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กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ

• นยิามของสญัลกัษณแ์ละเครือ่งหมาย

• เครือ่งหมายการคา้

• หมายเหตสํุาคญั
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 หนา้หลกั > กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ > นยิามของสญัลกัษณแ์ละเครือ่งหมาย

นยิามของสญัลกัษณแ์ละเครือ่งหมาย
เราใชส้ญัลกัษณแ์ละเครือ่งหมายตอ่ไปนีใ้นคูม่อืผูใ้ชน้ี:้

 คาํเตอืน คําเตอืน แสดงถงึสถานการณท์ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายซึง่หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผลใหไ้ดรั้บ
บาดเจ็บรา้ยแรง หรอือาจเป็นอนัตรายถงึขัน้เสยีชวีติได ้

 ขอ้ควรระวงั ขอ้ควรระวงั แสดงถงึสถานการณท์ีอ่าจเป็นอนัตรายกบัตวัคณุ หากไมห่ลกีเลีย่ง เนือ่งจาก
สถานการณด์งักลา่วอาจทําใหค้ณุไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึปานกลางได ้

ขอ้ควรจาํ ขอ้ควรจํา แสดงสถานการณท์ีอ่าจเกดิอนัตรายซึง่หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผลใหท้รัพยส์นิเสยี
หาย หรอืสญูเสยีฟังกช์นัการใชง้านผลติภณัฑ์

หมายเหตุ หมายเหต ุในทีน่ีร้ะบถุงึ สภาพแวดลอ้มในการใชง้าน เงือ่นไขการตดิตัง้ หรอืเงือ่นไขพเิศษใน
การใชง้าน

ไอคอนคําแนะนําจะบอกขอ้มลูชว่ยเหลอืทีม่ปีระโยชน ์และขอ้มลูเพิม่เตมิ

ไอคอนอนัตรายจากระบบไฟฟ้า แจง้เตอืนใหค้ณุระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ตทีอ่าจเกดิขึน้

ตวัหนา แบบอกัษรตวัหนา แสดงปุ่ มบนแผงควบคมุเครือ่งหรอืบนหนา้จอคอมพวิเตอร์

ตัวเอียง แบบอกัษรตวัเอยีง เนน้ประเด็นสําคญัหรอืแนะนําใหค้ณุอา่นหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ 
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 หนา้หลกั > กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ > เครือ่งหมายการคา้

เครือ่งหมายการคา้
Apple, Mac, iPad, iPhone, iPod touch และ macOS เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. ซึง่จดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิา
และประเทศอืน่ๆ
Nuance และ PaperPort เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Nuance Communications, Inc. หรอื
บรษัิทในเครอืในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
Wi-Fi® และ Wi-Fi Alliance® เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance®

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

Mopria™ และโลโก ้Mopria™ เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนและ/หรอืไมไ่ดจ้ดทะเบยีน และเครือ่งหมายบรกิารของ
Mopria Alliance, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ หา้มใชง้านโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตโดยเด็ดขาด
แตล่ะบรษัิททีม่ชี ือ่ซอฟตแ์วรซ์ ึง่ไดก้ลา่วถงึในคูม่อืนีม้ขีอ้ตกลงการอนุญาตใชซ้อฟตแ์วรท์ีร่ะบเุฉพาะเจาะจงกบัโปรแกรมทีม่ี
กรรมสทิธินั์น้ๆ
ชือ่การคา้และชือ่ผลติภณัฑใ์ดๆ ของบรษิทัทีป่รากฏในเอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑข์องบราเดอรแ์ละสือ่วสัดอุ ืน่
ใดท ัง้หมดเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษิทัน ัน้ๆ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ 
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หมายเหตสุาํคญั
• ตรวจสอบ support.brother.com สําหรับการอปัเดตไดรเวอรแ์ละซอฟตแ์วรข์อง Brother
• เพือ่ใหป้ระสทิธภิาพของเครือ่งเป็นปัจจบุนั ใหต้รวจสอบ support.brother.com สําหรับการอปัเกรดเฟิรม์แวรล์า่สดุ มฉิะนัน้

ฟังกช์นับางอยา่งของเครือ่งคณุอาจไมส่ามารถใชง้านได ้
• อยา่ใชผ้ลติภณัฑน์ีน้อกประเทศทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์เนือ่งจากอาจเป็นการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการสือ่สารโทรคมนาคมแบบ

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

10 Enterprise
• Windows 11 ในเอกสารนีเ้ป็นตวัแทน Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education และ Windows

11 Enterprise
• Windows Server 2008 ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2
• ในคูม่อืผูใ้ชน้ี ้จะใชภ้าพประกอบของรุน่ DCP-T420W เวน้แตม่กีารระบเุป็นอืน่
• หนา้จอในคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นีม้ไีวเ้พือ่เป็นภาพประกอบเทา่นัน้ และอาจแตกตา่งจากหนา้จอจรงิ
• หนา้จอในคูม่อืนีม้าจาก Windows 10 และ macOS v10.15.x นอกจากจะมกีารระบไุวเ้ป็นอืน่ หนา้จอบนคอมพวิเตอรข์อง

คณุอาจแตกตา่งกนัออกไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระบบปฏบิตักิารของคณุ
• เนือ้หาในคูม่อืนีแ้ละขอ้มลูจําเพาะของผลติภณัฑอ์าจมกีารเปลีย่นแปลง โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
• ในเอกสารนี ้XXX-XXXX ใชแ้ทนชือ่รุน่เครือ่งของคณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งของคณุ

แนะนําเครือ่งของคณุ

• กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ

• ภาพรวมแผงควบคมุ

• รปูแบบและไฟแสดง LED บอกสถานะ

• เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์อง Brother (Windows)

• ตําแหน่งของพอรต์ USB บนเครือ่ง Brother ของคณุ
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กอ่นการใชง้านเครือ่งของคณุ
กอ่นทีจ่ะพยายามดําเนนิการพมิพใ์ดๆ ใหย้นืยนัดงัตอ่ไปนี:้
• ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรท์ีถ่กูตอ้งสําหรับเครือ่งของคณุแลว้
• สําหรับผูใ้ชส้าย USB ตรวจสอบวา่สายอนิเตอรเ์ฟสยดึแน่นดแีลว้

เลอืกชนดิกระดาษทีถ่กูตอ้ง
การพมิพค์ณุภาพสงูจําเป็นตอ้งเลอืกชนดิกระดาษใหถ้กูตอ้ง อา่นขอ้มลูใหด้เีกีย่วกบัชนดิกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้อ่นทีจ่ะซือ้
กระดาษ และพจิารณาบรเิวณทีส่ามารถพมิพไ์ดโ้ดยขึน้กบัการตัง้คา่ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์หรอืในแอปพลเิคชนัทีใ่ชพ้มิพ์

ไฟรว์อลล ์(Windows) (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)
ถา้คอมพวิเตอรข์องคณุมกีารป้องกนัดว้ยไฟรว์อลล ์และคณุไมส่ามารถพมิพห์รอืสแกนผา่นเครอืขา่ยได ้คณุอาจจําเป็นตอ้ง
กําหนดคา่ไฟรว์อลล ์ถา้คณุกําลงัใชง้าน Windows Firewall และคณุตดิตัง้ไดรเวอรโ์ดยใชข้ัน้ตอนในโปรแกรมตดิตัง้ จะมกีาร
ตัง้คา่ไฟรว์อลลท์ีจํ่าเป็นใหแ้ลว้ ถา้คณุกําลงัใชง้านซอฟตแ์วรไ์ฟรว์อลลส์ว่นบคุคลอืน่ ใหด้คููม่อืการใชง้านสําหรับซอฟตแ์วร์
ของคณุ หรอืตดิตอ่ผูผ้ลติซอฟตแ์วร์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งของคณุ 
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ภาพรวมแผงควบคมุ

2

3

4

1

5

6

7

8

1. (Stop (หยดุ)) เปิด/ปิดเครือ่ง

• กดเพือ่หยดุดําเนนิการ
• กดเพือ่ออกจากโหมดทีเ่ลอืก

• กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

กด  คา้งไวเ้พือ่ปิดเครือ่งและยกเลกิการทํางานทีเ่หลอืทัง้หมด ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง จะกะพรบิและ
คา้งอยูส่กัครูก่อ่นทีจ่ะดบัลง

หากคณุปิดเครือ่งโดยใช ้  เครือ่งจะยงัคงทําความสะอาดหวัพมิพเ์ป็นระยะเพือ่รักษาคณุภาพงานพมิพ ์เพือ่ยดือายุ
การใชง้านหวัพมิพ ์ปรับปรงุประสทิธภิาพการใชง้านน้ําหมกึ และรักษาคณุภาพการพมิพ ์ควรเชือ่มตอ่เครือ่งของคณุกบั
แหลง่จา่ยไฟตลอดเวลา

2. ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง
แสดงสถานะของเครือ่ง

3. ไฟ LED แสดงขอ้ผดิพลาด
แสดงเมือ่เครือ่งตรวจพบขอ้ผดิพลาดหรอือยูใ่นโหมดการตัง้คา่ใหม่

