุนั

SSID - ด ูSSID ปัจจบุนั

Comm. Mode
(โหมดการส่ือสาร)

- ดโูหมดการสือ่สารปัจจบุนั

MAC Address (MAC
แอดเดรส)

- - ด ูMAC แอดเดรสของเครือ่ง

WLAN Enable (เปิดใช้
งาน WLAN)

- - เปิดหรอืปิด WLAN ดว้ยตนเอง

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 (ดาํเนินการเอง) - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct ของ
คณุดว้ยตนเอง

Group Owner (เจ้าของ
กลุ่ม)

- - ตัง้คา่เครือ่งพมิพข์องคณุเป็นเจา้ของกลุม่

Device Info.
(ข้อมูลอปุกรณ์)

Device Name
(ช่ืออปุกรณ์)

- ดชูือ่อปุกรณข์องเครือ่งของคณุ

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

IP Address
(เลขทีอ่ยู่ไอพ)ี

- ดเูลขทีอ่ยูไ่อพปัีจจบุนัของเครือ่ง

Status Info.
(ข้อมูลสถานะ)

Status (สถานะ) - ดสูถานะเครอืขา่ย Wi-Fi Direct ปัจจบุนั

Signal
(สัญญาณ)

- ดคูวามแรงของสญัญาณเครอืขา่ย Wi-Fi
Direct ปัจจบุนั
เมือ่เครือ่งของคณุเป็นเจา้ของกลุม่ หนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD จะแสดงสญัญาณแรงเสมอ

Channel (ช่อง
สัญญาณ)

- ดแูชนแนลเครอืขา่ย Wi-Fi Direct ปัจจบุนั

Speed (ความเร็ว) - ดคูวามเร็วเครอืขา่ย Wi-Fi Direct ปัจจบุนั

I/F Enable (เปิดใช้งาน
I/F)

- - เปิดหรอืปิดการเชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct

Network
Reset (ตั้งค่า
เครือข่ายใหม่)

- - - เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดไปทีค่า่เริม่
ตน้จากโรงงาน

[Print Reports (พมิพ์รายงาน)]
ระดบั 1 คาํอธบิาย

User Settings (การตั้งค่าผู้ใช้) พมิพร์ายการการตัง้คา่ของคณุ

Print Settings (การตั้งค่าการพมิพ์) พมิพร์ายการการตัง้คา่เครือ่งพมิพข์องคณุ

Network Config (การกาํหนดค่าเครือข่าย) พมิพร์ายการการตัง้คา่เครอืขา่ยของคณุ

PrintFileList (พมิพ์รายการไฟล์) พมิพร์ายการขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นหน่วยความจําของเครือ่ง
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ระดบั 1 คาํอธบิาย

Drum Dot Print (พมิพ์แบบดรัมดอท) พมิพใ์บตรวจสอบดรัมดอท

WLAN Report (รายงาน WLAN) พมิพผ์ลการเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย

[Machine Info. (ข้อมูลเคร่ือง)]
ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

Serial No. (หมายเลขผลติภณัฑ์
(Serial No.))

- แสดงหมายเลขผลติภณัฑข์องเครือ่งพมิพ์

Version (เวอร์ช่ัน) Main Version
(เวอร์ช่ันหลกั)

แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรห์ลกั

Sub1 Version
(เวอร์ช่ันรอง1)

แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรร์อง

Page Counter (ตวันับหน้ากระดาษ) Total (รวม) ตรวจสอบจํานวนหนา้ทัง้หมดทีเ่ครือ่งพมิพอ์อกมาตลอดชว่ง
อายกุารใชง้านCopy (ทาํสําเนา)

Print (พมิพ์)
Other (อ่ืนๆ)

Parts Life (อายุการใช้งานช้ินส่วน) Toner (ผงหมกึ
(โทนเนอร์))

ดอูายกุารใชง้านของผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีเ่หลอืโดยประมาณ
สําหรับแตล่ะ สี

Drum (แม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม))

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)
แตล่ะชดุ

Belt (สายพาน) แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ

Fuser (ตวัทาํความร้อน) แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุทําความรอ้น

PF Kit 1 (ชุด PF 1) แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อนกระดาษ 1

[Secure Print (พมิพ์แบบรักษาความปลอดภยั)]
ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย
(เลอืกผูใ้ช)้ (เลอืก Secure Print

Job)
คณุสามารถพมิพง์านทีจั่ดเก็บอยูใ่นหน่วยความจําของเครือ่ง เมือ่คณุป้อนรหสัผา่นสีห่ลกัของ
คณุ
เปิดใชง้านเฉพาะเมือ่เครือ่งมขีอ้มลูการพมิพแ์บบปลอดภยั

[Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมต้น)]
ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

Date&Time (วนัทีแ่ละเวลา) Date&Time (วนัทีแ่ละเวลา) เขา้ถงึวนัทีแ่ละเวลาโดยใชเ้มนูการตัง้คา่

Auto Daylight (แสงกลางวนัอตัโนมตั)ิ
(สามารถใชไ้ดบ้างประเทศเทา่นัน้)

ตัง้คา่เครือ่งใหเ้ปลีย่นเวลาตามเวลาออมแสงโดย
อตัโนมตัิ

Time Zone (เขตเวลา) ตัง้คา่เขตเวลาของคณุ

Reset (ตั้งค่าใหม่) Machine Reset (ตั้งค่าเคร่ืองใหม่) เรยีกคนืการตัง้คา่เครือ่งทัง้หมดทีค่ณุไดทํ้าการ
เปลีย่นแปลง

Network Reset (ตั้งค่าเครือข่ายใหม่)
(สําหรับรุน่ทีม่คีณุลกัษณะเครอืขา่ย
เทา่นัน้)

เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดไปทีค่า่เริม่ตน้จาก
โรงงาน

All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) เรยีกคนืการตัง้คา่เครือ่งกลบัไปเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

Factory Reset (รีเซ็ตค่าทีต่ั้งจากโรงงาน) เรยีกคนืการตัง้คา่เครือ่งทัง้หมดกลบัเป็นคา่เริม่ตน้จาก
โรงงาน ดําเนนิการเชน่นีเ้มือ่คณุกําจัดทิง้เครือ่งพมิพ์

Local Language (ภาษาท้อง
ถิน่)
(ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)

- เปลีย่นภาษาของจอ LCD ของคณุ

201



  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตั ิ> ตารางการตัง้
คา่ (MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

ตารางการต ัง้คา่ (MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

 [Settings (การตั้งค่า)]

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Date & Time (วนัทีแ่ละเวลา) - เขา้ถงึวนัทีแ่ละเวลาโดยใชเ้มนูการตัง้คา่

Toner (โทนเนอร์) Toner Life (อายุผงหมกึ
(โทนเนอร์))

- ดอูายกุารใชง้านของผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีเ่หลอื
โดยประมาณสําหรับแตล่ะ สี

Test Print (การทดลองพมิพ์) - พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบ

Calibration (การปรับแต่งค่าของ
สี)

Calibrate
(ปรับเทยีบ)

เริม่การปรับแตง่คา่ของสเีพือ่ตรวจสอบและแกไ้ขสี

Reset (ตั้งค่า
ใหม่)

ตัง้คา่ใหมใ่หพ้ารามเิตอรก์ารปรับแตง่คา่ของสเีป็น
คา่เริม่ตน้

Registration (การลงทะเบียน) - จัดตําแหน่งการพมิพสํ์าหรับแตล่ะสี

Network (เครือข่าย) Wired LAN (LAN แบบใช้สาย)
(MFC-L3735CDN/
MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW)

- เขา้สูเ่มนูการตัง้คา่ LAN แบบใชส้าย

WLAN
(MFC-L3710CW/
MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW)

- เขา้สูเ่มนูการตัง้คา่ WLAN

Screen Settings
(การตั้งค่าหน้าจอ)

- - เขา้สูเ่มนูการตัง้คา่หนา้จอเริม่ตน้

Eco Mode (โหมด
ประหยดั)

- - เปิดการตัง้คา่เครือ่งดงัตอ่ไปนีพ้รอ้มกนั
• 2-sided Print (พิมพ ์2 ดา้น): Long

Edge (ขอบดา้นยาว) (ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)
• Sleep Time (เวลารอทาํงาน): 0Min (นาที)
• Dim Timer (ตวัตั้งเวลาหร่ีแสง): 10Secs

(วนิาที)
Tray Setting
(การตั้งค่าถาด)

- - เขา้สูเ่มนูการตัง้คา่ถาด

All Settings
(การตั้งค่าทั้งหมด)

- - กําหนดคา่รายละเอยีดการตัง้คา่

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (ตั้งค่าทัว่ไป)]
ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Tray Setting (การตั้งค่า
ถาด)

Paper Type (ชนิด
กระดาษ)

MP Tray (ถาด MP)
(MFC-L3770CDW)

เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษที่
อยูใ่นถาดอเนกประสงค์

Tray #1 (ถาด #1)
(MFC-L3770CDW)

เลอืกชนดิของกระดาษทีต่รงกบักระดาษที่
อยูใ่นถาดมาตรฐาน
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Tray Setting (การตั้งค่า
ถาด)

Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

MP Tray (ถาด MP)
(MFC-L3770CDW)

เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาด
อเนกประสงค์

Tray #1 (ถาด #1)
(MFC-L3770CDW)

เลอืกขนาดกระดาษทีค่ณุบรรจใุนถาด
กระดาษมาตรฐาน

Check Size (ตรวจสอบ
ขนาด)

- เลอืกวา่จะใหแ้สดงขอ้ความทีบ่อกใหค้ณุ
ตรวจสอบวา่ขนาดและชนดิของกระดาษใน
เครือ่งและขนาดและชนดิของกระดาษตาม
การตัง้คา่ของเครือ่งตรงกนัหรอืไม่

Tray Use: Copy (ถาดที่
ใช้: สําเนา)

- เลอืกถาดทีจ่ะใชสํ้าหรับสําเนา

Tray Use: Fax (ถาดที่
ใช้: โทรสาร)

- เลอืกถาดทีจ่ะใชสํ้าหรับโทรสาร

Tray Use: Print
(ถาดทีใ่ช้: พมิพ์)

- เลอืกถาดทีจ่ะใชสํ้าหรับการพมิพ์

Volume (ระดบัเสียง) Ring (กร่ิง) - ปรับระดบัความดงัของเสยีงเรยีกเขา้

Beep (เสียงเตือน) - ปรับระดบัความดงัของเสยีงเตอืน

Speaker (ลาํโพง) - ปรับระดบัความดงัของลําโพง

LCD Settings (การตั้งค่า
LCD)

Backlight (ไฟหน้าจอ) - ปรับความสวา่งของแบ็คไลทข์องจอ LCD

Dim Timer (ตวัตั้งเวลาหร่ี
แสง)

- ตัง้คา่ระยะเวลาทีแ่บคไลทข์องหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD ยงัคงสวา่งอยูห่ลงัจากที่
คณุกลบัสูห่นา้หลกัเริม่ตน้

Screen Settings (การตั้ง
ค่าหน้าจอ)

Main Home Screen
(หน้าจอหลกั)

- ตัง้คา่หนา้จอหลกัเริม่ตน้

Copy Screen (หน้าจอการ
ทาํสําเนา)

- ตัง้คา่หนา้จอเริม่ตน้สําหรับการทําสําเนา

Scan Screen (หน้าจอ
สแกน)

- ตัง้คา่เริม่ตน้สําหรับหนา้จอการสแกน

Notifications (การแจ้ง
เตือน)

Scan Result(Skip
Blank Page) (ผลการ
สแกน(ข้ามหน้าว่าง))

- แสดงหนา้ทีส่แกนรวมและหนา้วา่งทีถ่กู
ขา้มหลงังจากเสร็จสิน้การสแกน

Ecology (การประหยดัพลงังาน) Eco Mode (โหมดประหยดั) - เปิดการตัง้คา่เครือ่งดงัตอ่ไปนีพ้รอ้มกนั
• 2-sided Print (พิมพ ์2 ดา้น):

Long Edge (ขอบดา้นยาว) (ใชไ้ด ้
เฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)

• Sleep Time (เวลารอทาํงาน): 0Min
(นาที)

• Dim Timer (ตวัตั้งเวลาหร่ีแสง):
10Secs (วนิาที)

Toner Save (ประหยดัผง
หมกึ (โทนเนอร์))

- เพิม่จํานวนหนา้ทีส่ามารถทําการพมิพไ์ด ้
จากตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

Sleep Time (เวลารอ
ทาํงาน)

- ตัง้คา่เวลากอ่นทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมด
ประหยดัพลงังาน

Quiet Mode (โหมดลดเสียง
รบกวน)

- ลดเสยีงรบกวนจากการพมิพ์

Auto Power Off (ปิด
เคร่ืองอตัโนมตั)ิ

- ตัง้คา่จํานวนชัว่โมงทีจ่ะใหเ้ครือ่งยงัคงอยู่
ในโหมด Deep Sleep กอ่นเขา้สูโ่หมดปิด
เครือ่งอตัโนมตัิ

Setting Lock (ลอ็คการตั้ง
ค่า)

Set Password (ตั้งรหัส
ผ่าน)

- จํากดัผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตไมใ่หเ้ปลีย่น
การตัง้คา่ของเครือ่ง

Lock Off⇒On (ลอ็ค
ปิด⇒เปิด)

-
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Setting Lock (ลอ็คการตั้ง
ค่า)

New Password (รหัสผ่าน
ใหม่)
(มเีฉพาะเมือ่คณุป้อนรหสั
ผา่นเป็นครัง้แรก)

จํากดัผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตไมใ่หเ้ปลีย่น
การตัง้คา่ของเครือ่ง

-

Delete Storage (ลบการจัด
เกบ็)

Macro ID (ID แมโคร) - ลบขอ้มลูมาโครทีล่งทะเบยีน

Font ID (ID แบบอกัษร) - ลบขอ้มลูฟอนตท์ีล่งทะเบยีน

Format (ฟอร์แมต) - เรยีกคนืขอ้มลูมาโครและฟอนตข์องเครือ่ง
ใหเ้ป็นคา่เริม่ตน้

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Shortcut Settings (การตั้งค่าทางลดั)]
ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย
(เลอืกทางลดั) Rename (ตั้งช่ือใหม่) เปลีย่นชือ่ทางลดั

Edit (แก้ไข) เปลีย่นการตัง้คา่ทางลดั

Delete (ลบ) ลบทางลดั

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Fax (โทรสาร)]
ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Setup Receive (ตั้งค่า
การรับ)

Receive Mode (โหมด
รับ)

- เลอืกโหมดการรับของตวัเครือ่งทีต่รงตามความ
ตอ้งการของคณุทีส่ดุ

Ring Delay (หน่วงเวลา
เสียงเรียก)

- ตัง้คา่จํานวนครัง้เสยีงเรยีกเขา้กอ่นเครือ่งรับสายใน
โหมดโทรสารหรอืโทรสาร/โทรศพัท์

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

- ตัง้คา่ระยะเวลาของเสยีงกริง่พเิศษ/สองครัง้ใน
โหมดโทรสาร/โทรศพัท์

Fax Preview (เรียกดู
ตวัอย่างโทรสาร)