4. ไฟ LED แสดงสถานะหมกึ
แสดงเมือ่เครือ่งตรวจพบขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัน้ําหมกึหรอือยูใ่นโหมดการบํารงุรักษา

5. ปุ่ ม WiFi/ไฟ LED (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)
• กดทีต่วัปุ่ มเอง หรอืกดพรอ้มกนักบัปุ่ มอืน่เพือ่กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้าย หรอืพมิพร์ายงานเครอืขา่ย ใช ้

เฉพาะขณะทีเ่ครือ่งพักการทํางานเทา่นัน้
• กดปุ่ มนีแ้ละ Colour Start (สตารต์ส)ี พรอ้มกนัเพือ่ปิดและเปิด Wi-Fi ใหมห่ากไมส่ามารถเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไร ้

สายของคณุได ้

• กดพรอ้มกนักบั (Stop (หยดุ)) เพือ่เขา้สูโ่หมด Wi-Fi

• แสดงสถานะเครอืขา่ยแบบไรส้าย

เชือ่มตอ่แลว้

กําลงัเชือ่มตอ่

ปิด
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6. Copy Shortcut (ทางลดัการทาํสาํเนา)
• กดเพือ่ทําสําเนาบตัรประจําตวัแบบ 2 ดา้นใน 1 หนา้

หากจําเป็น สามารถตัง้ฟังกช์นัการทําสําเนาอยา่งใดอยา่งหนึง่เป็นฟังกช์นัสําหรับปุ่ มนีโ้ดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ
เนือ่งจากคา่เริม่ตน้นัน้ตัง้เป็นการทําสําเนาบตัรประจําตวัแบบ 2 ดา้นใน 1 หนา้ไว ้

• กดพรอ้มกนักบั (Stop (หยดุ)) เพือ่เขา้สูโ่หมดการบํารงุรักษา

7. Mono Start (สตารต์ขาวดาํ)
• กดเพือ่เริม่ทําสําเนาแบบ ขาวดํา
• กดพรอ้มกนักบั Colour Start (สตารต์ส)ี เพือ่เริม่สแกนเอกสาร (เป็น ส ีหรอื ขาวดํา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่การ

สแกน)

• กดพรอ้มกนักบั (Stop (หยดุ)) เพือ่เขา้สูโ่หมดการตัง้คา่ใหม่

8. Colour Start (สตารต์ส)ี
กดเพือ่เริม่ทําสําเนาแบบ 4 สี

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งของคณุ 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งของคณุ > รปูแบบและไฟแสดง LED บอกสถานะ

รปูแบบและไฟแสดง LED บอกสถานะ
LED ทีแ่ผงควบคมุของเครือ่งพมิพข์องคณุจะสวา่งหรอืกะพรบิเพือ่บง่ชีส้ถานะของเครือ่ง

ไฟ LED คาํอธบิาย
LED ดบั

LED สวา่ง

LED กะพรบิ

ไฟ LED สถานะ คาํอธบิาย

(สวา่ง)

พรอ้มใชง้าน เครือ่งพรอ้มสําหรับการพมิพ์

(กะพรบิ)

ไมว่า่ง เครือ่งกําลงัประมวลผลงานพมิพ์

พัก (กะพรบิชา้ๆ และสลวั) ในโหมดพัก (โหมดประหยดัพลงังาน) เครือ่งพมิพจ์ะ
ทํางานเสมอืนเครือ่งพมิพถ์กูปิดอยู ่แตจ่ะยงัคงรับขอ้มลูได ้
เมือ่คณุสง่งานพมิพ ์เครือ่งจะกลบัมาทํางาน

กําลงัอุน่เครือ่ง (อณุหภมูตํิา่) เครือ่งพมิพกํ์าลงัอุน่เครือ่ง

กําลงัระบายความรอ้น (อณุหภมูสิงู) เครือ่งพมิพกํ์าลงัระบายความรอ้น

ขอ้มลูคา้งอยู่ มขีอ้มลูการพมิพใ์นหน่วยความจําของเครือ่ง หากตอ้งการ
ยกเลกิและลา้งงานออกจากหน่วยความจําเครือ่ง ใหก้ด
Stop (หยดุ)

(กะพรบิสลบักนั)

งาน ถกูยกเลกิ เครือ่ง กําลงัยกเลกิ งานพมิพ์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งของคณุ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ไฟแสดง LED บอกสถานะขอ้ผดิพลาดและการบํารงุรักษา 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งของคณุ > เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์อง Brother (Windows)

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

• Windows 10

คลกิ  > Brother > Brother Utilities

• Windows 8.1

เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งซา้ยของหนา้จอเร ิม่ และคลกิ  (ถา้ใชอ้ปุกรณท์ีม่รีะบบสมัผัส ปัดขึน้จากดา้นลา่ง
ของหนา้จอ เร ิม่ เพือ่แสดงหนา้จอโปรแกรมประยกุต ์)

เมือ่หนา้จอโปรแกรมประยกุต ์ปรากฏขึน้ สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities)

• Windows 7

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

2. เลอืกเครือ่งของคณุ

3. เลอืกการทํางานทีค่ณุตอ้งการใช ้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งของคณุ

• ถอนการตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์อง Brother (Windows) 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งของคณุ > เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์อง Brother (Windows) > ถอนการตดิตัง้
ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์อง Brother (Windows)

ถอนการตดิต ัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรข์อง Brother (Windows)
1. ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้

• Windows 10

คลกิ  > Brother > Brother Utilities

• Windows 8.1

เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งซา้ยของหนา้จอเร ิม่ และคลกิ  (ถา้ใชอ้ปุกรณท์ีม่รีะบบสมัผัส ปัดขึน้จากดา้นลา่ง
ของหนา้จอ เร ิม่ เพือ่แสดงหนา้จอโปรแกรมประยกุต ์)

เมือ่หนา้จอโปรแกรมประยกุต ์ปรากฏขึน้ สมัผัสหรอืคลกิ  (Brother Utilities)

• Windows 7

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

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

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เขา้ถงึโปรแกรมอรรถประโยชนข์อง Brother (Windows) 
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 หนา้หลกั > แนะนําเครือ่งของคณุ > ตําแหน่งของพอรต์ USB บนเครือ่ง Brother ของคณุ

ตาํแหนง่ของพอรต์ USB บนเครือ่ง Brother ของคณุ
พอรต์ USB ตดิตัง้อยูใ่ตฝ้าครอบเอกสาร

ในการตดิตัง้ไดรเวอรแ์ละซอฟตแ์วรท์ีจํ่าเป็นสําหรับการใชง้านเครือ่ง ไปทีห่นา้เว็บ ดาวนโ์หลด ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ ที่
support.brother.com
(Windows) หรอืใชแ้ผน่ดสิกก์ารตดิตัง้ของ Brother ในการตัง้คา่เครือ่งของคณุ (สามารถใชง้านไดใ้นบางประเทศ)

1. ยกฝาครอบเอกสาร

2. คน้หาพอรต์ทีถ่กูตอ้งภายใตฝ้าครอบเอกสารดงัภาพ

เดนิสายอยา่งระมดัระวงัผา่นชอ่งทางเดนิสายและออกไปทางดา้นหลงัของเครือ่ง

3. คอ่ยๆ ปิดฝาครอบเอกสาร

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• แนะนําเครือ่งของคณุ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ

การจดัการกระดาษ

• ใสก่ระดาษ

• ใสเ่อกสาร
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ

ใสก่ระดาษ

• บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

• บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด ้

• การตัง้คา่กระดาษ

• กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้

• ไฟแสดง LED บอกสถานะขอ้ผดิพลาดและการบํารงุรักษา

• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ >  บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ

บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ

• บรรจแุผน่กระดาษหรอืกระดาษภาพถา่ย 2L ลงในถาดบรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษ Legal ในถาดใสก่ระดาษ

• บรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยลงในถาดบรรจกุระดาษ

• บรรจซุองจดหมายลงในถาดบรรจกุระดาษ
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ >  บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ > บรรจแุผน่กระดาษหรอื
กระดาษภาพถา่ย 2L ลงในถาดบรรจกุระดาษ

บรรจแุผน่กระดาษหรอืกระดาษภาพถา่ย 2L ลงในถาดบรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษทีม่ขีนาดและชนดิเดยีวกนัลงในถาดใสก่ระดาษในแตล่ะครัง้
• เมือ่ใสก่ระดาษทีม่ขีนาดตา่งกนัลงในถาด คณุตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในคอมพวิเตอรข์องคณุ

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

2

1

2. ดงึถาดใสก่ระดาษออกมาจากตวัเครือ่ง

3. ยกฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกขึน้ (1)
1

4. คอ่ยๆ กดและเลือ่นแครป่รับความกวา้งกระดาษ (1) ตามดว้ยแครป่รับความยาวกระดาษ (2) ใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษ

1

2
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5. คลีปึ่กกระดาษเพือ่หลกีเลีย่งกระดาษตดิและการป้อนกระดาษผดิพลาด

ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษไมม่ว้นหรอืยน่

6. คอ่ยๆ บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษโดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพ ์ควํา่ลง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษวางราบตดิกบัถาดและแครป่รับความยาวกระดาษ (1) สมัผัสกบัขอบกระดาษ

1

ขอ้ควรจาํ

• ควรระวงัไมด่นักระดาษไกลจนเกนิไป เพราะอาจทําใหข้ึน้ไปอยูด่า้นหลงัของถาด และเป็นสาเหตใุหเ้กดิปัญหาใน
การป้อนกระดาษได ้

• การบรรจกุระดาษภาพถา่ย 2L (13 x 18 ซม.) มากกวา่ 20 แผน่อาจทําใหก้ระดาษตดิ

หากตอ้งการเตมิกระดาษเขา้ไปกอ่นทีถ่าดจะวา่ง ใหนํ้ากระดาษออกจากถาดและนํามารวมกบักระดาษทีค่ณุตอ้งการเตมิ
คลีปึ่กกระดาษเสมอเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งป้อนกระดาษเขา้ไปพรอ้มกนัหลายแผน่

7. คอ่ยๆ ปรับแครป่รับความกวา้งกระดาษ (1) เพือ่ใหพ้อดกีบักระดาษ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แครป่รับความกวา้งกระดาษสมัผัสกบัขอบกระดาษ

1
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8. ปิดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกลง

9. คอ่ยๆ ดนัถาดบรรจกุระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

10. ดงึฐานรองกระดาษ (1) จนกระทัง่ล็อคเขา้ที ่จากนัน้กางแผน่รองรับกระดาษ (2)

1

2

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ >  บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ > บรรจกุระดาษ Legal ในถาด
ใสก่ระดาษ

บรรจกุระดาษ Legal ในถาดใสก่ระดาษ

• บรรจกุระดาษทีม่ขีนาดและชนดิเดยีวกนัลงในถาดใสก่ระดาษในแตล่ะครัง้
• เมือ่ใสก่ระดาษทีม่ขีนาดตา่งกนัลงในถาด คณุตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในคอมพวิเตอรข์องคณุ

การทํางานนีส้ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศเทา่นัน้

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

2

1

2. ดงึถาดใสก่ระดาษออกมาจากตวัเครือ่ง

3. ยกฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกขึน้ (1)
1

4. กดปุ่ มขยายถาดรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุส (1) และเลือ่นถาดบรรจกุระดาษออกมาจนกระทัง่ปุ่ มขยายถาดรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุสล็อค
เขา้ไปในชอ่ง LGL สีเ่หลีย่ม

1
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5. คอ่ยๆ กดและเลือ่นแครป่รับความกวา้งกระดาษ (1) และแครป่รับความยาวกระดาษ (2) ใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษ

1

2

6. คลีปึ่กกระดาษเพือ่หลกีเลีย่งกระดาษตดิและการป้อนกระดาษผดิพลาด

ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษไมม่ว้นหรอืยน่

7. คอ่ยๆ บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษโดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพค์วํา่ลง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษวางราบตดิกบัถาดและแครป่รับความยาวกระดาษ (1) สมัผัสกบัขอบกระดาษ

20



1

ขอ้ควรจาํ

ควรระวงัไมด่นักระดาษไกลจนเกนิไป เพราะอาจทําใหข้ึน้ไปอยูด่า้นหลงัของถาด และเป็นสาเหตใุหเ้กดิปัญหาในการ
ป้อนกระดาษได ้

หากตอ้งการเตมิกระดาษเขา้ไปกอ่นทีถ่าดจะวา่ง ใหนํ้ากระดาษออกจากถาดและนํามารวมกบักระดาษทีค่ณุตอ้งการเตมิ
คลีปึ่กกระดาษเสมอเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งป้อนกระดาษเขา้ไปพรอ้มกนัหลายแผน่

8. คอ่ยๆ ปรับแครป่รับความกวา้งกระดาษใหพ้อดกีบักระดาษ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แครป่รับกระดาษสมัผัสกบัขอบกระดาษ

9. ปิดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกลง

10. คอ่ยๆ ดนัถาดบรรจกุระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ
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11. ดงึฐานรองกระดาษ (1) จนกระทัง่ล็อคเขา้ที ่จากนัน้กางแผน่รองรับกระดาษ (2)

2

1

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ >  บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ >  บรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ย
ลงในถาดบรรจกุระดาษ

บรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยลงในถาดบรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษทีม่ขีนาดและชนดิเดยีวกนัลงในถาดใสก่ระดาษในแตล่ะครัง้
• เมือ่ใสก่ระดาษทีม่ขีนาดตา่งกนัลงในถาด คณุตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในคอมพวิเตอรข์องคณุ

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

2

1

2. ดงึถาดใสก่ระดาษออกมาจากตวัเครือ่ง

3. ยกฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกขึน้ (1)
1

4. คอ่ยๆ กดและเลือ่นแครป่รับความกวา้งกระดาษ (1) ใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษ จากนัน้ยกตวักัน้ (2) ขึน้

1

2
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5. ปิดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกลง

6. บรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยสงูสดุ 20 แผน่โดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพค์วํา่ลง
การบรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยมากกวา่ 20 แผน่อาจทําใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิได ้

7. ยกฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกขึน้
8. คอ่ยๆ ปรับแครป่รับความกวา้งกระดาษ (1) เพือ่ใหพ้อดกีบักระดาษ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แครป่รับความกวา้งกระดาษสมัผัสกบัขอบกระดาษและกระดาษแบนราบตดิกบัถาด

1

9. ปิดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกลง
10. คอ่ยๆ ดนัถาดบรรจกุระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

11. ดงึฐานรองกระดาษ (1) จนกระทัง่ล็อคเขา้ที ่จากนัน้กางแผน่รองรับกระดาษ (2)

1

2

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ >  บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ >  บรรจซุองจดหมายลงในถาด
บรรจกุระดาษ

บรรจซุองจดหมายลงในถาดบรรจกุระดาษ

• คณุสามารถบรรจซุองจดหมายไดห้ลายขนาด uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ชนิดกระดาษและขนาดกระดาษสาํหรับการทาํงานแต่ละ
อย่าง　

• เมือ่ใสซ่องจดหมายลงในถาด คณุตอ้งเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษในคอมพวิเตอรข์องคณุ
• กอ่นบรรจซุองจดหมายลงในถาด กดทีม่มุซองและดา้นขา้งซองจดหมายเพือ่ใหเ้รยีบทีส่ดุเทา่ทีทํ่าได ้

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

2

1

2. ดงึถาดใสก่ระดาษออกมาจากตวัเครือ่ง

3. ยกฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกขึน้ (1)
1

25



4. บรรจซุองจดหมายสงูสดุ 10 ซองลงในถาดใสก่ระดาษโดยใหด้า้นทีต่อ้งการพมิพ ์ควํา่ลง การบรรจซุองจดหมายมากกวา่
10 ซองอาจทําใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิได ้

5. คอ่ยๆ กดและเลือ่นแครป่รับความกวา้งกระดาษ (1) และแครป่รับความยาวกระดาษ (2) ใหพ้อดกีบัขนาดซองจดหมาย
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซองจดหมายวางราบตดิกบัถาด

2

1

ขอ้ควรจาํ

หากเกดิการป้อนซองจดหมายซอ้นกนั ใหใ้สซ่องจดหมายลงในถาดใสก่ระดาษครัง้ละหนึง่ซอง

6. ปิดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกลง

26



7. คอ่ยๆ ดนัถาดบรรจกุระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

8. ดงึฐานรองกระดาษ (1) จนกระทัง่ล็อคเขา้ที ่จากนัน้กางแผน่รองรับกระดาษ (2)

1

2

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• บรรจกุระดาษลงในถาดบรรจกุระดาษ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง
• ชนดิกระดาษและขนาดกระดาษสําหรับการทํางานแตล่ะอยา่ง 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ > บรรจกุระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

บรรจกุระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
ใสส่ือ่ส ิง่พมิพพ์เิศษลงในชอ่งนีไ้ดค้รัง้ละ หนึง่แผน่

หมายเหตุ
เพือ่ป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นเขา้ไปในเครือ่ง ตอ้งปิดฝาครอบหากไมไ่ดใ้ชช้อ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

เครือ่งจะเปิดใชง้านโหมดการป้อนดว้ยตนเองโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุใสก่ระดาษในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

1. เปิดฝาปิดชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

2. ยกฐานรองกระดาษ

3. เลือ่นแครป่รับกระดาษของชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืใหพ้อดกีบัความกวา้งของกระดาษทีค่ณุใช ้
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4. ใสก่ระดาษเพยีง หนึง่แผน่ ลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื โดยใหด้า้นทีพ่มิพ ์หงายขึน้
ใชม้อืทัง้สองขา้งปรับตัง้แครป่รับกระดาษในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืโดยไมใ่หม้ชีอ่งวา่งระหวา่งแครก่บักระดาษ

เมือ่ใชซ้องจดหมาย ใสซ่องจดหมายโดยใหด้า้นทีพ่มิพ ์หงายขึน้ และปากซองอยูท่างดา้นซา้ยดงัแสดงในภาพ