- ดโูทรสารทีไ่ดรั้บบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

Fax Detect (ตรวจหา
โทรสาร)

- รับขอ้ความโทรสารอตัโนมตัเิมือ่คณุตอบรับสาย
โทรเขา้และไดย้นิเสยีงโทรสาร

Remote Codes (รหัส
ระยะไกล)

Remote Codes
(รหัสระยะไกล)

รับสายจากโทรศพัทท์ีต่อ่แยกออกจากตวัเครือ่ง
หรอืโทรศพัทภ์ายนอกเพือ่เปิดหรอืปิดรหสัทาง
ไกล คณุสามารถปรับรหสัใหเ้ป็นสว่นตวัAct.Code (รหัส

เปิดใช้งานเคร่ือง)
Deact.Code
(รหัสปิดใช้งานเคร่ือง)

Auto Reduction (การ
ลดโดยอตัโนมตั)ิ

- ยอ่ขนาดโทรสารรับเขา้

PC Fax Receive (รับ
โทรสารด้วย PC)

On (เปิด) ตัง้คา่เครือ่งใหส้ง่โทรสารไปยงัคอมพวิเตอรข์อง
คณุ
คณุสามารถเปิดคณุลกัษณะความปลอดภยัของงาน
พมิพสํ์ารองได ้

Off (ปิด)

Memory Receive (รับ
ด้วยหน่วยความจาํ)

Off (ปิด) -

Fax Forward
(ส่งต่อโทรสาร)

ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งสง่ตอ่ขอ้ความโทรสารหรอืจัดเก็บ
โทรสารรับเขา้ในหน่วยความจํา (เพือ่ใหค้ณุ
สามารถเรยีกดขูณะอยูห่า่งจากเครือ่งของคณุ)
หากคณุเลอืกสง่ตอ่โทรสารหรอืจัดเก็บโทรสาร
คณุสามารถเปิดคณุลกัษณะความปลอดภยั
Backup Print (สํารองการพมิพ)์ ได ้

Fax Storage
(จดัเกบ็โทรสาร)

Forward to
Cloud (ส่งต่อไปยงั
คลาวด์)

สง่ตอ่โทรสารขาเขา้ไปยงับรกิารออนไลน์
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Setup Receive (ตั้งค่า
การรับ)

Memory Receive (รับ
ด้วยหน่วยความจาํ)

Forward to
Cloud (ส่งต่อไปยงั
คลาวด์)

สง่ตอ่โทรสารขาเขา้ไปยงับรกิารออนไลน์

Fax Rx Stamp (ประทบั
วนัเวลาทีรั่บโทรสาร)

- พมิพเ์วลาและวนัทีท่ีไ่ดรั้บทีด่า้นบนของโทรสารรับ
เขา้

2-sided (พมิพ์ 2 ด้าน) - พมิพโ์ทรสารทีไ่ดรั้บบนกระดาษทัง้สองดา้น

Setup Send (ตั้งค่าการส่ง) Batch TX (แบทช์ TX) - รวมโทรสารทีช่ะลอทีส่ง่ออกไปยงัหมายเลข
โทรสารเดยีวกนัพรอ้มกนัในการสง่หนึง่ครัง้

Coverpage Note
(ข้อความใบปะหน้า)

- ตัง้คา่ขอ้ความหนา้ปกแบบกําหนดเองหนึง่หรอืสอง
ขอ้ความเพือ่พมิพล์งบนโทรสารสง่ออก

Auto Redial (เรียกเลข
หมายซ้ําอตัโนมตั)ิ

- ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งโทรซํา้หมายเลขโทรสารลา่สดุหลงั
จากผา่นไปหา้นาทหีากโทรสารไมไ่ดส้ง่ไป
เนือ่งจากสายไมว่า่ง

Destination (ปลาย
ทาง)

- ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งแสดงขอ้มลูปลายทางบนหนา้จอแส
ดงผลแบบ LCD ขณะกําลงัตอ่เลขหมายโทรสาร

Anti-Junk Fax (ป้องกนั
โทรสารขยะ)

Register (ลงทะเบียน) - บนัทกึหมายเลขโทรสารทีต่อ้งการลงในรายการ
บล็อคเพือ่หลกีเลีย่งการรับโทรสารจากหมายเลข
นัน้

Delete (ลบ) - ลบหมายเลขจากรายการบล็อค

Print Reports (พมิพ์
รายงาน)

- คณุสามารถพมิพร์ายการหมายเลขโทรสารทีบ่นัทกึ
ไวใ้นรายการบล็อคได ้

Report Setting (การ
ตั้งค่ารายงาน)

XMIT Report (รายงาน
XMIT)

- เลอืกการตัง้คา่เริม่ตน้สําหรับรายงานการตรวจสอบ
ความถกูตอ้งการสง่สญัญาณ

Journal Period
(ระยะเวลาบันทกึ)

Journal
Period (ระยะเวลา
บันทกึ)

ตัง้คา่ชว่งสําหรับการพมิพบ์นัทกึโทรสารโดย
อตัโนมตัิ

Time (เวลา) หากคณุเลอืกตวัเลอืกอืน่นอกจากปิด และทกุๆ
โทรสาร 50 แผน่ คณุสามารถตัง้คา่เวลาสําหรับตวั
เลอืกได ้

Day (วนั) ถา้คณุเลอืกทกุๆ 7 วนั คณุสามารถตัง้วนัของ
สปัดาหไ์ด ้

Print Document (พมิพ์
เอกสาร)

- - พมิพโ์ทรสารทีไ่ดรั้บทีจั่ดเกบ็อยูใ่นหน่วยความจํา
ของเครือ่ง

Remote Access (การเข้า
ถงึระยะไกล)

- - ตัง้คา่รหสัของคณุสําหรับการเรยีกดจูากระยะไกล

Dial Restriction
(การจาํกดัการต่อสาย)

Dial Pad (แป้นหมายเลข) - ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจํากดั การตอ่หมายเลข เมือ่ใชแ้ป้น
กดหมายเลข

Address Book (สมุดที่
อยู่)

- ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจํากดั การตอ่หมายเลข เมือ่ใชส้มดุ
ทีอ่ยู่

Shortcuts (ทางลดั) - ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจํากดั การตอ่หมายเลข เมือ่ใชท้าง
ลดั

Remaining Jobs (งานที่
เหลือ)

- - ตรวจสอบวา่ควิงานใดอยูใ่นหน่วยความจําของ
เครือ่งและยกเลกิงานทีเ่ลอืก

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Printer (เคร่ืองพมิพ์)]
ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Emulation (การจาํลอง) - - เลอืกโหมดจําลองแบบ

Quality (คุณภาพ) - - เลอืกคณุภาพการพมิพ์

Print Options (ตวัเลือก
การพมิพ์)

Font List (รายช่ือแบบอกัษร) HP LaserJet พมิพร์ายการรปูแบบตวัอกัษรทีม่ภีายในเครือ่ง

BR-Script 3
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Print Options (ตวัเลือก
การพมิพ์)

Test Print (การทดลอง
พมิพ์)

- พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบ

2-sided (พมิพ์ 2 ด้าน) 2-sided Print (พมิพ์ 2
ด้าน)

- เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านการพมิพ ์2 ดา้น
และเลอืกขอบยาวหรอืขอบสัน้

Single Image (ภาพเดีย่ว) - สําหรับงานพมิพท์ีห่นา้สดุทา้ยเป็นภาพ 1
ดา้น เลอืกตวัเลอืก 1-sided Feed (การ
ป้อนกระดาษ 1 ดา้น) เพือ่ลดเวลาการพมิพ์
เมือ่คณุใชก้ระดาษทีม่ลีายพมิพล์ว่งหนา้ คณุ
จะตอ้งเลอืกตวัเลอืก 2-sided Feed (การ
ป้อนกระดาษ 2 ดา้น) ถา้คณุเลอืก 1-sided
Feed (การป้อนกระดาษ 1 ดา้น) สําหรับกระดาษ
ทีม่ลีายพมิพล์ว่งหนา้ หนา้สดุทา้ยจะถกูพมิพ์
ลงบนหนา้กลบักนั

Auto Continue (ดาํเนิน
การต่ออตัโนมตั)ิ

- - เลอืกถา้คณุตอ้งการใหเ้ครือ่งลา้งขอ้ผดิพลาด
ขนาดกระดาษหรอืขอ้ผดิพลาดชนดิสือ่การ
พมิพโ์ดยอตัโนมตั ิและใชก้ระดาษจากถาดอืน่

Output Colour (สี
เอาต์พตุ)

- - ตัง้คา่สทีีพ่มิพอ์อกมา

HP Tray Command (คาํ
ส่ังถาด HP)

- - เลอืกเวอรช์นัของระบบจําลองถาด HP
LaserJet ทีถ่กูตอ้ง

Reset Printer (ตั้งค่า
เคร่ืองพมิพ์ใหม่)

- - เรยีกคนืการตัง้คา่เครือ่งพมิพก์ลบัไปเป็นคา่
เริม่ตน้จากโรงงาน

Colour Correction
(การแก้ไขสี)

Calibration (การปรับแต่งค่า
ของสี)

Calibrate (ปรับ
เทยีบ)

เริม่การปรับแตง่คา่ของสเีพือ่ตรวจสอบและ
แกไ้ขสี

Reset (ตั้งค่าใหม่) ตัง้คา่ใหมใ่หพ้ารามเิตอรก์ารปรับแตง่คา่ของสี
เป็นคา่เริม่ตน้

Registration (การลง
ทะเบียน)

- จัดตําแหน่งการพมิพสํ์าหรับแตล่ะสี

Auto Correction (การ
แก้ไขอตัโนมตั)ิ

- ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งทําการปรับแตง่คา่ของสแีละ
การลงทะเบยีนสโีดยอตัโนมตัิ

Colour Settings (การ
ตั้งค่าสี)

Setting Mode
(โหมดการตั้งค่า)

เลอืกวา่จะใชก้ารตัง้คา่การพมิพส์ขีองเครือ่ง
หรอืไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

Colour Mode
(โหมดสี)

เลอืกโหมดสี

Improve Grey
Colour (ปรับปรุงสี
เทา)

เปิดหรอืปิดใชง้านเพือ่ปรับปรงุคณุภาพของ
ภาพในสว่นเงามดื

Enhance Black
Printing (ยกระดบั
การพมิพ์สีดาํ)

เปิดหรอืปิดถา้กราฟิกสดํีามกีารพมิพไ์มถ่กู
ตอ้ง

Brightness (ความ
สว่าง)

ปรับความสวา่ง

Contrast (ความคม
ชัด)

ปรับความคมชดั

Red (สีแดง) ปรับตัง้สแีดง

Green (สีเขยีว) ปรับตัง้สเีขยีว

Blue (สีนํา้เงนิ) ปรับตัง้สน้ํีาเงนิ
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[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Network (เครือข่าย)]
ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 คาํอธบิาย

Wired LAN (LAN แบบใช้
สาย)
(MFC-L3735CDN/
MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW)

TCP/IP BOOT Method (วธีิ
การบู๊ตเคร่ือง)

IP Boot
Tries (การ
พยายามบู๊ต IP)

เลอืกวธิกีารบูต๊เครือ่งทีต่รง
ตามความตอ้งการของคณุ
ทีส่ดุ

IP Address (เลขทีอ่ยู่
ไอพ)ี

- ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask (ซับ
เน็ตมาสก์)

- ป้อน Subnet mask

Gateway (เกตเวย์) - ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

Node Name (ช่ือ
โหนด)

- ป้อนชือ่โหนด
(สงูสดุ 32 ตวัอกัษร)

WINS
Configuration
(การกาํหนดค่า WINS)

- เลอืกโหมดการกําหนดคา่
WINS

WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีอง
เซริฟ์เวอร ์WINS หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีอง
เซริฟ์เวอร ์WINS รอง

DNS Server
(เซิร์ฟเวอร์ DNS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีอง
เซริฟ์เวอร ์DNS หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีอง
เซริฟ์เวอร ์DNS รอง

APIPA - ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจัดสรรเลขที่
อยูไ่อพจีากชว่ง local
address ทีเ่ชือ่มตอ่โดย
อตัโนมตัิ

IPv6 - เปิดหรอืปิดโปรโตคอล
IPv6

Ethernet (อเีธอร์เน็ต) - - เลอืกโหมดเชือ่มตอ่อเีทอร์
เน็ต

Wired Status (สถานะ
ระบบแบบใช้สาย)

- - ดสูถานะระบบแบบใชส้าย
ปัจจบุนั

MAC Address (MAC
แอดเดรส)

- - ด ูMAC แอดเดรสของ
เครือ่ง

Set to Default (ตั้ง
ค่าเป็นค่าเร่ิมต้น)
(MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW)

- - เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ย
แบบใชส้ายกลบัไปเป็นคา่
เริม่ตน้จากโรงงาน

Wired Enable (เปิด
การใช้งานระบบใช้สาย)
(MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW)

- - เปิดหรอืปิดอนิเตอรเ์ฟส
LAN แบบใชส้ายดว้ยตนเอง

WLAN
(MFC-L3710CW/
MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW)

TCP/IP BOOT Method (วธีิ
การบู๊ตเคร่ือง)

IP Boot
Tries (การ
พยายามบู๊ต IP)

เลอืกวธิกีารบูต๊เครือ่งทีต่รง
ตามความตอ้งการของคณุ
ทีส่ดุ

IP Address (เลขทีอ่ยู่
ไอพ)ี

- ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพี

Subnet Mask (ซับ
เน็ตมาสก์)

- ป้อน Subnet mask
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 คาํอธบิาย

WLAN
(MFC-L3710CW/
MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW)

TCP/IP Gateway (เกตเวย์) - ป้อนทีอ่ยูเ่กตเวย์

Node Name (ช่ือ
โหนด)

- ป้อนชือ่โหนด
(สงูสดุ 32 ตวัอกัษร)

WINS
Configuration
(การกาํหนดค่า WINS)

- เลอืกโหมดการกําหนดคา่
WINS

WINS Server
(เซิร์ฟเวอร์ WINS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีอง
เซริฟ์เวอร ์WINS หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีอง
เซริฟ์เวอร ์WINS รอง

DNS Server
(เซิร์ฟเวอร์ DNS)

Primary
(หลกั)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีอง
เซริฟ์เวอร ์DNS หลกั

Secondary
(รอง)

ระบเุลขทีอ่ยูไ่อพขีอง
เซริฟ์เวอร ์DNS รอง

APIPA - ตัง้คา่ใหเ้ครือ่งจัดสรรเลขที่
อยูไ่อพจีากชว่ง local
address ทีเ่ชือ่มตอ่โดย
อตัโนมตัิ

IPv6 - เปิดหรอืปิดโปรโตคอล
IPv6

Setup Wizard (ตวัช่วย
การตั้งค่า)

- - กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไร ้
สายโดยใชต้วัชว่ยตัง้คา่

WLAN Assistant (ตวั
ช่วย WLAN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย
แบบไรส้ายของคณุโดยใช ้
แผน่ดสิกก์ารตดิตัง้ของ
Brother

WPS - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย
แบบไรส้ายของคณุโดยใช ้
ปุ่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

WPS w/ PIN Code
(WPS w/รหัส PIN)

- - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย
แบบไรส้ายของคณุโดยใช ้
WPS ทีม่ ีPIN

WLAN Status (สถานะ
WLAN)

Status (สถานะ) - ดสูถานะเครอืขา่ยแบบไร ้
สายปัจจบุนั

Signal (สัญญาณ) - ดคูวามแรงของสญัญาณ
เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ปัจจบุนั

SSID - ด ูSSID ปัจจบุนั

Comm. Mode (โหมด
การส่ือสาร)

- ดโูหมดการสือ่สารปัจจบุนั

MAC Address (MAC
แอดเดรส)

- - ด ูMAC แอดเดรสของ
เครือ่ง

Set to Default (ตั้ง
ค่าเป็นค่าเร่ิมต้น)
(MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW)

- - เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ย
แบบไรส้ายกลบัไปเป็นคา่
เริม่ตน้จากโรงงาน

WLAN Enable (เปิดใช้
งาน WLAN)

- - เปิดหรอืปิดสว่นตอ่ประสาน
เครอืขา่ยแบบไรส้าย

Wi-Fi Direct
(MFC-L3710CW/
MFC-L3745CDW/

Push Button (ปุ่มกด) - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย
Wi-Fi Direct ของคณุโดย
ใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 คาํอธบิาย
MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW)

PIN Code (รหัส PIN) - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย
Wi-Fi Direct ของคณุโดย
ใช ้WPS ทีม่รีหสั PIN code

Manual (ดาํเนินการเอง) - - กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย
Wi-Fi Direct ของคณุดว้ย
ตนเอง

Group Owner (เจ้าของ
กลุ่ม)

- - ตัง้คา่เครือ่งพมิพข์องคณุ
เป็นเจา้ของกลุม่

Device
Information (ข้อมูล
อุปกรณ์)

Device Name (ช่ือ
อุปกรณ์)

- ดชูือ่อปุกรณข์องเครือ่งของ
คณุ

SSID - ด ูSSID ของเจา้ของกลุม่
เมือ่เครือ่งพมิพไ์มไ่ดเ้ชือ่ม
ตอ่ หนา้จอแสดงผลแบบ
LCD จะแสดง Not
Connected (ไมไ่ดเ้ชือ่ม
ตอ่)

IP Address (เลขทีอ่ยู่
ไอพ)ี

- ดเูลขทีอ่ยูไ่อพปัีจจบุนัของ
เครือ่ง

Status
Information (ข้อมูล
สถานะ)

Status (สถานะ) - ดสูถานะเครอืขา่ย Wi-Fi
Direct ปัจจบุนั

Signal (สัญญาณ) - ดคูวามแรงของสญัญาณ
เครอืขา่ย Wi-Fi Direct
ปัจจบุนั
เมือ่เครือ่งของคณุเป็น
เจา้ของกลุม่ หนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD จะแสดง
สญัญาณแรงเสมอ

I/F Enable (เปิดใช้งาน
I/F)

- - เปิดหรอืปิดการเชือ่มตอ่
Wi-Fi Direct

NFC
(ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุน่เทา่นัน้)

- - - เปิดหรอืปิดฟังกช์นั NFC

Web Connect Settings
(การตั้งค่าการเช่ือมต่อเวบ็)

Proxy Settings
(การตั้งค่าพร็อกซ่ี)

Proxy
Connection (การ
เช่ือมต่อพร็อกซ่ี)

- เปลีย่นการตัง้คา่การเชือ่ม
ตอ่ผา่นเว็บ

Address (ทีอ่ยู่) -

Port (พอร์ต) -

User Name (ช่ือผู้ใช้) -

Password (รหัสผ่าน) -

Network Reset (ตั้งค่าเครือ
ข่ายใหม่)

- - - เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ย
ทัง้หมดไปทีค่า่เริม่ตน้จาก
โรงงาน

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Print Reports (พมิพ์รายงาน)]
ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

XMIT Verify (ตรวจสอบยืนยนั XMIT) View on LCD
(ดูบนจอ LCD)

แสดงรายงานการตรวจสอบการสง่เกีย่วกบัโทรสารทีส่ง่ไปแลว้

Print
Report (พมิพ์
รายงาน)

พมิพร์ายงานการตรวจสอบความถกูตอ้งการสง่สญัญาณครัง้
สดุทา้ยของคณุ

Address Book (สมุดทีอ่ยู่) - พมิพร์ายชือ่และหมายเลขทีจั่ดเกบ็ในสมดุทีอ่ยู่

Fax Journal (บันทกึโทรสาร) - พมิพร์ายการขอ้มลูเกีย่วกบัโทรสารรับเขา้และสง่ออก 200 งาน
ลา่สดุ
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ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย
(TX หมายถงึ สง่ RX หมายถงึ รับ)

User Settings (การตั้งค่าผู้ใช้) - พมิพร์ายการการตัง้คา่ของคณุ

Printer Settings (การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์) - พมิพร์ายการการตัง้คา่เครือ่งพมิพข์องคณุ

Network Configuration (การกาํหนดค่าเครือ
ข่าย)

- พมิพร์ายการการตัง้คา่เครอืขา่ยของคณุ

Print File List (พมิพ์รายการไฟล์) - พมิพร์ายการขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นหน่วยความจําของเครือ่ง

Drum Dot Print (พมิพ์แบบดรัมดอท) - พมิพใ์บตรวจสอบชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม)

WLAN Report (รายงาน WLAN)
(MFC-L3710CW/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

- พมิพผ์ลการเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย

Caller ID History (ประวตัริหัสผู้โทร)
(สามารถใชไ้ดบ้างประเทศเทา่นัน้)

- พมิพร์ายการขอ้มลูรหสัผูโ้ทรประมาณ 30 เลขหมายลา่สดุทัง้
โทรสารทีไ่ดรั้บและสายโทรเขา้

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Machine Info. (ข้อมูลเคร่ือง)]
ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Serial No. (หมายเลขผลติภณัฑ์
(Serial No.))

- - ตรวจสอบหมายเลขเครือ่งของคณุ

Firmware Version
(เวอร์ช่ันเฟิร์มแวร์)

Main Version (เวอร์ช่ัน
หลกั)

- ตรวจสอบเวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องเครือ่ง

Sub1 Version (เวอร์ช่ัน
รอง1)

-

Firmware Update (อพัเดต
เฟิร์มแวร์)

- - อปัเดตเครือ่งของคณุเป็นเฟิรม์แวรล์า่สดุ

Firmware Auto Check
(ตรวจสอบเฟิร์มแวร์อตัโนมตั)ิ

- - ดขูอ้มลูเฟิรม์แวรบ์นหนา้จอหลกัเริม่ตน้

Page Counter (ตวันับหน้า
กระดาษ)

Total (รวม) Colour (สี) ตรวจสอบจํานวนหนา้ทัง้หมดทีเ่ครือ่งพมิพ์
ออกมาBlack and

White (ขาวดาํ)
Fax (โทรสาร) -

Copy (ทาํสําเนา) Colour (สี)
Black and
White (ขาวดาํ)

Print (พมิพ์) Colour (สี)
Black and
White (ขาวดาํ)

Other (อ่ืนๆ) Colour (สี)
Black and
White (ขาวดาํ)

Parts Life (อายุการใช้งานช้ิน
ส่วน) 1

Drum (แม่แบบสร้างภาพ
(ดรัม))

Black(BK)
(สีดาํ(BK))

แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุแม่
แบบสรา้งภาพ (ดรัม) แตล่ะชดุ

Cyan(C) (สี
ฟ้า(C))
Magenta(M)
(สีชมพู(M))
Yellow(Y) (สี
เหลือง(Y))

Belt (สายพาน) - แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุ
สายพานลําเลยีงกระดาษ
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Parts Life (อายุการใช้งานช้ิน
ส่วน) 1

Fuser (ตวัทาํความร้อน) - แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุ
ทําความรอ้น

PF Kit MP (ชุด PF ถาด
MP)
(MFC-L3770CDW)

- แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษอเนกประสงค์

PF Kit 1 (ชุด PF 1) - แสดงอายกุารใชง้านทีเ่หลอือยูข่องชดุป้อน
กระดาษ 1

1 อายกุารใชง้านชิน้สว่นเป็นเพยีงคา่ประมาณ และอาจแตกตา่งกนัออกไปตามประเภทการใชง้าน

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเร่ิมต้น)]
ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

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

Time (เวลา)
Clock Type (ชนิดของ
นาฬิกา)

เลอืกรปูแบบเวลา (12 ชัว่โมงหรอื 24 ชัว่โมง)

Auto Daylight
(แสงกลางวนัอตัโนมตั)ิ
(สามารถใชไ้ดบ้าง
ประเทศเทา่นัน้)

ตัง้คา่เครือ่งใหเ้ปลีย่นเวลาตามเวลาออมแสงโดยอตัโนมตัิ

Time Zone (เขตเวลา) ตัง้คา่เขตเวลาของคณุ

Station ID (รหัสประจาํเคร่ือง) Fax (โทรสาร) ใสช่ือ่และหมายเลขโทรสารของคณุเพือ่ใหห้มายเลขปรากฏใน
แตล่ะหนา้ทีค่ณุสง่โทรสารTel (โทรศัพท์)

Name (ช่ือ)
Tone/Pulse (โทน/พลัส์)
(สามารถใชไ้ดบ้างประเทศเทา่นัน้)

- เลอืกโหมด การโทรออก

Dial Tone (เสียงสัญญาณต่อเลขหมาย) - ทําใหก้ารหยดุตรวจสอบเสยีงสญัญาณตอ่หมายเลขสัน้ลง

Dial Prefix (ค่าตวัเลขทีใ่ช้ในการตดัสาย
เพ่ือโทรออก)

- ตัง้คา่หมายเลขนําหนา้ทีจ่ะเพิม่หนา้หมายเลขโทรสารทกุครัง้ที่
คณุหมนุโทรออก

Compatibility (ความสามารถใช้งานด้วย
กนัได้)

- ปรับการปรับสมดลุสําหรับปัญหาการสง่สญัญาณ
ผูใ้หบ้รกิาร VoIP สนับสนุนโทรสารโดยใชม้าตรฐานตา่งๆ ถา้
คณุพบขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัการสง่สญัญาณโทรสารเป็นประจํา
ใหเ้ลอืกพืน้ฐาน(สําหรับ VoIP)

Reset (ตั้งค่าใหม่) Machine Reset (ตั้ง
ค่าเคร่ืองใหม่)

เรยีกคนืการตัง้คา่เครือ่งทีค่ณุไดทํ้าการเปลีย่นแปลง

Network Reset (ตั้ง
ค่าเครือข่ายใหม่)

เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดไปทีค่า่เริม่ตน้จากโรงงาน

Address Book &
Fax (สมุดทีอ่ยู่และโทรสาร)

ลบหมายเลขโทรศพัทแ์ละการตัง้คา่โทรสารทีจั่ดเกบ็ไวท้ัง้หมด

All Settings (การ
ตั้งค่าทั้งหมด)

เรยีกคนืการตัง้คา่ของเครือ่งทัง้หมดกลบัสูก่ารตัง้คา่จากโรงงาน
และลบขอ้มลูสว่นบคุคลในหน่วยความจํา คณุไมส่ามารถดู
ขอ้มลูในเครือ่งได ้

Factory Reset
(รีเซ็ตค่าทีต่ั้งจากโรงงาน)

เรยีกคนืการตัง้คา่ของเครือ่งทัง้หมดกลบัสูก่ารตัง้คา่จากโรงงาน
และลบขอ้มลูสว่นบคุคลในหน่วยความจําของเครือ่ง เราแนะนํา
ใหใ้ชต้วัเลอืกเมนูนีถ้า้หากคณุตอ้งการลบขอ้มลูทัง้หมดจาก
เครือ่ง

Local Language (ภาษาท้องถิน่)
(สามารถใชไ้ดบ้างประเทศเทา่นัน้)

- เปลีย่นภาษาของจอ LCD ของคณุ

212



  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากแผงควบคมุ > ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตั ิ> ตาราง
คณุลกัษณะ (MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

ตารางคณุลกัษณะ (MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

 [Toner (โทนเนอร์)]

ระดบั 3 ระดบั 4 คาํอธบิาย

Toner Life (อายุผงหมกึ (โทนเนอร์)) - ดอูายกุารใชง้านผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีเ่หลอือยูสํ่าหรับแตล่ะสี

Test Print (การทดลองพมิพ์) - พมิพห์นา้กระดาษสําหรับการทดสอบ

Calibration (การปรับแต่งค่าของสี) Calibrate (ปรับเทยีบ) เริม่การปรับแตง่คา่ของสเีพือ่ตรวจสอบและแกไ้ขสี

Reset (ตั้งค่าใหม่) ตัง้คา่ใหมใ่หพ้ารามเิตอรก์ารปรับแตง่คา่ของสเีป็นคา่เริม่ตน้

Registration (การลงทะเบียน) - จัดตําแหน่งการพมิพสํ์าหรับแตล่ะสี

 (Wi-Fi®) (MFC-L3710CW/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW)

ระดบั 3 คาํอธบิาย

TCP/IP 1 เปลีย่นการตัง้คา่ TCP/IP

Setup Wizard (ตวัช่วยการตั้งค่า) กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใชต้วัชว่ยตัง้คา่

WLAN Assistant (ตวัช่วย WLAN) กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุโดยใชแ้ผน่ดสิกก์ารตดิตัง้ของ
Brother

WPS กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุโดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

WPS w/ PIN Code (WPS w/รหัส PIN) 1 กําหนดคา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใช ้WPS ทีม่ ีPIN code

WLAN Status (สถานะ WLAN) 1 แสดงสถานะการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย

MAC Address (MAC แอดเดรส) 1 แสดง MAC แอดเดรสของเครือ่งของคณุ

Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเร่ิมต้น) 1 คนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายทัง้หมดของเครือ่งของคณุกลบัคา่เริม่ตน้จาก
โรงงาน

WLAN Enable (เปิดใช้งาน WLAN) 1 เปิดหรอืปิดสว่นตอ่ประสานเครอืขา่ยแบบไรส้าย

1 สามารถใชไ้ดห้ลงัจากมกีารเชือ่มตอ่ Wi-Fi® แลว้

 (LAN แบบใชส้าย) (MFC-L3735CDN)

ระดบั 3 คาํอธบิาย

TCP/IP เปลีย่นการตัง้คา่ TCP/IP

Ethernet (อเีธอร์เน็ต) เลอืกโหมดเชือ่มตอ่อเีทอรเ์น็ต

Wired Status (สถานะระบบแบบใช้สาย) กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของคณุโดยใชปุ้่ มกดเพยีงปุ่ มเดยีว

MAC Address (MAC แอดเดรส) แสดง MAC แอดเดรสของเครือ่งของคณุ
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 [Fax (โทรสาร)] (เมือ่ปิดการเรยีกดตูวัอยา่งโทรสาร)

ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 คาํอธบิาย

Redial (เรียกเลข
หมายซ้ํา) / Pause
(หยุดช่ัวคราว)