ขอ้ควรจาํ

• หา้มใสก่ระดาษเกนิ หนึง่แผน่ ในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืไมว่า่กรณีใดๆ หากทําเชน่นัน้ อาจทําใหก้ระดาษตดิได ้
เมือ่พมิพแ์บบหลายหนา้ อยา่ใสก่ระดาษแผน่ตอ่ไปจนกวา่ ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง และ ไฟ LED
แสดงขอ้ผดิพลาด ทัง้สองจะสวา่ง

• อยา่ใสก่ระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืเมือ่คณุพมิพจ์ากถาดใสก่ระดาษ หากทําเชน่นัน้ อาจทําใหก้ระดาษ
ตดิได ้
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5. ใชม้อืทัง้สองขา้งดนั กระดาษหนึง่แผน่ เขา้ไปในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืจนกวา่ขอบกระดาษดา้นหนา้สมัผัสกบัลกูกลิง้
ป้อนกระดาษ ปลอ่ยกระดาษเมือ่คณุรูส้กึวา่เครือ่งดงึกระดาษแลว้ ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง จะกะพรบิสามครัง้
เพือ่แจง้วา่ชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืพรอ้มใชง้านแลว้

เมือ่ใสซ่องจดหมายหรอืกระดาษหนา ใหด้นัสือ่เขา้ไปในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืจนกระทัง่คณุรูส้กึวา่ลกูกลิง้ป้อนกระดาษ
ดงึสือ่แลว้

6. ดงึฐานรองกระดาษ (1) จนกระทัง่ล็อคเขา้ที ่จากนัน้กางแผน่รองรับกระดาษ (2)

2

1

• หากเอกสารไมพ่อดใีนกระดาษหนึง่แผน่ ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง และ ไฟ LED แสดงขอ้ผดิพลาด
ทัง้สองจะสวา่งขึน้ วางกระดาษอกีแผน่ลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื จากนัน้กด Mono Start (สตารต์ขาวดาํ)
หรอื Colour Start (สตารต์ส)ี

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การพมิพเ์สร็จสิน้กอ่นทีค่ณุจะปิดฝาปิดชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
• เมือ่วางกระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื เครือ่งจะพมิพอ์อกจากชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
• เครือ่งจะดนักระดาษทีใ่สไ่วใ้นชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืออกมาหากมกีารพมิพห์นา้ทดสอบหรอืรายงานอยู่
• เครือ่งจะดนักระดาษทีบ่รรจไุวใ้นชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืออกมาในระหวา่งการทําความสะอาดเครือ่ง รอจนกระทัง่

เครือ่งทําความสะอาดเสร็จ และจากนัน้บรรจกุระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ใสก่ระดาษ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง
• ไฟแสดง LED บอกสถานะขอ้ผดิพลาดและการบํารงุรักษา 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ > บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด ้

บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด้
บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ดข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ในแอปพลเิคชนัทีค่ณุใชง้าน ตวัเลขดา้นลา่งแสดงบรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด ้
บนแผน่กระดาษและซองจดหมาย เครือ่งจะสามารถพมิพใ์นสว่นทีแ่รเงาของแผน่กระดาษไดเ้ฉพาะเมือ่คณุลกัษณะการพมิพไ์ร ้
ขอบสามารถใชไ้ดแ้ละเปิดอยู่
แผน่กระดาษ

ซองจดหมาย

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

ซองจดหมาย 12 มม. 3 มม. 12 มม. 3 มม.

คณุลกัษณะการพมิพไ์รข้อบไมส่ามารถใชไ้ดก้บัซองจดหมายและการพมิพ ์2 ดา้น

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

การต ัง้คา่กระดาษ

• เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษ
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ > การตัง้คา่กระดาษ > เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษ

เปลีย่นการต ัง้คา่ขนาดกระดาษ
1. เริม่ Brother iPrint&Scan

• Windows

เริม่ตน้การทํางาน (Brother iPrint&Scan)

• Mac
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพพลเิคช ัน่) จากนัน้คลกิทีไ่อคอน
iPrint&Scan สองครัง้

หนา้จอ Brother iPrint&Scan จะปรากฏขึน้
2. หากเครือ่ง Brother ของคณุไมถ่กูเลอืก ใหค้ลกิปุ่ ม เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ จากนัน้เลอืกชือ่รุน่ของคณุจากรายการ

คลกิ ตกลง

3. คลกิ (การต ัง้คา่เครือ่ง) เพือ่กําหนดการตัง้คา่

4. หากจําเป็น ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (ลงชือ่เขา้ใช)้ จากนัน้คลกิ Login (ลงชือ่เขา้ใช)้

รหสัผา่นเริม่ตน้เพือ่จัดการการตัง้คา่ของเครือ่งนีจ้ะอยูท่ีด่า้นหลงัของเครือ่งและมตีวัอกัษร "Pwd" กํากบัไว ้

5. ไปทีเ่มนูนําทาง จากนัน้คลกิ Copy (ทาํสาํเนา) > Copy Options (ตวัเลอืกการทาํสาํเนา)

เริม่จาก  หากเมนูนําทางไมป่รากฏขึน้ทีด่า้นซา้ยของหนา้จอ

6. เลอืกตวัเลอืก Paper Size (ขนาดกระดาษ)
7. คลกิ Submit (สง่)

การพมิพค์ณุภาพสงูจําเป็นตอ้งเลอืกชนดิกระดาษใหถ้กูตอ้ง อา่นขอ้มลูใหด้เีกีย่วกบัชนดิกระดาษทีส่ามารถใชไ้ดก้อ่นที่
จะซือ้กระดาษ และพจิารณาบรเิวณทีส่ามารถพมิพไ์ดโ้ดยขึน้กบัการตัง้คา่ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์หรอืในแอปพลเิคชนัที่
ใชพ้มิพ์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่กระดาษ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้
• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ > กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้

กระดาษและสือ่ส ิง่พมิพอ์ ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด้
ชนดิของกระดาษทีค่ณุใชใ้นเครือ่งอาจมผีลตอ่คณุภาพการพมิพ์
เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุสําหรับการตัง้คา่ทีค่ณุเลอืก ใหต้ัง้คา่ชนดิกระดาษใหต้รงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุบรรจุ
เสมอ
คณุสามารถใชก้ระดาษธรรมดา กระดาษองิคเ์จ็ท (กระดาษเคลอืบ) กระดาษเคลอืบมนั กระดาษรไีซเคลิ และซองจดหมาย
เราขอแนะนําใหทํ้าการทดสอบชนดิของกระดาษทัง้หลายกอ่นทีจ่ะซือ้ในปรมิาณมากๆ
เพือ่ใหไ้ดผ้ลทีด่ทีีส่ดุ ควรใชก้ระดาษของ Brother
• เมือ่คณุพมิพล์งบนกระดาษองิคเ์จ็ท (กระดาษเคลอืบ) และกระดาษเคลอืบมนั ตอ้งแน่ใจวา่เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้งใน

ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์หรอืในแอปพลเิคชนัทีใ่ชพ้มิพ์
• เมือ่คณุพมิพบ์นกระดาษพมิพภ์าพถา่ย ใหใ้สก่ระดาษพมิพภ์าพถา่ยทีเ่หมอืนกนัเพิม่อกีแผน่ในถาดใสก่ระดาษ
• เมือ่ใชก้ระดาษพมิพภ์าพถา่ย ใหนํ้ากระดาษแตล่ะแผน่ออกจากถาดกระดาษเพือ่ป้องกนักระดาษเป้ือนหมกึหรอืกระดาษตดิ
• หลกีเลีย่งการสมัผัสพืน้ผวิกระดาษสว่นทีพ่มิพห์ลงัจากพมิพอ์อกทนัท ีเนือ่งจากพืน้ผวิอาจยงัแหง้ไมส่นทิและอาจตดิเป็น

คราบทีน่ิว้มอืได ้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ใสก่ระดาษ

• สือ่สิง่พมิพท์ีแ่นะนํา
• การจัดการและการใชส้ือ่ส ิง่พมิพ์
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง

หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เปลีย่นการตัง้คา่ขนาดกระดาษ
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ > กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้> สือ่สิง่พมิพท์ี่
แนะนํา

สือ่ส ิง่พมิพท์ีแ่นะนํา
เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพการพมิพท์ีด่ทีีส่ดุ เราขอแนะนําใหใ้ชก้ระดาษของ Brother ในตาราง
กระดาษของ Brother อาจไมม่จํีาหน่ายในบางประเทศ
ถา้กระดาษของ Brother ไมม่จํีาหน่ายในประเทศของคณุ เราขอแนะนําใหทํ้าการทดสอบชนดิของกระดาษทัง้หลายกอ่นทีจ่ะ
ซือ้ในปรมิาณมากๆ

กระดาษของ Brother

ชนดิกระดาษ รายการ
กระดาษธรรมดาขนาด A4 BP60PA

กระดาษพมิพภ์าพถา่ยแบบมนัขนาด A4 BP71GA4

กระดาษองิคเ์จ็ทขนาด A4 (ดา้น) BP60MA

กระดาษพมิพภ์าพถา่ยแบบมนัขนาด 10 x 15 ซม. BP71GP

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

การจดัการและการใชส้ือ่ส ิง่พมิพ์
• จัดเก็บกระดาษในกลอ่งบรรจกุระดาษและปิดกลอ่งใหส้นทิ จัดเกบ็กระดาษบนพืน้ราบเรยีบและหา่งจากความชืน้ แสงแดด

สอ่งตรงและความรอ้น
• หลกีเลีย่งการสมัผัสดา้นทีม่นัเงา (เคลอืบ) ของกระดาษพมิพภ์าพถา่ย
• ซองจดหมายบางขนาดจําเป็นตอ้งมกีารตัง้คา่ขอบกระดาษในแอปพลเิคชนั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดล้องพมิพเ์พือ่

ทดสอบกอ่นทีจ่ะพมิพห์ลายซอง

ขอ้ควรจาํ

อยา่ใชช้นดิกระดาษตอ่ไปนี:้
• ขาด มว้น มรีอยยน่ หรอืมรีปูรา่งผดิปกติ

1

1

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

มกีาวในตวั ซองจดหมายแบบสองปากซอง

คณุอาจประสบปัญหาการป้อนกระดาษทีเ่กดิจากความหนา ขนาดและรปูรา่งของปากซองของซองจดหมายทีค่ณุใช ้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ > กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้> เลอืกสือ่ส ิง่
พมิพท์ีถ่กูตอ้ง

เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง

• ชนดิกระดาษและขนาดกระดาษสําหรับการทํางานแตล่ะอยา่ง

• ความจกุระดาษของถาดบรรจกุระดาษ

• น้ําหนักและความหนาของกระดาษ

• บรรจแุผน่กระดาษหรอืกระดาษภาพถา่ย 2L ลงในถาดบรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษพมิพภ์าพถา่ยลงในถาดบรรจกุระดาษ

• บรรจซุองจดหมายลงในถาดบรรจกุระดาษ

• บรรจกุระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ > กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้> เลอืกสือ่ส ิง่
พมิพท์ีถ่กูตอ้ง > ชนดิกระดาษและขนาดกระดาษสําหรับการทํางานแตล่ะอยา่ง

ชนดิกระดาษและขนาดกระดาษสาํหรบัการทาํงานแตล่ะอยา่ง

ชนดิกระดาษ ขนาดกระดาษ การใชง้าน
สาํเนา เครือ่งพมิพ์

แผน่กระดาษ A4 210 x 297 มม. ใช่ ใช่

Letter 215.9 x 279.4 มม. ใช่ ใช่

Legal
1 

215.9 x 355.6 มม. - ใช่

Mexico Legal
1

215.9 x 339.85 มม. - ใช่

India Legal
1

215 x 345 มม. - ใช่

Folio
1

215.9 x 330.2 มม. - ใช่

Executive 184.1 x 266.7 มม. - ใช่

JIS B5 2 182 x 257 มม. - ใช่

JIS B6 2 128 x 182 มม. - ใช่

A5 148 x 210 มม. ใช่ ใช่

A6 105 x 148 มม. - ใช่

กระดาษการด์ ภาพถา่ย 10 x 15 ซม. ใช่ ใช่

ภาพถา่ย L 9 x 13 ซม. - ใช่

ภาพถา่ย 2L 13 x 18 ซม. - ใช่

แผน่อนิเด็กซ์ 13 x 20 ซม. - ใช่

ซองจดหมาย ซองจดหมาย C5 162 x 229 มม. - ใช่

ซองจดหมาย DL 110 x 220 มม. - ใช่

Com-10 104.7 x 241.3 มม. - ใช่

Monarch 98.4 x 190.5 มม. - ใช่

1 รองรับในบางประเทศเทา่นัน้
2 รองรับในบางประเทศเทา่นัน้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• บรรจซุองจดหมายลงในถาดบรรจกุระดาษ 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ > กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้> เลอืกสือ่ส ิง่
พมิพท์ีถ่กูตอ้ง > ความจกุระดาษของถาดบรรจกุระดาษ

ความจกุระดาษของถาดบรรจกุระดาษ

ขนาดกระดาษ 1 ชนดิกระดาษ จาํนวนแผน่

ถาดใสก่ระดาษ A4, Letter, Legal, Mexico
Legal, India Legal, Folio,
Executive, B5 (JIS), A5, B6
(JIS), A6, ซองจดหมาย (C5,
Com-10, DL, Monarch),
ภาพถา่ย (4" x 6")/(10 x 15
ซม.), ภาพถา่ย 2L (5" x
7")/(13 x 18 ซม.), แผน่อนิ
เด็กซ ์(5" x 8")/(13 x 20
ซม.)

กระดาษธรรมดา, กระดาษ
รไีซเคลิ

150 2

กระดาษองิคเ์จ็ท 20

กระดาษเคลอืบมนั ภาพถา่ย 20

แผน่อนิเด็กซ์ 30

ซองจดหมาย 10

ชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื A4, Letter, Legal, Mexico
Legal, India Legal, Folio,
Executive, B5 (JIS), A5, B6
(JIS), A6, ซองจดหมาย (C5,
Com-10, DL, Monarch),
ภาพถา่ย (4" x 6")/(10 x 15
ซม.), ภาพถา่ย L (3.5" x
5")/(9 x 13 ซม.), ภาพถา่ย
2L (5" x 7")/(13 x 18 ซม.),
แผน่อนิเด็กซ ์(5" x 8")/(13 x
20 ซม.)

กระดาษธรรมดา กระดาษองิค์
เจ็ท กระดาษเคลอืบมนั
กระดาษรไีซเคลิ ภาพถา่ย แผน่
อนิเด็กซแ์ละซองจดหมาย

1

1 กระดาษขนาด Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, B5 (JIS) และ B6 (JIS) รองรับในบางประเทศเทา่นัน้
2 เมือ่ใชก้ระดาษธรรมดา 80 แกรม

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง 
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 หนา้หลกั > การจัดการกระดาษ > ใสก่ระดาษ > กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้> เลอืกสือ่ส ิง่
พมิพท์ีถ่กูตอ้ง > น้ําหนักและความหนาของกระดาษ

นํา้หนกัและความหนาของกระดาษ

ชนดิกระดาษ นํา้หนกั ความหนา
แผน่กระดาษ กระดาษธรรมดา, กระดาษ

รไีซเคลิ
64 ถงึ 120 แกรม 0.08 ถงึ 0.15 มม.

กระดาษองิคเ์จ็ท 64 ถงึ 200 แกรม 0.08 ถงึ 0.25 มม.

กระดาษเคลอืบมนั 1 2 สงูสดุ 220 แกรม สงูสดุ 0.25 มม.

กระดาษการด์ การด์ภาพถา่ย 1 2 สงูสดุ 220 แกรม สงูสดุ 0.25 มม.

แผน่อนิเด็กซ์ สงูสดุ 120 แกรม สงูสดุ 0.15 มม.

ซองจดหมาย 80 ถงึ 95 แกรม สงูสดุ 0.52 มม.

1 กระดาษ BP71 260 แกรม ถกูออกแบบเป็นพเิศษสําหรับเครือ่งพมิพอ์งิคเ์จ็ทของ Brother
2 สงูสดุ 300 แกรม สําหรับชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เลอืกสือ่ส ิง่พมิพท์ีถ่กูตอ้ง
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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ใสเ่อกสาร

• วางเอกสารบนแผน่กระจกสแกนเนอร์

• บรเิวณทีไ่มส่ามารถสแกนได ้
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วางเอกสารบนแผน่กระจกสแกนเนอร ์
ใชแ้ผน่กระจกสแกนเนอรเ์พือ่ทําสําเนา หรอืสแกนครัง้ละหนึง่หนา้

ขนาดเอกสารทีส่นบัสนนุ

ความยาว: สงูสดุ 297 มม.

ความกวา้ง: สงูสดุ 215.9 มม.

น้ําหนัก: สงูสดุ 2 กก.

1. ยกฝาครอบเอกสาร
2. วางเอกสาร ควํา่ลง ทีม่มุขวาลา่งของกระจกสแกนเนอรด์งัแสดงในภาพประกอบ

3. ปิดฝาครอบเอกสาร

ขอ้ควรจาํ

ถา้คณุกําลงัสแกนหนังสอืหรอืเอกสารทีห่นา อยา่ออกแรงกดทบัหรอืปิดฝาครอบเอกสารดว้ยความรนุแรง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ใสเ่อกสาร
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ปัญหาอืน่ๆ 
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บรเิวณทีไ่มส่ามารถสแกนได้
บรเิวณทีไ่มส่ามารถสแกนไดบ้นหนา้กระดาษขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ในแอปพลเิคชนัทีค่ณุกําลงัใชง้าน ตวัเลขดา้นลา่งนีแ้สดงการ
วดัสว่นทีไ่มส่ามารถสแกนไดโ้ดยทัว่ไป

การใชง้าน ขนาดเอกสาร ดา้นบน (1)
ดา้นลา่ง (3)

ดา้นซา้ย (2)
ดา้นขวา (4)

สําเนา ทกุขนาดกระดาษ 3 มม. 3 มม.

สแกน 1 มม. 1 มม.