- - - เรยีกซํ้าหมายเลขสดุทา้ยทีต่อ่สาย เมือ่
คณุใสห่มายเลขโทรสารหรอืโทรศพัทบ์น
แผงควบคมุ การตอ่หมายเลขบนจอ LCD
จะเปลีย่นเป็นหยดุชัว่คราว กด หยดุ
ชัว่คราว เมือ่คณุตอ้งการใหม้กีารชะลอ
ขณะที ่ตอ่หมายเลข เชน่ เมือ่มรีหสัการ
เขา้ใชง้านและหมายเลขบตัรเครดติ คณุ
ยงัสามารถจัดเก็บการหยดุชัว่คราวนีไ้ดเ้มือ่
คณุตัง้คา่ทีอ่ยู่

Hook (ปุ่มวางหู) - - - กดกอ่นการตอ่หมายเลข ถา้คณุตอ้งการ
ฟังเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เครือ่งโทรสารมกีารตอบ
รับแลว้ และจากนัน้กดเริม่โทรสาร

Address Book
(สมุดทีอ่ยู่)

(Search (ค้นหา))

- - คน้หาภายในสมดุทีอ่ยู่

Edit (แก้ไข) Add New
Address (เพิม่ที่
อยู่ใหม่)

Name (ช่ือ) จัดเก็บหมายเลขในสมดุทีอ่ยู ่ตัง้คา่
หมายเลขกลุม่สําหรับการกระจายสญัญาณ
เปลีย่นหรอืลบหมายเลขในสมดุทีอ่ยู่Address

(ทีอ่ยู่)
Setup Groups
(ตั้งค่ากลุ่ม)

Name (ช่ือ)
Add/
Delete
(เพิม่/ลบ)

Change (เปลีย่น) (เลอืกสมดุที่
อยู)่

Delete (ลบ) (เลอืกสมดุที่
อยู)่

(เลอืกสมดุทีอ่ยู)่ Apply (ดาํเนินการ) - เริม่สง่โทรสารโดยใชส้มดุทีอ่ยู่

Call History
(ประวตักิารโทร)

Redial (เรียกเลขหมายซ้ํา) - - โทรซํา้หมายเลขสดุทา้ยทีค่ณุ ตอ่
หมายเลข

Outgoing Call (สายโทร
ออก)

(เลอืกสายโทร
ออก)

Apply
(ดาํเนินการ)

เลอืกหมายเลขจากประวตัสิายโทรออก
จากนัน้สง่โทรสารออกไปยงัหมายเลขนัน้
เพิม่เขา้ไปยงัสมดุทีอ่ยูห่รอืลบออกEdit (แก้ไข)

Fax Start (เร่ิม
ต้นโทรสาร)

- - - สง่โทรสาร

Options (ตวั
เลือก)

Fax Resolution (ความ
ละเอยีดโทรสาร)

- - ตัง้คา่ความละเอยีดสําหรับโทรสารสง่ออก

Contrast (ความคมชัด) - - ปรับความคมชดั

2-sided Fax (โทรสาร 2
ด้าน)
(MFC-L3770CDW)

- - ตัง้คา่รปูแบบการสแกน 2 ดา้น

Glass Scan Size
(ขนาดสแกนกระจกสแกน)

- - ปรับบรเิวณทีส่แกนของกระจกสแกนเนอร์
ใหเ้ทา่กบัขนาดเอกสาร

Broadcasting (การกระ
จายสัญญาณ)

Add Number
(เพิม่หมายเลข)

Add
Number
(เพิม่หมายเลข)

สง่ขอ้ความโทรสารเดยีวกนัไปยงั
หมายเลขโทรสารมากกวา่หนึง่หมายเลข

Add from
Address
book (เพิม่จาก
สมุดทีอ่ยู่)
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 คาํอธบิาย

Options (ตวั
เลือก)

Broadcasting (การกระ
จายสัญญาณ)

Add Number
(เพิม่หมายเลข)

Search in
Address
book (ค้นหา
ในสมุดทีอ่ยู่)

สง่ขอ้ความโทรสารเดยีวกนัไปยงั
หมายเลขโทรสารมากกวา่หนึง่หมายเลข

Delayed Fax (โทรสาร
ล่าช้า)

Delayed Fax
(โทรสารล่าช้า)

- ตัง้คา่เวลาของวนัทีจ่ะสง่โทรสารทีช่ะลอ
การสง่ไว ้

Set Time (ตั้ง
เวลา)

-

Real Time TX (TX
เวลาจริง)

- - สง่โทรสารโดยไมใ่ชห้น่วยความจํา

Coverpage Setup (การ
ตั้งค่าใบปะหน้า)

Coverpage
Setup (การตั้งค่าใบ
ปะหน้า)

- ตัง้คา่เครือ่งใหส้ง่หนา้ปกทีต่ัง้โปรแกรมไว ้
ลว่งหนา้โดยอตัโนมตัิ

Coverpage
Note (ข้อความใบปะ
หน้า)

-

Total Pages
(หน้าทั้งหมด)

-

Overseas Mode (โหมด
ต่างประเทศ)

- - ตัง้คา่เป็นเปิดหากคณุประสบปัญหาในการ
สง่โทรสารไปตา่งประเทศ

Set New Default (ตั้ง
ค่าเร่ิมต้นใหม่)

- - บนัทกึการตัง้คา่ของคณุเป็นคา่เริม่ตน้

Factory Reset (รีเซ็ต
ค่าทีต่ั้งจากโรงงาน)

- - เรยีกคนืการตัง้คา่ทัง้หมดไปทีค่า่เริม่ตน้
จากโรงงาน

Save as
Shortcut (บันทกึ
เป็นทางลดั)

- - - บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัเป็นทางลดั

 [Fax (โทรสาร)] (เมือ่เปิดการเรยีกดตูวัอยา่งโทรสาร)

ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Sending Faxes (การ
ส่งโทรสาร)

Redial (เรียกเลขหมาย
ซ้ํา) / Pause (หยุด
ช่ัวคราว)

- เรยีกซํ้าหมายเลขสดุทา้ยทีต่อ่สาย เมือ่คณุใสห่มายเลข
โทรสารหรอืโทรศพัทบ์นแผงควบคมุ การตอ่หมายเลขบน
จอ LCD จะเปลีย่นเป็นหยดุชัว่คราว กด หยดุชัว่คราว เมือ่
คณุตอ้งการใหม้กีารชะลอขณะที ่ตอ่หมายเลข เชน่ เมือ่มี
รหสัการเขา้ใชง้านและหมายเลขบตัรเครดติ คณุยงั
สามารถจัดเก็บการหยดุชัว่คราวนีไ้ดเ้มือ่คณุตัง้คา่ทีอ่ยู่

Hook (ปุ่มวางหู) - กดกอ่นการตอ่หมายเลข ถา้คณุตอ้งการฟังเพือ่ใหแ้น่ใจวา่
เครือ่งโทรสารมกีารตอบรับแลว้ และจากนัน้กดเริม่โทรสาร

Address Book
(สมุดทีอ่ยู่)

- เลอืกทีอ่ยูข่องผูรั้บจากสมดุทีอ่ยู่

Call History
(ประวตักิารโทร)

- เลอืกหมายเลขจากประวตัสิายโทรออก จากนัน้สง่โทรสาร
ออกไปยงัหมายเลขนัน้ เพิม่เขา้ไปยงัสมดุทีอ่ยูห่รอืลบออก

Fax Start (เร่ิมต้น
โทรสาร)

- สง่โทรสาร

Options (ตวัเลือก) - เลอืกการตัง้คา่ของคณุ

Save as
Shortcut (บันทกึเป็น
ทางลดั)

- บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัเป็นทางลดั

Received Faxes
(โทรสารทีไ่ด้รับ)

Print/Delete
(พมิพ์/ลบ)

Print
All(New
Faxes) (พมิพ์
ทั้งหมด(โทรสารใหม่))

พมิพโ์ทรสารใหมท่ีไ่ดรั้บ
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Received Faxes
(โทรสารทีไ่ด้รับ)

Print/Delete
(พมิพ์/ลบ)

Print
All(Old
Faxes) (พมิพ์
ทั้งหมด(โทรสารเก่า))

พมิพโ์ทรสารเกา่ทีไ่ดรั้บ

Delete
All(New
Faxes) (ลบ
ทั้งหมด (โทรสาร
ใหม่))

ลบโทรสารใหมท่ีไ่ดรั้บ

Delete
All(Old
Faxes) (ลบ
ทั้งหมด(โทรสารเก่า))

ลบโทรสารเกา่ทีไ่ดรั้บ

Address Book (สมุดที่
อยู่)

- - เลอืกทีอ่ยูข่องผูรั้บจากสมดุทีอ่ยู่

Call History
(ประวตักิารโทร)

- - เลอืกหมายเลขจากประวตัสิายโทรออก จากนัน้สง่โทรสาร
ออกไปยงัหมายเลขนัน้ เพิม่เขา้ไปยงัสมดุทีอ่ยูห่รอืลบออก

 [Copy (ทาํสําเนา)]

ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

Mono Start (เร่ิมต้นขาว
ดาํ)

- - ทําสําเนาขาวดํา หรอื ระดบัสเีทา

Colour Start (เร่ิมต้นสี) - - ทําสําเนา สี

ID - - ทําสําเนาบตัรประจําตวัของคณุ

> (ตวัเลอืกการทําสําเนา
เพิม่เตมิ)

Receipt (ใบเสร็จ) Mono Start (เร่ิมต้นขาวดาํ) ตัง้คา่ลว่งหนา้สําหรับการตัง้คา่การทํา
สําเนาใบเสร็จColour Start (เร่ิมต้นสี)

ID
Save as Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)
> (ตวัเลอืกการทําสําเนาเพิม่
เตมิ)

Options (ตวัเลือก)
Normal (ปกต)ิ Mono Start (เร่ิมต้นขาวดาํ) ตัง้คา่ลว่งหนา้สําหรับการตัง้คา่การทํา

สําเนาปกติColour Start (เร่ิมต้นสี)
ID
Save as Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)
> (ตวัเลอืกการทําสําเนาเพิม่
เตมิ)

Options (ตวัเลือก)
2in1(ID)
(2ใน1(ID))

Mono Start (เร่ิมต้นขาวดาํ) ตัง้คา่ลว่งหนา้สําหรับการตัง้คา่การทํา
สําเนา 2 ใน 1 ดา้น (บตัรประจําตวั)Colour Start (เร่ิมต้นสี)

ID
Save as Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)
> (ตวัเลอืกการทําสําเนาเพิม่
เตมิ)

Options (ตวัเลือก)
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

> (ตวัเลอืกการทําสําเนา
เพิม่เตมิ)

2in1 (2ใน1) Mono Start (เร่ิมต้นขาวดาํ) ตัง้คา่ลว่งหนา้สําหรับการตัง้คา่การทํา
สําเนา 2 ใน 1 ดา้นColour Start (เร่ิมต้นสี)

ID
Save as Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)
> (ตวัเลอืกการทําสําเนาเพิม่
เตมิ)

Options (ตวัเลือก)

2sided(1⇒2)
(2ด้าน(1⇒2))

Mono Start (เร่ิมต้นขาวดาํ) ตัง้คา่ลว่งหนา้สําหรับการตัง้คา่การทํา
สําเนา 2 ดา้น (1⇒2)Colour Start (เร่ิมต้นสี)

ID
Save as Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)
> (ตวัเลอืกการทําสําเนาเพิม่
เตมิ)

Options (ตวัเลือก)
2sided(2⇒2)
(2ด้าน(2⇒2))

Mono Start (เร่ิมต้นขาวดาํ) ตัง้คา่ลว่งหนา้สําหรับการตัง้คา่การทํา
สําเนา 2 ดา้น (2⇒2)Colour Start (เร่ิมต้นสี)

ID
Save as Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)
> (ตวัเลอืกการทําสําเนาเพิม่
เตมิ)

Options (ตวัเลือก)
Paper Save (ประหยดั
กระดาษ)

Mono Start (เร่ิมต้นขาวดาํ) ตัง้คา่ลว่งหนา้สําหรับการตัง้คา่การทํา
สําเนาแบบประหยดักระดาษColour Start (เร่ิมต้นสี)

ID
Save as Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)
> (ตวัเลอืกการทําสําเนาเพิม่
เตมิ)

Options (ตวัเลือก)
Mono Start (เร่ิมต้น
ขาวดาํ)

- เริม่การทําสําเนา

Colour Start (เร่ิม
ต้นสี)

-

Options (ตวัเลือก) - เลอืกการตัง้คา่ของคณุ

Options (ตวัเลือก) Enlarge/Reduce
(เพิม่ขนาด/ลดขนาด)

100% -

Enlarge (ขยาย) เลอืกอตัราสว่นการขยายสําหรับสําเนา
ถดัไป

Reduce (ย่อ) เลอืกอตัราสว่นการยอ่สําหรับสําเนาถดั
ไป

Custom(25-400%) (กาํหนด
เอง(25-400%))

ป้อนอตัราสว่นการยอ่หรอืการขยาย

Density (ความเข้ม) - ปรับความเขม้

Tray Use (ถาดทีใ่ช้) - เลอืกถาดทีจ่ะใช ้
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คาํอธบิาย

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

Layout (การจดัวาง) เปิดหรอืปิดการทําสําเนา 2 ดา้น และ
เลอืกพลกิดา้นขอบยาว หรอืพลกิดา้น
ขอบสัน้

2-sided Copy
Page Layout (จดัรูป
แบบหน้าของสําเนา 2 ด้าน)

- เลอืกตวัเลอืกจัดรปูแบบหนา้เมือ่คณุทํา
สําเนา 2 ดา้นแบบ N in 1 จากเอกสาร 2
ดา้น

Quality (คุณภาพ) - เลอืกความละเอยีดการทําสําเนาสําหรับ
ประเภทเอกสารของคณุ

Contrast (ความคมชัด) - ปรับความคมชดั

Stack/Sort (จดักอง/
เรียงชุด)

- เลอืกวา่จะจัดกองหรอืเรยีงชดุสําเนาแบบ
หลายชดุ

2in1/1in1
(2ใน1/1ใน1)

- หากคณุเลอืก 2 in 1 (ID) คณุสามารถ
เลอืกตวัเลอืกการจัดวางได ้

Page Layout (จดัรูป
แบบหน้า)

- ทําสําเนาแบบ N in 1 และ 2 in 1 ID

Auto Deskew (การ
ปรับเอยีงอตัโนมตั)ิ

- ตัง้คา่เครือ่งใหแ้กไ้ขความเอยีงของ
เอกสารโดยอตัโนมตัิ

Colour Adjust
(ปรับสี)

- ปรับสสํีาหรับสําเนา

Remove
Background
Colour (กาํจดัสีพืน้หลงั)

- เปลีย่นแปลงปรมิาณ ส ีพืน้หลงัทีถ่กูนํา
ออก

Save as Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)

- - บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัเป็นทางลดั

 [Scan (สแกน)]

ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 คาํอธบิาย

to USB (ไปยงั USB)
(MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW)

Other Scan to
Actions (ดาํเนิน
การสแกนอ่ืน)

- - สแกนเอกสารไปยงั USB
flash drive

Options (ตวั
เลือก)

Resolution (ความ
ละเอยีด)

-

File Type (ชนิดไฟล์) -

Scan Type (ชนิดการ
สแกน)

-

2-sided Scan (สแกน
2 ด้าน)
(MFC-L3770CDW)

-

Document Size (ขนาด
เอกสาร)

-

Brightness (ความ
สว่าง)

-

Contrast (ความคมชัด) -

File Name (ช่ือไฟล์) -

File Name Style
(รูปแบบช่ือไฟล์)

-

File Size (ขนาดไฟล์) -

Auto Deskew (การปรับ
เอยีงอตัโนมตั)ิ

-
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 คาํอธบิาย

to USB (ไปยงั USB)
(MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW)

Options (ตวั
เลือก)

Skip Blank Page
(ข้ามหน้าว่าง)

- สแกนเอกสารไปยงั USB
flash drive

Skip Blank Page
Sensitivity (ระดบัการ
ตรวจจบัเพ่ือข้ามหน้าว่าง)

-

Remove Background
Colour (กาํจดัสีพืน้หลงั)

-

Set New Default
(ตั้งค่าเร่ิมต้นใหม่)

-

Factory Reset (รีเซ็ต
ค่าทีต่ั้งจากโรงงาน)

-

Save as
Shortcut (บันทกึ
เป็นทางลดั)

- -

Start (เร่ิม) - -

to PC (ไปยงั PC) to File (ไปยงั
ไฟล์)

Other Scan to
Actions (ดาํเนินการสแกน
อ่ืน)

- สแกนเอกสารและบนัทกึไป
ยงัโฟลเดอรใ์นคอมพวิเตอร์
ของคณุ

(เลอืก USB หรอื PC) Options
(ตวัเลือก)
Save as
Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)
Start (เร่ิม)

to OCR (ไปยงั
OCR)

Other Scan to
Actions (ดาํเนินการสแกน
อ่ืน)

- แปลงเอกสารทีค่ณุสแกน
เป็นไฟลข์อ้ความทีแ่กไ้ขได ้

(เลอืก USB หรอื PC) Options
(ตวัเลือก)
Save as
Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)
Start (เร่ิม)

to Image (ไปยงั
รูปภาพ)

Other Scan to
Actions (ดาํเนินการสแกน
อ่ืน)

- สแกนภาพถา่ยหรอืกราฟฟิค
ไปยงัแอปพลเิคชนักราฟฟิค
ของคณุ

(เลอืก USB หรอื PC) Options
(ตวัเลือก)
Save as
Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)
Start (เร่ิม)

to E-mail (ไป
ยงัอเีมล)

Other Scan to
Actions (ดาํเนินการสแกน
อ่ืน)

- สง่เอกสารทีส่แกนเป็นไฟล์
แนบอเีมล

(เลอืก USB หรอื PC) Options
(ตวัเลือก)
Save as
Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)
Start (เร่ิม)
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ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 คาํอธบิาย

to FTP (ไปยงั FTP) Other Scan to
Actions (ดาํเนิน
การสแกนอ่ืน)

- - สง่ขอ้มลูทีส่แกนผา่น FTP

(เลอืกชือ่โพรไฟล)์ Options (ตวัเลือก) -

Save as Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)

-

Start (เร่ิม) -

to Network (ไปยงัเครือข่าย) Other Scan to
Actions (ดาํเนิน
การสแกนอ่ืน)

- - สง่ขอ้มลูทีส่แกนไปยงั
เซริฟ์เวอร ์CIFS ในเครอืขา่ย
ภายในของคณุหรอืบน
อนิเทอรเ์น็ต(เลอืกชือ่โพรไฟล)์ Options (ตวัเลือก) -

Save as Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)

-

Start (เร่ิม) -

to SharePoint (ไปยงั
SharePoint)

Other Scan to
Actions (ดาํเนิน
การสแกนอ่ืน)

- - สง่ขอ้มลูทีส่แกนผา่น
เซริฟ์เวอร ์SharePoint

(เลอืกชือ่โพรไฟล)์ Options (ตวัเลือก) -

Save as Shortcut
(บันทกึเป็นทางลดั)

-

Start (เร่ิม) -

to Web (ไปยงัเวบ็) - - - อพัโหลดขอ้มลูทีส่แกนไป
ยงับรกิารอนิเทอรเ์น็ต

WS Scan (บริการ WS Scan)
(ปรากฏเมือ่คณุตดิตัง้เว็บเซอรว์สิ
สแกนเนอร ์ซึง่จะแสดงเมือ่คณุ
เรยีกดเูครอืขา่ยของคอมพวิเตอร์
ของคณุ)

Other Scan to
Actions (ดาํเนิน
การสแกนอ่ืน)

- - สแกนขอ้มลูโดยใชโ้พรโท
คอลเว็บเซอรว์สิ

Scan (สแกน) - -

Scan for E-
mail (สแกนสําหรับ
อเีมล)

- -

Scan for Fax
(สแกนสําหรับโทรสาร)

- -

Scan for
Print (สแกนสําหรับ
พมิพ์)

- -

 [Shortcuts (ทางลดั)]

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Edit/ Delete (แก้ไข/ลบ) (เลอืกทางลดั) Rename (ตั้งช่ือใหม่) เปลีย่นชือ่ทางลดั

Edit (แก้ไข) เปลีย่นการตัง้คา่ทางลดั

Delete (ลบ) ลบทางลดั

Add Shortcut (เพิม่ทางลดั) Copy (ทาํสําเนา) - เลอืกการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการ

Fax (โทรสาร) - เลอืกการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการ

Scan (สแกน) to File (ไปยงัไฟล์) สแกนเอกสารขาวดําหรอืส ีไปยงัคอมพวิเตอร์
ของคณุ

to OCR (ไปยงั OCR) แปลงเอกสารทีค่ณุสแกนเป็นไฟลข์อ้ความที่
แกไ้ขได ้
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Add Shortcut (เพิม่ทางลดั) Scan (สแกน) to Image (ไปยงัรูปภาพ) สแกนภาพ ส ีไปยงัแอปพลเิคชนักราฟฟิค
ของคณุ

to USB (ไปยงั USB) สแกนเอกสารไปยงั USB flash drive

to E-mail (ไปยงัอเีมล) สแกนเอกสาร ขาวดํา หรอื ส ีไปยงั
แอปพลเิคชนัอเีมลของคณุ

to Network (ไปยงัเครือ
ข่าย)

สง่ขอ้มลูทีส่แกนไปยงัเซริฟ์เวอร ์CIFS ใน
เครอืขา่ยภายในของคณุหรอืบนอนิเทอรเ์น็ต

to FTP (ไปยงั FTP) สง่ขอ้มลูทีส่แกนผา่น FTP

to SharePoint (ไปยงั
SharePoint)

สง่ขอ้มลูทีส่แกนผา่นเซริฟ์เวอร ์SharePoint

Web (เวบ็) - เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้กบับรกิาร
อนิเทอรเ์น็ต
บรกิารผา่นเว็บอาจถกูเพิม่ และชือ่บรกิารอาจ
มกีารเปลีย่นแปลงโดยผูใ้หบ้รกิารไดภ้ายหลงั
จากทีเ่อกสารฉบบันีไ้ดรั้บการเผยแพร่

Apps (แอป) - เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้สูบ่รกิาร Brother
Apps

(การตัง้คา่เหลา่นีจ้ะสามารถใชไ้ด ้
เมือ่กดชือ่ทางลดัแตล่ะชือ่เป็นเวลา
สองวนิาท)ี

Rename (ตั้งช่ือ
ใหม่)

- เปลีย่นชือ่ทางลดั

Edit (แก้ไข) - เปลีย่นการตัง้คา่ทางลดั

Delete (ลบ) - ลบทางลดั

 [Secure Print (พมิพ์แบบรักษาความปลอดภยั)]

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 คาํอธบิาย

Secure Print
(พิมพแ์บบรักษาความปลอดภยั)

(เลอืกผูใ้ช)้ (เลอืก Secure
Print Job)

คณุสามารถพมิพง์านทีจั่ดเก็บอยูใ่นหน่วยความจําของเครือ่ง เมือ่คณุป้อน
รหสัผา่นสีห่ลกัของคณุ
เปิดใชง้านเฉพาะเมือ่เครือ่งมขีอ้มลูการพมิพแ์บบปลอดภยั

 [Web (เวบ็)]

ระดบั 1 คาํอธบิาย

Web (เวบ็) เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้กบับรกิารอนิเทอรเ์น็ต

 [Apps (แอป)]

ระดบั 1 คาํอธบิาย

Apps (แอป) เชือ่มตอ่เครือ่ง Brother เขา้สูบ่รกิาร Brother Apps

 [USB] (MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

ระดบั 1 ระดบั 2 คาํอธบิาย

USB Scan to USB (สแกนไปยงั USB) สแกนเอกสารไปยงั USB flash drive

Direct Print (พิมพโ์ดยตรง) พมิพข์อ้มลูโดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตารางการตัง้คา่และคณุสมบตัิ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารตัง้คา่ระยะไกล

• ฉันจะคน้หาการตัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother ไดจ้ากทีไ่หน?
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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 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้าร
จัดการผา่นเว็บ > เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ

เขา้ถงึการจดัการผา่นเว็บ

• เราแนะนําใหใ้ชโ้พรโทคอลรักษาความปลอดภยั HTTPS เมือ่กําหนดคา่โดยใชร้ะบบการจัดการผา่นเว็บ
• เมือ่คณุใช ้HTTPS เพือ่การกําหนดคา่การจัดการผา่นเว็บ เบราวเ์ซอรข์องคณุจะแสดงกลอ่งสนทนาคําเตอืน หากไม่

ตอ้งการใหแ้สดงกลอ่งสนทนาคําเตอืน คณุสามารถตดิตัง้ใบรับรองแบบลงนามดว้ยตนเองเพือ่ใชก้ารสือ่สาร SSL/TLS
ได ้

• 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 
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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. คลกิ 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 > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารตัง้
คา่ระยะไกล

เปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารต ัง้คา่ระยะไกล
โปรแกรมการตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกลใหค้ณุกําหนดคา่เครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุไดห้ลายอยา่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ
เมือ่คณุเริม่การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล การตัง้คา่ทีเ่ครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุจะถกูดาวนโ์หลดมายงัคอมพวิเตอรแ์ละแสดง
ขึน้บนหนา้จอของคณุ ถา้คณุเปลีย่นการตัง้คา่ทีค่อมพวิเตอร ์คณุสามารถอพัโหลดการตัง้คา่โดยตรงไปยงัเครือ่ง

• การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Windows)

• การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Mac)
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารตัง้
คา่ระยะไกล > การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Windows)

การต ัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Windows)

• ตัง้คา่เครือ่งพมิพบ์ราเดอรจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

• ตัง้คา่เครือ่งพมิพบ์ราเดอรโ์ดยใช ้ControlCenter4 (Windows)

• ตัง้คา่สมดุทีอ่ยูข่องเครือ่งของคณุโดยใช ้ControlCenter4 (Windows)
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารตัง้
คา่ระยะไกล > การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Windows) > ตัง้คา่เครือ่งพมิพบ์ราเดอรจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ
(Windows)

ต ัง้คา่เครือ่งพมิพบ์ราเดอรจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ถา้ Secure Function Lock ถกูตัง้คา่เป็น เปิด คณุจะไมส่ามารถใชก้ารตัง้คา่ระยะไกลได ้

1. ทําวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้
• Windows 7

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

คลกิรายการแบบดงึลง และเลอืกรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ (หากยงัไมไ่ดเ้ลอืกอยู)่ คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย
จากนัน้คลกิ การตดิต ัง้ระยะไกล

• Windows 8 และ Windows 10

เปิดใช ้  (Brother Utilities) จากนัน้คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิ
เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิการตดิต ัง้ระยะไกล

หนา้ตา่งของโปรแกรมการตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกลจะปรากฏขึน้

เมือ่เครือ่งของคณุเชือ่มตอ่ผา่นเครอืขา่ย ใหใ้สร่หสัผา่นหากจําเป็น

2. กําหนดคา่ตามตอ้งการ

Export (สง่ออก)
คลกิเพือ่บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัไวใ้นไฟล์
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คลกิ Export (สง่ออก) เพือ่บนัทกึสมดุทีอ่ยูห่รอืการตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่งของคณุ

Import (นําเขา้)
คลกิเพือ่นําเขา้ไฟลแ์ละอา่นการตัง้คา่

Print (พมิพ)์
คลกิเพือ่พมิพร์ายการทีเ่ลอืกในเครือ่ง คณุไมส่ามารถพมิพข์อ้มลูจนกวา่ขอ้มลูนัน้จะอพัโหลดมายงัเครือ่ง คลกิ Apply
(นําไปใช)้ เพือ่อพัโหลดขอ้มลูใหมไ่ปยงัเครือ่ง จากนัน้คลกิ Print (พมิพ)์

OK (ตกลง)
คลกิเพือ่เริม่อพัโหลดขอ้มลูไปยงัเครือ่ง จากนัน้ออกจากโปรแกรมการตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล ถา้มขีอ้ความแสดงขอ้
ผดิพลาดปรากฏขึน้ ใหย้นืยนัวา่ขอ้มลูของคณุถกูตอ้ง จากนัน้คลกิ OK (ตกลง)

Cancel (ยกเลกิ)
คลกิเพือ่ออกจากโปรแกรมการตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกลโดยไมต่อ้งอพัโหลดขอ้มลูไปยงัเครือ่ง

Apply (นําไปใช)้
คลกิเพือ่อพัโหลดขอ้มลูไปยงัเครือ่งโดยไมต่อ้งออกจากโปรแกรมการตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล

3. คลกิ OK (ตกลง)

• หากคอมพวิเตอรข์องคณุไดรั้บการปกป้องดว้ยไฟรว์อลล ์และไมส่ามารถใชก้ารตัง้คา่จากระยะไกลได ้คณุอาจตอ้งตัง้คา่
ไฟรว์อลลเ์พือ่อนุญาตใหส้ือ่สารผา่นพอรต์หมายเลข 137 และ 161

• หากคณุกําลงัใชง้าน Windows Firewall และคณุตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์อง Brother จากแผน่ดสิกก์ารตดิตัง้ของ
Brother จะมกีารตัง้คา่ไฟรว์อลลท์ีจํ่าเป็นใหแ้ลว้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Windows) 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารตัง้
คา่ระยะไกล > การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Windows) > ตัง้คา่เครือ่งพมิพบ์ราเดอรโ์ดยใช ้ControlCenter4
(Windows)

ต ัง้คา่เครือ่งพมิพบ์ราเดอรโ์ดยใช ้ControlCenter4 (Windows)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ถา้ Secure Function Lock ถกูตัง้คา่เป็น เปิด คณุจะไมส่ามารถใชก้ารตัง้คา่ระยะไกลได ้

1. คลกิไอคอน  (ControlCenter4) ในถาดงาน จากนัน้คลกิ เปิด

2. คลกิแท็บ การต ัง้คา่อปุกรณ์
3. คลกิปุ่ ม การตดิต ัง้จากระยะไกล
4. กําหนดคา่ตามตอ้งการ

Export (สง่ออก)
คลกิเพือ่บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัไวใ้นไฟล์