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ใสเ่อกสาร 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา

การแกไ้ขปญัหา
หากคณุคดิวา่ปัญหาอยูท่ีเ่ครือ่งพมิพ ์ตรวจสอบแตล่ะรายการตอ่ไปนี ้จากนัน้พยายามระบปัุญหาและทําตามคําแนะนําการแกไ้ข
ปัญหาของเรา

คณุสามารถแกปั้ญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตนเอง หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ เขา้ไปที ่support.brother.com สําหรับ
คําถามทีพ่บบอ่ยลา่สดุและคําแนะนําในการแกไ้ขปัญหา:
1. เยีย่มชม support.brother.com
2. คลกิ คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา และคน้หาชือ่รุน่ของคณุ
กอ่นอืน่ ตรวจสอบดงันี:้
• สายไฟของเครือ่งเชือ่มตอ่ถกูตอ้ง และเปิดเครือ่งแลว้
• ชิน้สว่นป้องกนัทัง้หมดของเครือ่งถกูถอดออกแลว้
• ฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดสนทิ
• ใสก่ระดาษลงในถาดใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้ง
• สายอนิเตอรเ์ฟสถกูเชือ่มตอ่เขา้กบัเครือ่งและคอมพวิเตอรอ์ยา่งแน่นหนา หรอืการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายถกูตดิตัง้กบั

ทัง้เครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ
• (สําหรับรุน่เครอืขา่ย) แอคเซสพอยต ์(สําหรับการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย) เราเตอรห์รอื hub เปิดอยู ่และตวัแสดงสถานะการ

เชือ่มตอ่กะพรบิอยู่
ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ากรายการตรวจสอบ ใหร้ะบปัุญหาโดยตรวจสอบจากรปูแบบและไฟแสดง LED บอกสถานะ
จากนัน้ uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ไฟแสดง LED บอกสถานะขอ้ผดิพลาดและการบํารงุรักษา
• เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ
• หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่ง
• ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง
• ตัง้คา่เครือ่งของคณุใหม่
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• ปัญหาอืน่ๆ
• ปัญหาเครอืขา่ย 
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ไฟแสดง LED บอกสถานะขอ้ผดิพลาดและการบาํรงุรกัษา
เชน่เดยีวกบัอปุกรณสํ์านักงานทีท่นัสมยัอืน่ๆ ขอ้ผดิพลาดอาจเกดิขึน้และอาจตอ้งเปลีย่นวสัดกุารพมิพ ์หากเกดิขอ้ผดิพลาด
เครือ่งจะระบขุอ้ผดิพลาดหรอืการบํารงุรักษาตามระยะเวลาทีจํ่าเป็น และแสดงดว้ย LED บนแผงควบคมุ คําอธบิายไฟแสดง
LED ตา่งๆ อยูใ่นตารางนี้
คณุสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดสว่นใหญแ่ละทําการบํารงุรักษาตามระยะเวลาไดด้ว้ยตวัคณุเอง หากตอ้งการคําแนะนําเพิม่เตมิ
ใหไ้ปทีห่นา้ คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุที ่support.brother.com

การอา้งองิข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง อยูท่ีด่า้นลา่งของหนา้นี้

ไฟ LED คาํอธบิาย
LED ดบั

LED สวา่ง

LED กะพรบิ

ไฟ LED สถานะ สาเหตุ การดาํเนนิการ
ไมพ่บถาด ถาดใสก่ระดาษใสไ่มแ่น่นสนทิ คอ่ยๆ ดนัถาดใสก่ระดาษเขา้ไปใน

เครือ่งจนสดุ

กระดาษหรอืวตัถแุปลกปลอมตดิอยูทํ่าให ้
ไมส่ามารถใสถ่าดกระดาษไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ดงึถาดบรรจกุระดาษออกจากเครือ่ง
และนํากระดาษหรอืสิง่แปลกปลอมทีต่ดิ
อยูอ่อก หากไมพ่บหรอืไมส่ามารถนํา
กระดาษออกได ้uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:
เคร่ืองพิมพ์ติดหรือกระดาษติด

ไมม่กีารป้อน
กระดาษ

กระดาษในถาดของเครือ่งหมด หรอืใส่
กระดาษในถาดใสก่ระดาษไมถ่กูตอ้ง

ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• เตมิกระดาษลงในถาดใสก่ระดาษ

จากนัน้กด Mono Start (สตารต์
ขาวดาํ) หรอื Colour Start (ส
ตารต์ส)ี

• หยบิกระดาษออกและใสก่ระดาษอกี
ครัง้ จากนัน้กด Mono Start (ส
ตารต์ขาวดาํ) หรอื Colour Start
(สตารต์ส)ี

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ใส่กระดาษ
ไมไ่ดใ้สก่ระดาษตรงตําแหน่ง กลาง ของ
ชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

หยบิกระดาษออก และใสเ่ขา้ไปใหม่
ตรงกลาง ของชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
และจากนัน้กด Mono Start (สตารต์
ขาวดาํ) หรอื Colour Start (สตารต์
ส)ี

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: บรรจุกระดาษลง
ในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

กระดาษในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืไมไ่ด ้
วางไวใ้นแนวตรงในขณะป้อนกระดาษ

ใชม้อืทัง้สองขา้งปรับตัง้แครป่รับ
กระดาษในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืโดย
ไมใ่หม้ชีอ่งวา่งระหวา่งแครก่บักระดาษ
จากนัน้กด Mono Start (สตารต์ขาว
ดาํ) หรอื Colour Start (สตารต์ส)ี
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uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: บรรจุกระดาษลง
ในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

ฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดไมถ่กูตอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาปิดชอ่งดงึ
กระดาษตดิปิดเทา่กนัทัง้สองดา้น

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: กระดาษติดด้านใน
เคร่ือง

ฝุ่ นบนกระดาษสะสมอยูบ่นพืน้ผวิของลกู
กลิง้ ดงึกระดาษ

ทําความสะอาดลกูกลิง้ดงึกระดาษ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดลกู
กลิง้ดึงกระดาษ

(กะพรบิพรอ้มกนั)

กระดาษตดิ กระดาษตดิในเครือ่ง คอ่ยๆ หยบิกระดาษทีต่ดิออก

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เคร่ืองพิมพ์ติดหรือ
กระดาษติด
ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่
ขนาดกระดาษถกูตอ้ง
หา้มยดืถาดใสก่ระดาษเมือ่คณุใส่
กระดาษขนาด A5 หรอืเล็กกวา่ (สําหรับ
บางประเทศ)
หลงัจากเสร็จสิน้การดําเนนิการเหลา่นี้
ใหก้ด (Stop (หยดุ))

มกีระดาษมากกวา่หนึง่แผน่วางอยูใ่นชอ่ง
ป้อนเอกสารดว้ยมอื
-หรอื-
มกีารใสก่ระดาษอกีแผน่ลงในชอ่งป้อน
เอกสารดว้ยมอืกอ่นที ่ไฟ LED แสดงการ
เปิด-ปิดเครือ่ง และ ไฟ LED แสดงขอ้
ผดิพลาด ทัง้สองจะสวา่งขึน้

อยา่ใสก่ระดาษเกนิหนึง่แผน่ในชอ่ง
ป้อนเอกสารดว้ยมอืไมว่า่กรณีใดๆ
รอให ้ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิด
เครือ่ง และ ไฟ LED แสดงขอ้ผดิ
พลาด ทัง้สองสวา่งขึน้เพือ่แจง้ใหใ้ส่
กระดาษอกีแผน่เขา้ไปกอ่นทีค่ณุจะป้อน
กระดาษแผน่ตอ่ไปลงในชอ่งป้อน
เอกสารดว้ยมอื
หลงัจากตรวจสอบขา้งตน้แลว้ ใหก้ด
Mono Start (สตารต์ขาวดาํ) หรอื
Colour Start (สตารต์ส)ี

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: บรรจุกระดาษลง
ในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

ฝุ่ นบนกระดาษสะสมอยูบ่นพืน้ผวิของลกู
กลิง้ดงึกระดาษ

ทําความสะอาดลกูกลิง้จับกระดาษ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดลกู
กลิง้ดึงกระดาษ

ขนาดกระดาษผดิ การตัง้คา่ขนาดกระดาษไมต่รงกบัขนาด
ของกระดาษทีอ่ยูใ่นถาด
-หรอื-
คณุไมไ่ดต้ัง้แครป่รับกระดาษในถาดใหต้รง
กบัตวัแสดงขนาดกระดาษทีค่ณุใช ้

ถา้คณุกําลงัพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขนาดกระดาษที่
คณุเลอืกในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพห์รอืใน
แอปพลเิคชนัทีใ่ชพ้มิพต์รงกบัขนาด
ของกระดาษในถาด

ตรวจสอบระดบัน้ํา
หมกึ

ในการทํางานนีจ้ะมกีารใชน้ํ้าหมกึปรมิาณ
หนึง่
มองผา่นชอ่งของแทงคห์มกึเพือ่ตรวจสอบ
ปรมิาณน้ําหมกึทีเ่หลอือยูต่ามจรงิ

หากระดบัน้ําหมกึทีเ่หลอือยูเ่ทา่กบัหรอื
ตํา่กวา่ขดีลา่งใตเ้ครือ่งหมายเตมิขัน้ตํา่
ใหเ้ตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ

เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย ใหก้ด (Stop
(หยดุ))

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เติมหมึกลงในแทง
ค์หมึก
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ความจําเต็ม หน่วยความจําของเครือ่งเต็ม หากกําลงัดําเนนิการทําสําเนา:

• กด (Stop (หยดุ)) และรอ
จนกวา่การทํางานอืน่ๆ จะเสร็จสิน้
จากนัน้ลองอกีครัง้

• กด Mono Start (สตารต์ขาว
ดาํ) หรอื Colour Start (สตารต์
ส)ี เพือ่ทําสําเนาหนา้ทีส่แกนแลว้

(กะพรบิสามครัง้)
การทํางานถกู
ปฏเิสธ

เครือ่งไมส่ามารถทําการดําเนนิงานนีไ้ดใ้น
ขณะนี้

รอสกัครู ่แลว้ลองใหมอ่กีครัง้

กลอ่งตวัซบัน้ําหมกึ
เต็ม

กลอ่งตวัซบัน้ําหมกึเต็ม อปุกรณเ์หลา่นีเ้ป็น
วสัดหุรอือะไหลท่ีต่อ้งเปลีย่นตามระยะเวลา
การใชง้าน ซึง่ตอ้งเปลีย่นเมือ่ถงึระยะเวลา
เพือ่ทําใหเ้ครือ่งพมิพ ์Brother มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ เนือ่งจากอปุกรณเ์หลา่
นีเ้ป็นวสัดหุรอือะไหลท่ีต่อ้งเปลีย่นตาม
ระยะเวลาการใชง้าน การเปลีย่นนีจ้งึไม่
ครอบคลมุอยูใ่นการรับประกนั การเปลีย่น
อปุกรณเ์หลา่นีแ้ละระยะเวลากอ่นทีจ่ะตอ้ง
เปลีย่นนัน้ขึน้อยูก่บัจํานวนครัง้ของการ
กําจัด และถา่ยหมกึทีต่อ้งทําเพือ่ทําความ
สะอาดระบบหมกึ กลอ่งเหลา่นีต้อ้งใชห้มกึ
จํานวนหนึง่ในระหวา่งการกําจัดและถา่ย
หมกึแตกตา่งกนั จํานวนครัง้ทีเ่ครือ่งตอ้ง
กําจัดและถา่ยหมกึสําหรับการทําความ
สะอาดอาจแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บั
สถานการณท์ีแ่ตกตา่งกนั ตวัอยา่งเชน่ การ
เปิดปิดเครือ่งบอ่ยๆ จะทําใหร้อบการ
ทําความสะอาดถีข่ ึน้ เนือ่งจากเครือ่งจะ
ทําความสะอาดโดยอตัโนมตัทิกุครัง้ทีเ่ปิด
เครือ่ง

ตอ้งเปลีย่นกลอ่งตวัซบัน้ําหมกึ ตดิตอ่
ศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพันธข์อง Brother
หรอืศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บอนุญาตของ
Brother ในพืน้ทีข่องคณุเพือ่นําเครือ่ง
เขา้รับบรกิาร

เครือ่งเกดิขอ้ผดิ
พลาด

เครือ่งพมิพม์ปัีญหาทางกลไกของตวัเครือ่ง ถอดสายเครือ่งออกจากแหลง่ไฟเป็น
เวลาหลายนาท ีแลว้เสยีบสายอกีครัง้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ
• ใสก่ระดาษ
• บรรจกุระดาษลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
• เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ
• ทําความสะอาดลกูกลิง้ดงึกระดาษ
• กระดาษตดิดา้นในเครือ่ง
• รปูแบบและไฟแสดง LED บอกสถานะ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ

เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ
หาตําแหน่งและนํากระดาษทีต่ดิอยูอ่อก

• กระดาษตดิดา้นในเครือ่ง

• ไฟแสดง LED บอกสถานะขอ้ผดิพลาดและการบํารงุรักษา

• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ > กระดาษตดิดา้นในเครือ่ง

กระดาษตดิดา้นในเครือ่ง
หากกระดาษตดิ ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนเหลา่นี:้
1. ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากเตา้รับไฟฟ้า
2. ดงึถาดใสก่ระดาษ (1) แยกออกจากเครือ่ง

1

3. คอ่ยๆ ดงึกระดาษทีต่ดิอยู ่(1) ออกจากเครือ่ง

1
1

ขอ้ควรจาํ

ควรระมดัระวงั เพราะหมกึสามารถตดิมอืคณุได ้ถา้หมกึเลอะผวิหนัง หรอืเป้ือนเสือ้ผา้ของคณุ ใหร้บีลา้งออกดว้ยน้ําสบู่
หรอืผงซกัฟอกทนัที

4. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดด้เูศษกระดาษดา้นใน (1) จนทัว่แลว้

1

5. กดฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิ (1) ทีห่ลงัเครือ่งลง จากนัน้เปิดฝาปิดออก (2)

1

2
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6. คอ่ยๆ ดงึกระดาษทีต่ดิอยูอ่อกจากเครือ่ง

7. ปิดฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาปิดสนทิ

8. ดนัถาดใสก่ระดาษกลบัเขา้ในเครือ่งใหแ้น่น

9. ในขณะทีจั่บถาดใสก่ระดาษในเครือ่ง ใหด้งึฐานรองกระดาษ (1) จนกระทัง่ล็อคเขา้ที ่และจากนัน้กางแผน่รองกระดาษ (2)

1

2

10. เสยีบสายไฟใหม่
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การทาํงานของชอ่งดงึกระดาษตดิเพิม่เตมิ
หาก ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง และ ไฟ LED แสดงขอ้ผดิพลาด ยงัคงกะพรบิตอ่เนือ่ง และปัญหากระดาษ
ตดิยงัเกดิขึน้ซํ้าๆ ใหป้ฏบิตัดิงันี:้
1. ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากเตา้รับไฟฟ้า และเปิดฝาปิดชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื
2. ใสก่ระดาษขนาด A4 หรอื Letter แบบหนา เชน่ กระดาษเคลอืบมนั หนึง่แผน่ลงในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื ใส่

กระดาษใหล้กึลงไปในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอื

3. เสยีบสายไฟใหม่
กระดาษทีค่ณุใสล่งในชอ่งป้อนเอกสารดว้ยมอืจะถกูป้อนผา่นเครือ่งและดนัออกมา หากกระดาษหนาดนักระดาษใดๆ
ทีต่ดิอยูอ่อกมา ใหนํ้ากระดาษทีต่ดิอยูอ่อก

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ไฟแสดง LED บอกสถานะขอ้ผดิพลาดและการบํารงุรักษา 

51



 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่ง

หากคณุประสบปญัหากบัเครือ่ง

สําหรับการขอความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิ คณุตอ้งตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนลกูคา้ของ Brother

ถา้คณุคดิวา่มปัีญหากบัเครือ่งของคณุ ใหต้รวจสอบหวัขอ้ตอ่ไปนี ้คณุสามารถแกปั้ญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตนเอง
หากตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ ไปทีห่นา้เว็บ คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ ที่
support.brother.com.

• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์

• ปัญหาอืน่ๆ

• ปัญหาเครอืขา่ย
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่ง > การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์

การจดัการกระดาษและปญัหาการพมิพ์
หากหลงัจากอา่นตารางนีแ้ลว้คณุยงัตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ สามารถเขา้ไปดคํูาแนะนําลา่สดุเกีย่วกบั คาํถามทีพ่บ
บอ่ยและการแกป้ญัหา ไดท้ี ่support.brother.com.
>> ปัญหาในการพมิพ์
>> ปัญหาคณุภาพการพมิพ์
>> ปัญหาการจัดการกระดาษ

ปญัหาในการพมิพ์

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมม่เีอกสารทีพ่มิพอ์อกมา (Windows)

ตรวจสอบวา่ไดต้ดิตัง้และเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้ง

ตรวจสอบเพือ่ดวูา่ LED ของเครือ่งแสดงขอ้ผดิพลาดหรอืไม่

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ไฟแสดง LED บอกสถานะข้อผิดพลาดและการบาํรุงรักษา
ตรวจสอบวา่เครือ่งออนไลนอ์ยู:่
• Windows 10, Windows Server 2016 และ Windows Server 2019

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละ
เครือ่งพมิพ ์คลกิขวาที ่Brother XXX-XXXX Printer (โดย XXX-XXXX คอืชือ่รุน่
ของคณุ) คลกิ ดงูานทีก่าํลงัพมิพอ์ยู ่ถา้ตวัเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ให ้
เลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของเครือ่งพมิพแ์ละ
ตรวจดวูา่ไมไ่ดเ้ลอืกใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบออฟไลน์

• Windows 8.1
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ ใหค้ลกิ การ
ต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์
คลกิขวาที ่Brother XXX-XXXX Printer (โดย XXX-XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) คลกิ
ดงูานทีก่าํลงัพมิพอ์ยู ่ถา้ตวัเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอร์
เครือ่งพมิพข์องคณุ คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของเครือ่งพมิพแ์ละตรวจดวูา่ไมไ่ด ้
เลอืกใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบออฟไลน์