คลกิ Export (สง่ออก) เพือ่บนัทกึสมดุทีอ่ยูห่รอืการตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่งของคณุ

Import (นําเขา้)
คลกิเพือ่นําเขา้ไฟลแ์ละอา่นการตัง้คา่

Print (พมิพ)์
คลกิเพือ่พมิพร์ายการทีเ่ลอืกในเครือ่ง คณุไมส่ามารถพมิพข์อ้มลูจนกวา่ขอ้มลูนัน้จะอพัโหลดมายงัเครือ่ง คลกิ Apply
(นําไปใช)้ เพือ่อพัโหลดขอ้มลูใหมไ่ปยงัเครือ่ง จากนัน้คลกิ Print (พมิพ)์
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OK (ตกลง)
คลกิเพือ่เริม่อพัโหลดขอ้มลูไปยงัเครือ่ง จากนัน้ออกจากโปรแกรมการตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล ถา้มขีอ้ความแสดงขอ้
ผดิพลาดปรากฏขึน้ ใหย้นืยนัวา่ขอ้มลูของคณุถกูตอ้ง จากนัน้คลกิ OK (ตกลง)

Cancel (ยกเลกิ)
คลกิเพือ่ออกจากโปรแกรมการตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกลโดยไมต่อ้งอพัโหลดขอ้มลูไปยงัเครือ่ง

Apply (นําไปใช)้
คลกิเพือ่อพัโหลดขอ้มลูไปยงัเครือ่งโดยไมต่อ้งออกจากโปรแกรมการตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล

5. คลกิ OK (ตกลง)

• หากคอมพวิเตอรข์องคณุไดรั้บการปกป้องดว้ยไฟรว์อลล ์และไมส่ามารถใชก้ารตัง้คา่จากระยะไกลได ้คณุอาจตอ้งตัง้คา่
ไฟรว์อลลเ์พือ่อนุญาตใหส้ือ่สารผา่นพอรต์หมายเลข 137 และ 161

• หากคณุกําลงัใชง้าน Windows Firewall และคณุตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์อง Brother จากแผน่ดสิกก์ารตดิตัง้ของ
Brother จะมกีารตัง้คา่ไฟรว์อลลท์ีจํ่าเป็นใหแ้ลว้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Windows) 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารตัง้
คา่ระยะไกล > การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Windows) > ตัง้คา่สมดุทีอ่ยูข่องเครือ่งของคณุโดยใช ้ControlCenter4
(Windows)

ต ัง้คา่สมดุทีอ่ยูข่องเครือ่งของคณุโดยใช ้ControlCenter4 (Windows)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ใชก้ารตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกลโดยผา่นทางโปรแกรม CC4 เพือ่เพิม่หรอืเปลีย่นแปลงหมายเลขในสมดุทีอ่ยูจ่ากคอมพวิเตอร์
ของคณุ

ถา้ Secure Function Lock ถกูตัง้คา่เป็น เปิด คณุจะไมส่ามารถใชก้ารตัง้คา่ระยะไกลได ้

1. คลกิไอคอน  (ControlCenter4) ในถาดงาน จากนัน้คลกิ เปิด

2. คลกิแท็บ การต ัง้คา่อปุกรณ์
3. คลกิปุ่ ม สมดุทีอ่ยู่

Address Book (สมดุรายชือ่) จะเปิดในหนา้ตา่งของโปรแกรมการตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล
4. เพิม่หรอืปรับปรงุขอ้มลูสมดุทีอ่ยูต่ามตอ้งการ
5. คลกิ OK (ตกลง)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Windows) 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารตัง้
คา่ระยะไกล > การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Mac)

การต ัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Mac)

• ตัง้คา่เครือ่งของบราเดอรด์ว้ยสายยเูอสปี (Mac)

• ตัง้คา่สมดุทีอ่ยูข่องคณุดว้ยสายเชือ่มตอย่เูอสบ ี(Mac)
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารตัง้
คา่ระยะไกล > การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Mac) > ตัง้คา่เครือ่งของบราเดอรด์ว้ยสายยเูอสปี (Mac)

ต ัง้คา่เครือ่งของบราเดอรด์ว้ยสายยเูอสปี (Mac)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ใชก้ารตัง้คา่ระยะไกลเพือ่กําหนดคา่เครือ่งบราเดอรข์องคณุดว้ยสายเชือ่มตอ่ยเูอสบี

เพือ่ใชก้ารตัง้คา่ระยะไกล ใหไ้ปทีห่นา้ ดาวนโ์หลด ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother Solutions Center ที่
support.brother.com และดาวนโ์หลดการตัง้คา่ระยะไกล

• ถา้ Secure Function Lock ถกูตัง้คา่เป็น เปิด คณุจะไมส่ามารถใชก้ารตัง้คา่ระยะไกลได ้
• การตัง้คา่ระยะไกลสําหรับ Mac รองรับการเชือ่มตอ่ USB เทา่นัน้

1. ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพพลเิคช ัน่) > Brother จากนัน้ดบัเบลิคลกิที่
ไอคอนการตัง้คา่ระยะไกล
หนา้จอของโปรแกรมการตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกลจะปรากฏขึน้

2. กําหนดคา่ตามตอ้งการ

Export (สง่ออก)
คลกิเพือ่บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัไวใ้นไฟล์

คลกิ Export (สง่ออก) เพือ่บนัทกึสมดุทีอ่ยูห่รอืการตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่งของคณุ

Import (นําเขา้)
คลกิเพือ่นําเขา้ไฟลแ์ละอา่นการตัง้คา่
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Print (พมิพ)์
คลกิเพือ่พมิพร์ายการทีเ่ลอืกในเครือ่ง คณุไมส่ามารถพมิพข์อ้มลูจนกวา่ขอ้มลูนัน้จะอพัโหลดมายงัเครือ่ง คลกิ Apply
(ดาํเนนิการ) เพือ่อพัโหลดขอ้มลูใหมไ่ปยงัเครือ่ง จากนัน้คลกิ Print (พมิพ)์

OK (ตกลง)
คลกิเพือ่เริม่อพัโหลดขอ้มลูไปยงัเครือ่ง จากนัน้ออกจากโปรแกรมการตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล ถา้มขีอ้ความแสดงขอ้
ผดิพลาดปรากฏขึน้ ใสข่อ้มลูทีถ่กูตอ้งอกีครัง้ จากนัน้คลกิ OK (ตกลง)

Cancel (ยกเลกิ)
คลกิเพือ่ออกจากโปรแกรมการตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกลโดยไมต่อ้งอพัโหลดขอ้มลูไปยงัเครือ่ง

Apply (ดาํเนนิการ)
คลกิเพือ่อพัโหลดขอ้มลูไปยงัเครือ่งโดยไมต่อ้งออกจากโปรแกรมการตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล

3. เมือ่เสร็จแลว้ ใหค้ลกิ OK (ตกลง)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Mac) 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารตัง้
คา่ระยะไกล > การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Mac) > ตัง้คา่สมดุทีอ่ยูข่องคณุดว้ยสายเชือ่มตอย่เูอสบ ี(Mac)

ต ัง้คา่สมดุทีอ่ยูข่องคณุดว้ยสายเชือ่มตอย่เูอสบ ี(Mac)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ใชก้ารตัง้คา่ระยะไกลเพือ่เพิม่หรอืเปลีย่นหมายเลขในสมดุทีอ่ยูใ่นคอมพวิเตอรข์องคณุโดยใชก้ารเชือ่มตอ่สาย USB

เพือ่ใชก้ารตัง้คา่ระยะไกล ใหไ้ปทีห่นา้ ดาวนโ์หลด ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุใน Brother Solutions Center ที่
support.brother.com และดาวนโ์หลดการตัง้คา่ระยะไกล

• ถา้ Secure Function Lock ถกูตัง้คา่เป็น เปิด คณุจะไมส่ามารถใชก้ารตัง้คา่ระยะไกลได ้
• การตัง้คา่ระยะไกลสําหรับ Mac รองรับการเชือ่มตอ่ USB เทา่นัน้

1. ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพพลเิคช ัน่) > Brother จากนัน้ดบัเบลิคลกิที่
ไอคอนการตัง้คา่ระยะไกล
หนา้จอของโปรแกรมการตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกลจะปรากฏขึน้

2. ในเมนูทางซา้ย คลกิ Address Book (สมดุทีอ่ยู)่ ใน Fax (โทรสาร)
3. เพิม่หรอืปรับปรงุขอ้มลูสมดุทีอ่ยูต่ามตอ้งการ
4. เมือ่เสร็จแลว้ ใหค้ลกิ OK (ตกลง)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่เครือ่งจากระยะไกล (Mac) 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก

ภาคผนวก

• ขอ้กําหนด

• วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

• วสัดกุารพมิพ์

• ขอ้มลูทีสํ่าคญัเกีย่วกบัอายกุารใชง้านของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

• หมายเลขโทรศพัทข์องบราเดอร์
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > ขอ้กําหนด

ขอ้กาํหนด

ขอ้กาํหนดท ัว่ไป

ประเภทเครือ่งพมิพ์ • ไฟ LED

วธิกีารพมิพ์ • เครือ่งพมิพแ์อลอดีอีเิล็กโทรโฟโตกราฟิก

ความจขุองหนว่ยความ
จาํ

มาตรฐาน • 512 MB

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลกึเหลว) 1 • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
16 ตวัอกัษร x 2 บรรทดั

• MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW
จอ TFT 3.7 นิว้ (93.4 มม.) ส ีหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
แบบจอสมัผัส

แหลง่พลงังาน • 220 ถงึ 240 V AC 50/60 Hz

การใชพ้ลงังาน
(เฉลีย่)

สงูสดุ • DCP-L3510CDW
ประมาณ 1180 W

• DCP-L3551CDW
ประมาณ 1180 W

• MFC-L3710CW
ประมาณ 1180 W

• MFC-L3735CDN
ประมาณ 1320 W

• MFC-L3745CDW
ประมาณ 1320 W

• MFC-L3750CDW
ประมาณ 1320 W

• MFC-L3770CDW
ประมาณ 1320 W

การพมิพ ์2 • DCP-L3510CDW
ประมาณ 400 W ที ่25°C

• DCP-L3551CDW
ประมาณ 400 W ที ่25°C

• MFC-L3710CW
ประมาณ 400 W ที ่25°C

• MFC-L3735CDN
ประมาณ 430 W ที ่25°C

• MFC-L3745CDW
ประมาณ 430 W ที ่25°C

• MFC-L3750CDW
ประมาณ 430 W ที ่25°C

• MFC-L3770CDW
ประมาณ 430 W ที ่25°C

การพมิพ์
(โหมดเงยีบ) 2

• DCP-L3510CDW
ประมาณ 280 W ที ่25°C

• DCP-L3551CDW
ประมาณ 280 W ที ่25°C

• MFC-L3710CW
ประมาณ 280 W ที ่25°C
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การใชพ้ลงังาน
(เฉลีย่)

• MFC-L3735CDN
ประมาณ 260 W ที ่25°C

• MFC-L3745CDW
ประมาณ 260 W ที ่25°C

• MFC-L3750CDW
ประมาณ 260 W ที ่25°C

• MFC-L3770CDW
ประมาณ 260 W ที ่25°C

การทาํสาํเนา 2 • DCP-L3510CDW
ประมาณ 400 W ที ่25°C

• DCP-L3551CDW
ประมาณ 400 W ที ่25°C

• MFC-L3710CW
ประมาณ 400 W ที ่25°C

• MFC-L3735CDN
ประมาณ 430 W ที ่25°C

• MFC-L3745CDW
ประมาณ 430 W ที ่25°C

• MFC-L3750CDW
ประมาณ 430 W ที ่25°C

• MFC-L3770CDW
ประมาณ 430 W ที ่25°C

การทาํสาํเนา
(โหมดเงยีบ) 2

• DCP-L3510CDW
ประมาณ 280 W ที ่25°C

• DCP-L3551CDW
ประมาณ 280 W ที ่25°C

• MFC-L3710CW
ประมาณ 280 W ที ่25°C

• MFC-L3735CDN
ประมาณ 260 W ที ่25°C

• MFC-L3745CDW
ประมาณ 260 W ที ่25°C

• MFC-L3750CDW
ประมาณ 260 W ที ่25°C

• MFC-L3770CDW
ประมาณ 260 W ที ่25°C

พรอ้ม 2 • DCP-L3510CDW
ประมาณ 80 W ที ่25°C

• DCP-L3551CDW
ประมาณ 80 W ที ่25°C

• MFC-L3710CW
ประมาณ 80 W ที ่25°C

• MFC-L3735CDN
ประมาณ 75 W ที ่25°C

• MFC-L3745CDW
ประมาณ 75 W ที ่25°C

• MFC-L3750CDW
ประมาณ 75 W ที ่25°C

• MFC-L3770CDW
ประมาณ 75 W ที ่25°C
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การใชพ้ลงังาน
(เฉลีย่)

โหมดพกั 2 • DCP-L3510CDW
ประมาณ 9.7 W

• DCP-L3551CDW
ประมาณ 9.7 W

• MFC-L3710CW
ประมาณ 9.7 W

• MFC-L3735CDN
ประมาณ 10.1 W

• MFC-L3745CDW
ประมาณ 10.1 W

• MFC-L3750CDW
ประมาณ 10.1 W

• MFC-L3770CDW
ประมาณ 10.1 W

โหมดพกัลกึ 2 • DCP-L3510CDW
ประมาณ 1.2 W

• DCP-L3551CDW
ประมาณ 1.2 W

• MFC-L3710CW
ประมาณ 1.2 W

• MFC-L3735CDN
ประมาณ 1.2 W

• MFC-L3745CDW
ประมาณ 1.2 W

• MFC-L3750CDW
ประมาณ 1.2 W

• MFC-L3770CDW
ประมาณ 1.2 W

ปิดเครือ่ง 2 3 4 • DCP-L3510CDW
ประมาณ 0.04 W

• DCP-L3551CDW
ประมาณ 0.04 W

• MFC-L3710CW
ประมาณ 0.04 W

• MFC-L3735CDN
ประมาณ 0.04 W

• MFC-L3745CDW
ประมาณ 0.04 W

• MFC-L3750CDW
ประมาณ 0.04 W

• MFC-L3770CDW
ประมาณ 0.04 W

ขนาด
(ภาพรวมเคา้รา่งทัว่ไป)
(DCP-L3510CDW)

หน่วย: มม.
• DCP-L3510CDW

* : 410
** : 368
*** : 475

• DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/
MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW
* : 410
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(DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/
MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

** : 414
*** : 475

• MFC-L3770CDW
* : 410
** : 414
*** : 509

นํา้หนกั (รวมวสัดกุารพมิพ)์ • DCP-L3510CDW
(สําหรับออสเตรเลยีและนวิซแีลนด)์
21.7 กก.
(ยกเวน้ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด)์
21.9 กก.

• DCP-L3551CDW
(สําหรับออสเตรเลยีและนวิซแีลนด)์
23.2 กก.
(ยกเวน้ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด)์
23.5 กก.

• MFC-L3710CW
22.5 กก.

• MFC-L3735CDN
23.5 กก.

• MFC-L3745CDW
23.4 กก.

• MFC-L3750CDW
(สําหรับออสเตรเลยีและนวิซแีลนด)์
23.4 กก.
(ยกเวน้ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด)์
23.6 กก.

• MFC-L3770CDW
(สําหรับออสเตรเลยีและนวิซแีลนด)์
24.5 กก.
(ยกเวน้ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด)์
24.7 กก.
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ระดบัเสยีงรบกวน ความดนัเสยีง การพมิพ์ • MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW
LpAm = 47 dB (A)

• DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW
LpAm = 45 dB (A)

การพมิพ์
(โหมดเงยีบ)

• LpAm = 43 dB (A)

พรอ้ม • คา่เริม่ตน้: เสยีงเงยีบ 5

กาํลงัเสยีง การพมิพ์ ขาวดาํ
• DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

LWAd = 5.86 B (A)
• MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/

MFC-L3770CDW
LWAd = 6.11 B (A)

สี
• DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

LWAd = 5.92 B (A)
• MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/

MFC-L3770CDW
LWAd = 6.16 B (A)

การพมิพ์
(โหมดเงยีบ)

ขาวดาํ
• LWAd = 5.71 B (A)

สี
• LWAd = 5.73 B (A)

พรอ้ม • คา่เริม่ตน้: เสยีงเงยีบ 6

อณุหภมู ิ ปฏบิตักิาร • ตัง้แต ่10°C ถงึ 32°C

การจดัเก็บ • ตัง้แต ่0°C ถงึ 40°C

ความชืน้ ปฏบิตักิาร • 20 ถงึ 80% (ไมม่กีารควบแน่น)

การจดัเก็บ • 10 ถงึ 95% (ไมม่กีารควบแน่น)

ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ
(DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/
MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

• สงูสดุ 50 แผน่
เพือ่ใหไ้ดผ้ลทีด่ทีีส่ดุ เราแนะนําดงัตอ่ไปนี:้
• อณุหภมู:ิ 20 ถงึ 30 °C
• ความชืน้: 50 ถงึ 70%
• กระดาษ: 80 แกรม

1 วดัตามแนวทแยง
2 การเชือ่มตอ่ USB กบัคอมพวิเตอร์
3 วดัตามขอ้กําหนด IEC 62301 Edition 2.0
4 อตัราการใชพ้ลงังานจะเปลีย่นแปลงไปเล็กนอ้ย ทัง้นีข้ ึน้กบัสภาพแวดลอ้มการใชง้าน
5 หากมอเตอรพั์ดลมกําลงัทํางาน: LpAm = 33 dB (A)
6 หากมอเตอรพั์ดลมกําลงัทํางาน: LWAd = 4.67 B (A)

ขอ้กาํหนดขนาดเอกสาร

ขนาดเอกสาร ความกวา้งของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ • 105 มม. ถงึ 215.9 มม.

ความยาวของ ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ • 147.3 มม. ถงึ 355.6 มม.

ความกวา้งของกระจกสแกนเนอร ์ • สงูสดุ 215.9 มม.

ความยาวของกระจกสแกนเนอร์ • สงูสดุ 300 มม.
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ขอ้กาํหนดสือ่ส ิง่พมิพ์

การใสก่ระดาษ ถาดใสก่ระดาษ
(มาตรฐาน)

ชนดิของ
กระดาษ

• กระดาษธรรมดา, กระดาษบาง, กระดาษหนา,
กระดาษรไีซเคลิ

ขนาดกระดาษ • (สําหรับออสเตรเลยีและนวิซแีลนด)์
A4, Letter, A5, A5 (ขอบดา้นยาว), A6,
Executive

• (ยกเวน้ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด)์
A4, Letter, A5, A5 (ขอบดา้นยาว), A6,
Executive, Legal, Folio, Mexico Legal,
India Legal

นํา้หนกักระดาษ • 60 ถงึ 163 แกรม

ความจกุระดาษ
สงูสดุ

• กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 250 แผน่ 

ถาดอเนกประสงค ์(ถาด MP)
(MFC-L3770CDW)

ชนดิของ
กระดาษ

• กระดาษธรรมดา, กระดาษบาง, กระดาษหนา,
กระดาษรไีซเคลิ, กระดาษปอนด,์ ฉลาก, ซอง
จดหมาย, ซองจดหมายบาง, ซองจดหมาย
หนา, กระดาษเคลอืบมนั

ขนาดกระดาษ • ความกวา้ง:
76.2 มม. ถงึ 216 มม.

• ความยาว:
116 มม. ถงึ 355.6 มม.

• ซองจดหมาย:
COM-10, DL, C5, Monarch

นํา้หนกักระดาษ • 60 ถงึ 163 แกรม

ความจกุระดาษ
สงูสดุ

• กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 30 แผน่
• ซองจดหมาย: ซองจดหมายสามซอง ความ

หนาสงูสดุ 6 มม.

ชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
(DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/
MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/
MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW)

ชนดิของ
กระดาษ

• กระดาษธรรมดา, กระดาษบาง, กระดาษหนา,
กระดาษรไีซเคลิ, กระดาษปอนด,์ ฉลาก, ซอง
จดหมาย, ซองจดหมายบาง, ซองจดหมาย
หนา, กระดาษเคลอืบมนั

ขนาดกระดาษ • ความกวา้ง:
76.2 มม. ถงึ 216 มม.

• ความยาว:
116 มม. ถงึ 355.6 มม.

• ซองจดหมาย:
COM-10, DL, C5, Monarch

นํา้หนกักระดาษ • 60 ถงึ 163 แกรม

ความจกุระดาษ
สงูสดุ

• หนึง่แผน่

กระดาษออก
1

ถาดรองรบัเอกสารออกแบบควํา่หนา้ • สงูสดุ 150 แผน่กระดาษธรรมดา 80 แกรม
(สง่แบบควํา่หนา้ไปยงัถาดรองรับกระดาษ
ออกแบบควํา่หนา้)

ถาดรองรบัเอกสารออกแบบหงายหนา้ • หนึง่แผน่ (สง่แบบหงายหนา้ไปยงัถาดรองรับ
เอกสารออกแบบหงายหนา้)

2 ดา้น การพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิ
(DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/
MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

ชนดิของ
กระดาษ

• กระดาษธรรมดา, กระดาษชนดิบาง, กระดาษ
ชนดิหนา, กระดาษรไีซเคลิ

ขนาดกระดาษ • A4

นํา้หนกักระดาษ • 60 ถงึ 163 แกรม

1 สําหรับฉลาก แนะนําใหนํ้ากระดาษทีพ่มิพแ์ลว้ออกจากถาดรองรับกระดาษออกทนัทหีลงัจากออกจากเครือ่งพมิพเ์พือ่หลกีเลีย่งการตดิกนั
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ขอ้กาํหนดโทรสาร

หมายเหตุ
คณุสมบตันิีม้เีฉพาะรุน่ MFC

ความเขา้กนัได้ • ITU-T Super Group 3

ระบบการเขา้รหสั • MH / MR / MMR / JBIG

ความเร็วโมเด็ม • 33,600 bps (พรอ้มการลดความเร็วอตัโนมตั)ิ

การพมิพ ์2 ดา้นเมือ่รบัเอกสาร • MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW
ใช่

การเอกสาร 2 ดา้นอตัโนมตั ิ • MFC-L3770CDW
ใช ่(จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ)

ความกวา้งการสแกน • สงูสดุ 208 มม.

ความกวา้งการพมิพ์ • สงูสดุ 207.4 มม.

ระดบัสเีทา • 8 บติ/256 ระดบั

ความละเอยีด แนวนอน • 203 dpi

แนวต ัง้ • มาตรฐาน: 98 dpi
• คณุภาพด:ี 196 dpi
• คณุภาพดมีาก: 392 dpi
• ภาพถา่ย: 196 dpi

สมดุทีอ่ยู่ • 200 ตําแหน่ง

กลุม่ • สงูสดุ 20

การกระจายขอ้มลู • 250 ตําแหน่ง

การโทรซํา้อตัโนมตั ิ • 3 ครัง้ ในทกุ 5 นาที

การรบัสง่หนว่ยความจาํ • สงูสดุ 500 หนา้ 1

การรบัเมือ่กระดาษหมด • สงูสดุ 500 หนา้ 1

1 “หนา้” หมายถงึแผนผังการทดสอบ “ITU-T Test Chart #1” (จดหมายธรุกจิทัว่ไป ความละเอยีดมาตรฐาน รหสั JBIG)

ขอ้กาํหนดการทาํสาํเนา

ความกวา้งการทาํสาํเนา • สงูสดุ 210 มม.

การทาํสาํเนา 2 ดา้นอตัโนมตั ิ • MFC-L3770CDW
ใช ่(จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ)

ทาํสาํเนาแบบเรยีงลาํดบั • ใช่

ทาํสาํเนาแบบกองซอ้น • สงูสดุ 99 แผน่

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

ความละเอยีด • สงูสดุ 600 x 600 dpi

เวลาทีเ่อกสารสาํเนาแผน่แรกพมิพอ์อกมา 1 ขาวดาํ
• MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

นอ้ยกวา่ 15 วนิาททีี ่23°C / 230 V
• DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

นอ้ยกวา่ 17.5 วนิาททีี ่23°C / 230 V

สี
• MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW
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เวลาทีเ่อกสารสาํเนาแผน่แรกพมิพอ์อกมา 1 นอ้ยกวา่ 16 วนิาททีี ่23°C / 230 V
• DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

นอ้ยกวา่ 17.5 วนิาททีี ่23°C / 230 V

1 จากโหมดพรอ้มและใชถ้าดมาตรฐาน

ขอ้กาํหนดของสแกนเนอร ์

ส/ีสดีาํ • ใช ่/ ใช่

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด TWAIN • ใช่
(Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)
(macOS v10.11.6, v10.12.x, v10.13.x)

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

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

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

ความละเอยีด 1 • สงูสดุ 19200 x 19200 dpi (การประมาณคา่ในชว่ง)
• สงูสดุ 1200 x 2400 dpi (จากกระจกสแกนเนอร)์
• สงูสดุ 600 × 600 dpi (จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ)

ความกวา้งในการสแกน • สงูสดุ 210 มม.

สแกน 2 ดา้นอตัโนมตั ิ • MFC-L3770CDW
ใช ่(จาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั)ิ)

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

ขอ้กาํหนดของเครือ่งพมิพ์

การพมิพ ์2 ดา้นอตัโนมตั ิ • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW
ใช่

การจาํลองระบบ • PCL6, BR-Script3, PDF เวอรช์นั 1.7, XPS เวอรช์นั 1.0

ความละเอยีด • คณุภาพ 600 x 600 dpi, 2,400 dpi class (2400 x 600)

ความเร็วในการพมิพ ์1 
2

พมิพ ์1 ดา้น ขาวดาํ
• DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

สงูสดุ 19 หนา้ตอ่นาท ี(ขนาด Letter)
สงูสดุ 18 หนา้ตอ่นาท ี(ขนาด A4)

• MFC-L3735CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW
สงูสดุ 25 หนา้ตอ่นาท ี(ขนาด Letter)
สงูสดุ 24 หนา้ตอ่นาท ี(ขนาด A4)

• MFC-L3745CDW
สงูสดุ 23 หนา้ตอ่นาท ี(ขนาด Letter)
สงูสดุ 22 หนา้ตอ่นาท ี(ขนาด A4)

สี
• DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

สงูสดุ 19 หนา้ตอ่นาท ี(ขนาด Letter)
สงูสดุ 18 หนา้ตอ่นาท ี(ขนาด A4)

• MFC-L3735CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW
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ความเร็วในการพมิพ ์1 
2

พมิพ ์1 ดา้น สงูสดุ 25 หนา้ตอ่นาท ี(ขนาด Letter)
สงูสดุ 24 หนา้ตอ่นาท ี(ขนาด A4)

• MFC-L3745CDW
สงูสดุ 23 หนา้ตอ่นาท ี(ขนาด Letter)
สงูสดุ 22 หนา้ตอ่นาท ี(ขนาด A4)

การพมิพ ์2
ดา้น

ขาวดาํ
• DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

สงูสดุ 6 หนา้ตอ่นาท ี(สงูสดุ 3 แผน่ตอ่นาท)ี (ขนาด Letter หรอื A4)
• MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

สงูสดุ 8 หนา้ตอ่นาท ี(สงูสดุ 4 แผน่ตอ่นาท)ี (ขนาด Letter หรอื A4)

สี
• DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

สงูสดุ 6 หนา้ตอ่นาท ี(สงูสดุ 3 แผน่ตอ่นาท)ี (ขนาด Letter หรอื A4)
• MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

สงูสดุ 8 หนา้ตอ่นาท ี(สงูสดุ 4 แผน่ตอ่นาท)ี (ขนาด Letter หรอื A4)

เวลาพมิพค์ร ัง้แรก 3 ขาวดาํ
• MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

นอ้ยกวา่ 14 วนิาททีี ่23°C / 230 V
• DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

นอ้ยกวา่ 15.5 วนิาททีี ่23°C / 230 V

สี
• MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

นอ้ยกวา่ 14 วนิาททีี ่23°C / 230 V
• DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW

นอ้ยกวา่ 15.5 วนิาททีี ่23°C / 230 V

1 ความเร็วการพมิพอ์าจเปลีย่นแปลงโดยขึน้กบัประเภทของเอกสารทีค่ณุพมิพ์
2 ความเร็วการพมิพอ์าจชา้ลงเมือ่เครือ่งเชือ่มตอ่ดว้ย LAN ไรส้าย
3 พมิพจ์ากโหมดการเตรยีมพรอ้มและถาดมาตรฐาน

ขอ้กาํหนดอนิเตอรเ์ฟส

USB 1 2 • Hi-Speed USB 2.0
ใชส้ายอนิเตอรเ์ฟซ USB 2.0 ทีม่คีวามยาวไมเ่กนิ 2 เมตร

LAN • DCP-L3551CDW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW
10Base-T/100Base-TX 3

LAN แบบไรส้าย • DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW
IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

NFC • MFC-L3770CDW
ใช่

1 เครือ่งพมิพข์องคณุมอีนิเตอรเ์ฟส USB 2.0 ความเร็วสงู เครือ่งพมิพส์ามารถเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีม่อีนิเตอรเ์ฟส USB 1.1
2 ไมส่นับสนุนพอรต์ USB ของผูผ้ลติอืน่
3 ใชส้ายเกลยีวคูต่รง ประเภท 5 (หรอืสงูกวา่)
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ขอ้กาํหนดคณุสมบตั ิDirect Print

หมายเหตุ
ฟังกช์นันีส้ามารถใชไ้ดสํ้าหรับ MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ความเขา้กนัได้ • PDF เวอรช์นั 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (สรา้งโดยไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ)์, TIFF (สแกนโดยผลติภณัฑข์อ
งบราเดอร)์, XPS เวอรช์นั 1.0

อนิเตอรเ์ฟส • อนิเตอรเ์ฟส USB แบบตรง : ดา้นหนา้ x 1

โพรโทคอลทีส่นบัสนนุและคณุสมบตักิารรกัษาความปลอดภยั

Ethernet
10Base-T/100Base-TX

LAN แบบไรส้าย
IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

โปรโตคอล (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client,
TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan),
SNTP Client

โปรโตคอล (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP
Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client
and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)

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

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

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

การรบัรองแบบไรส้าย
การอนุญาตสญัลกัษณ ์Wi-Fi Certification (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), การอนุญาตสญัลกัษณต์วัระบ ุWi-
Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

ขอ้กาํหนดคอมพวิเตอร ์

ระบบปฏบิตักิารทีร่องรับและฟังกช์นัของซอฟตแ์วร์

แพล็ตฟอรม์คอมพวิเตอรแ์ละ
เวอรช์นัระบบปฏบิตักิาร

อนิเตอรเ์ฟสเครือ่ง PC หนว่ย
ประมวลผล

พืน้ทีฮ่ารด์ดสิกท์ ีจ่ะตดิ
ต ัง้

พอรต์
ขนาน
(IEEE128
4)

USB 1 10Base-
T/
100Base
-TX
(Etherne
t)

ไรส้าย
802.11b
/g/n

สาํหรบั
ไดรเวอร ์

สาํหรบั
แอปพลเิค
ชนั
(รวม
ไดรเวอร)์

1 Wi-Fi Direct สนับสนุน WPA2-PSK (AES) เทา่นัน้
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ระบบปฏบิตั ิ
การ
Windows

Windows 7 SP1 /
8 / 8.1 2 3

ไมม่ี การพมิพ์
PC Fax 4

การสแกน

หน่วย
ประมวลผล
32 บติ
(x86) หรอื
64 บติ
(x64)

650 MB 1.2 GB

Windows 10
Home / 10 Pro /
10 Education / 10
Enterprise 2 3

Windows Server
2008

ไมม่ี การพมิพ์ 50 MB ไมม่ี

Windows Server
2008 R2

หน่วย
ประมวลผล
64 บติ
(x64)Windows Server

2012

Windows Server
2012 R2

Windows Server
2016

ระบบปฏบิตั ิ
การ Mac

macOS v10.11.6 การพมิพ์
PC-Fax (สง่) 4

การสแกน

Intel®
Processor

80 MB 400 MB

macOS v10.12.x

macOS v10.13.x

1 ไมส่นับสนุนพอรต์ USB ของผูผ้ลติอืน่
2 สําหรับ WIA ความละเอยีด 1200x1200 โปรแกรมอรรถประโยชนข์องสแกนเนอรข์อง Brother ใหค้ณุใชค้วามละเอยีดไดส้งูสดุ 19200 x 19200 dpi
3 PaperPort™ 14SE สนับสนุน Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 และ Windows 10
4 PC-Fax สนับสนุนเอกสารขาวดําเทา่นัน้

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

วธิกีารป้อนขอ้ความในเครือ่งพมิพบ์ราเดอรข์องคณุ

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW
>> MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

เมือ่ตอ้งป้อนขอ้ความ ใหป้้อนตวัอกัขระจากเครือ่ง อกัขระทีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการดําเนนิการทีค่ณุทํา

• กดคา้งหรอืกดซํา้ทีปุ่่ ม a หรอื b เพือ่เลอืกตวัอกัษรจากรายการตอ่ไปนี:้
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?
@[\]^_‘{|}~

• กด OK (ตกลง) เมือ่เครือ่งแสดงตวัอกัษรหรอืสญัลกัษณท์ีค่ณุตอ้งการ จากนัน้ใสต่วัอกัษรถดัไป
• กด Clear (ลา้ง) เพือ่ลบตวัอกัษรทีใ่สผ่ดิ

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/
MFC-L3770CDW

• เมือ่คณุตอ้งป้อนขอ้ความทีเ่ครือ่งพมิพบ์ราเดอร ์จะมแีป้นพมิพป์รากฏขึน้บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
• ตวัอกัษรทีม่อีาจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้กบัประเทศของคณุ
• รปูแบบการจัดวางของแป้นพมิพอ์าจแตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการดําเนนิการทีค่ณุทํา

• กด  เพือ่วนผา่นตวัอกัษร ตวัเลข และอกัขระพเิศษ

• กด  เพือ่สลบัระหวา่งตวัพมิพเ์ล็กและตวัพมิพใ์หญ่

• เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ยหรอืทางขวา กด d หรอื c
แทรกเวน้วรรค
• หากตอ้งการใสเ่วน้วรรค กด [Space (เวน้วรรค)] หรอื c
การแกไ้ข

• ถา้คณุใสต่วัอกัษรผดิและตอ้งการแกไ้ข กด d หรอื c เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตวัอกัษรทีผ่ดิ และกด  พมิพต์วัอกัษรที่
ถกูตอ้ง

• เพือ่แทรกตวัอกัษร กด d หรอื c เพือ่ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปยงัตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง จากนัน้ใสต่วัอกัษรนัน้

• กด  สําหรับแตล่ะตวัอกัษรทีค่ณุตอ้งการลบ หรอืกดคา้งที ่  เพือ่ลบตวัอกัษรทัง้หมด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก
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• ตัง้คา่รหสัประจําเครือ่งของคณุ 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > วสัดกุารพมิพ์

วสัดกุารพมิพ์
เมือ่ถงึเวลาเปลีย่นวสัดกุารพมิพเ์ชน่ผงหมกึ (โทนเนอร)์ หรอืแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) จะมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดปรากฏ
บนแผงควบคมุของเครือ่งหรอืใน Status Monitor สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวสัดกุารพมิพสํ์าหรับเครือ่งของคณุ เยีย่มชม
www.brother.com/original/index.html หรอืตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

หมายเลขตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ จะแตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้กบัประเทศและภมูภิาคของคณุ

รายการวสัดกุารพมิพ์ ชือ่รุน่วสัดกุารพมิพ์ อายกุารใชง้านโดยประมาณ
(จาํนวนหนา้ทีส่ามารถพมิพไ์ด)้

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ มาตรฐาน:
TN-263

• สดํีา:
ประมาณ 1,400 หนา้ 1 2

• สฟ้ีา / สชีมพ ู/ สเีหลอืง:
ประมาณ 1,300 หนา้ 1 2

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ความจสุงู:
TN-267

• สดํีา:
ประมาณ 3,000 หนา้ 1 2

• สฟ้ีา / สชีมพ ู/ สเีหลอืง:
ประมาณ 2,300 หนา้ 1 2

ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ในกลอ่งผลติภณัฑ:์
(ใหม้ากบัเครือ่งของคณุ)

• สดํีา:
ประมาณ 1,000 หนา้ 1 2

• สฟ้ีา / สชีมพ ู/ สเีหลอืง:
ประมาณ 1,000 หนา้ 1 2

ชุดแมแ่บบสรา้งภาพ
(ดรมั)

DR-263CL 3 ประมาณ 18,000 หนา้ 4

ชุดสายพานลาํเลยีง
กระดาษ

BU-223CL ประมาณ 50,000 หนา้ 5

กลอ่งใสผ่งหมกึโทนเนอร์
ทีใ่ชแ้ลว้

WT-223CL ประมาณ 50,000 หนา้ 2

1 จํานวนพมิพข์องตลบัผงหมกึโดยประมาณไดรั้บการประกาศไวต้ามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
2 หนา้ A4 หรอื Letter ดา้นเดยีว
3 ประกอบดว้ยสีช่ดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม); สดํีาหนึง่และอกีสาม สี
4 ประมาณ 18,000 หนา้ สําหรับงานพมิพแ์บบ 1 หนา้ตอ่งาน [หนา้ A4/Letter ดา้นเดยีว] จํานวนหนา้อาจขึน้กบัปัจจัยหลายอยา่ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ

ประเภทสือ่วสัดกุารพมิพแ์ละขนาดสือ่วสัดกุารพมิพ์
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5 ประมาณ 50,000 หนา้ สําหรับงานพมิพแ์บบสองหนา้ตอ่งาน [หนา้ A4/Letter ดา้นเดยีว] จํานวนหนา้อาจขึน้กบัปัจจัยหลายอยา่ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ
ประเภทสือ่วสัดกุารพมิพแ์ละขนาดสือ่วสัดกุารพมิพ์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก
• เปลีย่นวสัดสุ ิน้เปลอืง 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > ขอ้มลูทีสํ่าคญัเกีย่วกบัอายกุารใชง้านของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์

ขอ้มลูทีส่าํคญัเกีย่วกบัอายกุารใชง้านของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
อายกุารใชง้านของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์
ผลติภณัฑจ์ะตรวจดอูายกุารใชง้านของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ โดยใชว้ธิกีารสองวธิดีงัตอ่ไปนี:้
• ตรวจดโูดยการนับจดุของแตล่ะสทีีจํ่าเป็นตอ้งใชเ้พือ่สรา้งรปูภาพ
• ตรวจจับโดยนับการหมนุของลกูกลิง้สง่ผงหมกึ
ผลติภณัฑน์ีม้คีณุสมบตัใินการนับจํานวนจดุของแตล่ะสทีีใ่ชพ้มิพเ์อกสารแตล่ะฉบบั และการหมนุของลกูกลิง้สง่ผงหมกึของ
ตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ แตล่ะชดุ การพมิพจ์ะหยดุลงเมือ่รายการใดรายการหนึง่ถงึขดีจํากดัสงูสดุ ขดีจํากดัสงูสดุนีกํ้าหนดไว ้
มากกวา่จํานวนจดุหรอืจํานวนรอบการหมนุทีจํ่าเป็นในการทีต่ลบัผงหมกึจะทํางานไดอ้ยา่งสมํา่เสมอในปรมิาณการพมิพต์ามการ
โฆษณา ฟังกช์นันีม้จีดุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่งของคณุภาพการพมิพตํ์า่และความเสยีหายตอ่เครือ่ง
มขีอ้ความสองขอ้ความทีร่ะบเุมือ่ผงหมกึ (โทนเนอร)์ เหลอืนอ้ย หรอืจําเป็นตอ้งเปลีย่นใหม ่คอื Toner Low (ระดบัผงหมกึ
(โทนเนอร)์ และ (เปลีย่นผงหมกึ (โทนเนอร)์)
Toner Low (ระดบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ตํา่) จะแสดงขึน้บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD เมือ่จํานวนจดุหรอืจํานวนการหมนุของ
ลกูกลิง้สง่ผงหมกึใกลก้บัจํานวนสงูสดุ ขณะที ่Replace Toner (เปลีย่นผงหมกึ (โทนเนอร)์) จะแสดงบนหนา้จอแสดงผลแบบ
LCD เมือ่จํานวนจดุหรอืจํานวนการหมนุของลกูกลิง้สง่ผงหมกึถงึจํานวนสงูสดุ

การแกไ้ขความถกูตอ้งของสี
จํานวนรอบการหมนุของลกูกลิง้สง่ผงหมกึทีถ่กูนับอาจไมใ่ชเ่ฉพาะการทํางานปกต ิเชน่ การพมิพแ์ละการทําสําเนาเทา่นัน้ แต่
ยงันับรวมถงึการปรับตัง้เครือ่ง เชน่การปรับแตง่คา่ของส ีและการลงทะเบยีนสอีกีดว้ย
การปรบัแตง่คา่ของส ี(การปรบัคา่ความหนาแนน่ของส)ี
เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีเ่สถยีร ความหนาแน่นของตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ แตล่ะชดุจําเป็นตอ้งมกีารรักษาไวเ้ป็นคา่คงที่
หากไมส่ามารถรักษาสมดลุความหนาแน่นระหวา่งแตล่ะส ีอาจสงัเกตเห็นสจีางทีไ่มเ่สถยีร และการสรา้งสทีีแ่มน่ยําไมส่ามา
รถทําได ้ความหนาแน่นของผงหมกึ (โทนเนอร)์ สามารถเปลีย่นแปลงไปเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงทางเคมขีองผงหมกึ
(โทนเนอร)์ ซึง่สง่ผลตอ่ประจไุฟฟ้าของผงหมกึ (โทนเนอร)์ การสกึกรอ่นของชดุสง่ผงหมกึ และระดบัอณุหภมูใินเครือ่ง
ระหวา่งการการปรับแตง่คา่ของส ีจะมกีารพมิพล์ายทดสอบปรับตัง้ระดบัความหนาแน่นลงบนชดุสายพานลําเลยีงกระดาษ
การปรับแตง่คา่ของสจีะดําเนนิการในเวลาตอ่ไปนีเ้ป็นหลกั:
• เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกการปรับแตง่คา่ของสดีว้ยตนเองจากแผงปฏบิตักิารหรอืไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

(โปรดทําการปรับแตง่คา่ของส ีถา้จําเป็นตอ้งปรับปรงุความหนาแน่นของส)ี
• เมือ่เปลีย่นตลบัผงหมกึ (โทนเนอร)์ ทีใ่ชแ้ลว้เป็นชดุใหม่
• เมือ่เครือ่งตรวจพบวา่อณุหภมูแิละความชืน้โดยรอบมกีารเปลีย่นแปลงไป
• เมือ่จํานวนหนา้ทีพ่มิพถ์งึจํานวนทีกํ่าหนด
การลงทะเบยีนส ี(การแกไ้ขความถกูตอ้งของตาํแหนง่ของส)ี
ในเครือ่งนีจ้ะมกีารเตรยีมชดุแมแ่บบสรา้งภาพ (ดรัม) และชดุสง่ผงหมกึสําหรับสดํีา (K) สเีหลอืง (Y) สชีมพ ู(M) และสฟ้ีา (C)
ตามลําดบั ภาพทัง้สีส่ ีจะรวมกนัเป็นหนึง่ภาพ ดงันัน้ขอ้ผดิพลาดของการลงทะเบยีนส ี(เชน่ การจัดตําแหน่งตรงกนัของภาพสี
ทัง้สีภ่าพ) อาจเกดิขึน้ได ้เมือ่เกดิความผดิพลาดในการลงทะเบยีน จะมกีารพมิพล์ายทดสอบการแกไ้ขการลงทะเบยีนบนชดุ
สายพานลําเลยีงกระดาษ
การลงทะเบยีนจะดําเนนิการในเวลาตอ่ไปนีเ้ป็นหลกั:
• เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกการลงทะเบยีนดว้ยตวัเองจากแผงปฏบิตักิาร

(โปรดทําการลงทะเบยีนถา้หากมขีอ้ผดิพลาดของการลงทะเบยีนสทีีจํ่าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข)
• เมือ่จํานวนหนา้ทีพ่มิพถ์งึจํานวนทีกํ่าหนด
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > หมายเลขโทรศพัทข์องบราเดอร์

หมายเลขโทรศพัทข์องบราเดอร ์

ขอ้ควรจาํ

สําหรับความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ คณุตอ้งตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอรห์รอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเด
อรใ์นทอ้งทีข่องคณุ

FAQs (คาํถามทีพ่บบอ่ย)

Brother Solutions Center เป็นแหลง่ขอ้มลูครบวงจรของเราทีต่อบสนองความตอ้งการเครือ่งพมิพข์องคณุทัง้หมด ดาวนโ์หลด
ซอฟตแ์วรแ์ละโปรแกรมอรรถประโยชนล์า่สดุ และอา่น FAQ และคําแนะนําในการแกไ้ขปัญหาเพือ่ศกึษาวธิกีารใชง้าน
ผลติภณัฑข์องบราเดอรใ์หคุ้ม้คา่ทีส่ดุ
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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