• Windows Server 2012 R2
คลกิ แผงควบคมุ บนหนา้จอ เร ิม่ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดอูปุกรณแ์ละ
เครือ่งพมิพ ์คลกิขวาที ่Brother XXX-XXXX Printer (โดย XXX-XXXX คอืชือ่รุน่
ของคณุ) คลกิ ดงูานทีก่าํลงัพมิพอ์ยู ่ถา้ตวัเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ให ้
เลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของเครือ่งพมิพแ์ละ
ตรวจดวูา่ไมไ่ดเ้ลอืกใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบออฟไลน์

• Windows Server 2012
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ ใหค้ลกิ การ
ต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์คลกิขวาที่
Brother XXX-XXXX Printer (โดย XXX-XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) คลกิ ดงูานที่
กาํลงัพมิพอ์ยู ่ถา้ตวัเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
ของคณุ คลกิ เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนูของเครือ่งพมิพแ์ละตรวจดวูา่ไมไ่ดเ้ลอืกใช้
เครือ่งพมิพแ์บบออฟไลน์

• Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

คลกิ  (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์คลกิขวาที ่Brother XXX-XXXX
Printer (โดย XXX-XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) และคลกิ ดงูานทีก่าํลงัพมิพอ์ยู ่ถา้ตวั
เลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ คลกิ
เครือ่งพมิพ ์ในแถบเมนู ดวูา่ ใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบออฟไลน ์ไมถ่กูเลอืกอยู่

• Windows Server 2008

คลกิ  (เร ิม่) > แผงควบคมุ > ฮารด์แวรแ์ละเสยีง > เครือ่งพมิพ ์คลกิขวาที่
Brother XXX-XXXX Printer (โดย XXX-XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่ ใชเ้ครือ่งพมิพแ์บบออนไลน ์ไมอ่ยูใ่นรายการ หากถกูเลอืกในรายการ ให ้
คลกิตวัเลอืกนีเ้พือ่ตัง้คา่ใหไ้ดรเวอรอ์อนไลน์

มองผา่นชอ่งของแทงคห์มกึเพือ่ตรวจสอบปรมิาณน้ําหมกึทีเ่หลอือยูต่ามจรงิ
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ปญัหา คาํแนะนํา
หากระดบัน้ําหมกึทีเ่หลอือยูเ่ทา่กบัหรอืตํา่กวา่ขดีลา่งใตเ้ครือ่งหมายเตมิขัน้ตํา่ ใหเ้ตมิหมกึ
ลงในแทงคห์มกึ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เติมหมึกลงในแทงค์หมึก
ถา้หากขอ้มลูเกา่ทีย่งัไมไ่ดพ้มิพค์า้งอยูใ่นตวัจัดควิงานพมิพข์องไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์จะ
ทําใหไ้มส่ามารถพมิพง์านใหมไ่ด ้เปิดไอคอนเครือ่งพมิพ ์และลบขอ้มลูทัง้หมดดงันี:้
• Windows 10, Windows Server 2016 และ Windows Server 2019

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

• Windows 8.1
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ ใหค้ลกิ การ
ต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์
> เครือ่งพมิพ์

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

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

• Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

คลกิ /เร ิม่ > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ ์> เครือ่งพมิพแ์ละโทรสาร

• Windows Server 2008

คลกิ  (เร ิม่) > แผงควบคมุ > ฮารด์แวรแ์ละเสยีง > เครือ่งพมิพ์

หวักระดาษหรอืทา้ยกระดาษปรากฏบน
เอกสารทีแ่สดงอยูบ่นหนา้จอแตไ่ม่
ปรากฏบนกระดาษทีพ่มิพอ์อกมา

มบีรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ดท้ีด่า้นบนและดา้นลา่งของหนา้ ปรับขอบกระดาษดา้นบนและ
ดา้นลา่งในเอกสารของคณุเพือ่ใหพ้มิพไ์ด ้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: บริเวณท่ีไม่สามารถพิมพ์ได้
ไมส่ามารถพมิพ ์‘โครงหนา้เอกสาร’ (Windows )

ตรวจสอบวา่การตัง้คา่ขนาดของกระดาษในแอปพลเิคชนัและในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพเ์หมอืน
กนั

ความเร็วในการพมิพช์า้มาก (Windows)
ลองเปลีย่นการตัง้คา่ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์ความละเอยีดสงูสดุตอ้งใชเ้วลาในการประมวลผล
สง่และพมิพข์อ้มลูนานขึน้ ลองตัง้คา่คณุภาพอืน่ๆ ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพด์งัตอ่ไปนี:้
ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์ลา้งกลอ่งกาเครือ่งหมาย การเพิม่ประสทิธภิาพส ีในแท็บ ข ัน้สงู
ปิดคณุลกัษณะไรข้อบ การพมิพแ์บบไรข้อบจะชา้กวา่การพมิพแ์บบปกติ

ปิดการตัง้คา่โหมดเงยีบ ความเร็วในการพมิพจ์ะชา้ลงในโหมดเงยีบ uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง:
ลดเสียงรบกวนการพิมพ์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพห์รอืในแอปพลเิคชนัทีใ่ชพ้มิพ์
ตรงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุใช ้

ปญัหาคณุภาพการพมิพ์

ปญัหา คาํแนะนํา
การพมิพไ์มไ่ดค้ณุภาพ ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิสือ่ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพห์รอืในแอปพลเิคชนัทีใ่ชพ้มิพ์
ตรงกบัชนดิของกระดาษทีค่ณุใช ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หมกึเป็นหมกึใหม ่กรณีตอ่ไปนีอ้าจทําใหห้มกึอดุตนั:
• เลยวนัหมดอายทุีเ่ขยีนไวข้า้งบรรจภุณัฑข์องขวดหมกึ
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• ขวดหมกึอาจเกบ็ไวอ้ยา่งไมถ่กูตอ้งกอ่นใชง้าน เกบ็ขวดหมกึบนพืน้ผวิราบในทีเ่ย็นและ

มดื
• อาจปิดฝาขวดหมกึไมส่นทิ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชช้นดิกระดาษทีกํ่าหนดไวห้นึง่ชนดิ

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

เสน้สขีาวปรากฏขึน้ในขอ้ความหรอื
กราฟิก

ทําความสะอาดหวัพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดหัวพิมพ์ท่ีเคร่ืองบราเดอร์ของคุณ
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดหัวพิมพ์โดยใช้การจัดการผ่านเวบ็
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดหัวพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows)
ตรวจสอบและปรับแนวการพมิพ ์uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบแนวการพิมพ์จากเคร่ือง
Brother ของคุณ, ตรวจสอบแนวการพิมพ์โดยใช้การจัดการผ่านเวบ็
ลองใชช้นดิของกระดาษทีแ่นะนํา

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: กระดาษและส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ร่วมกับเคร่ืองพิมพ์ได้
เพือ่ยดือายกุารใชง้านของหวัพมิพ ์ทําใหป้ระหยดัหมกึไดอ้ยา่งดเียีย่ม และรักษาคณุภาพ
การพมิพ ์เราไมแ่นะนําใหถ้อดปลั๊กเครือ่งบอ่ยๆ และ/หรอืถอดปลั๊กเครือ่งทิง้ไวเ้ป็นเวลานาน
เราขอแนะนําใหใ้ช ้ (Stop (หยดุ)) เพือ่ปิดเครือ่ง การใช ้ (Stop (หยดุ)) จะ
ทําใหไ้ฟเขา้เครือ่งเพยีงเล็กนอ้ย สง่ผลใหต้อ้งทําความสะอาดหวัพมิพต์ามระยะเวลา แต่
ความถีน่อ้ยลง

เสน้สเีขม้ปรากฏขึน้เป็นระยะอยา่ง
สมํา่เสมอ

ตรวจสอบและปรับแนวการพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบแนวการพิมพ์จากเคร่ือง Brother ของคุณ
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบแนวการพิมพ์โดยใช้การจัดการผ่านเวบ็

เครือ่งพมิพห์นา้วา่ง ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
เพือ่ยดือายกุารใชง้านของหวัพมิพ ์ทําใหป้ระหยดัหมกึไดอ้ยา่งดเียีย่ม และรักษาคณุภาพ
การพมิพ ์เราไมแ่นะนําใหถ้อดปลั๊กเครือ่งบอ่ยๆ และ/หรอืถอดปลั๊กเครือ่งทิง้ไวเ้ป็นเวลานาน
เราขอแนะนําใหใ้ช ้ (Stop (หยดุ)) เพือ่ปิดเครือ่ง การใช ้ (Stop (หยดุ)) จะ
ทําใหไ้ฟเขา้เครือ่งเพยีงเล็กนอ้ย สง่ผลใหต้อ้งทําความสะอาดหวัพมิพต์ามระยะเวลา แต่
ความถีน่อ้ยลง

ตวัอกัษรและเสน้ไมช่ดั ตรวจสอบการจัดวางการพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบแนวการพิมพ์จากเคร่ือง Brother ของคุณ
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบแนวการพิมพ์โดยใช้การจัดการผ่านเวบ็
เปลีย่นตวัเลอืกการพมิพ์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตัวเลือกการพิมพ์เพ่ือปรับปรุงผลการพิมพ์ของคุณ
ขอ้ความหรอืภาพทีพ่มิพบ์ดิเบีย้ว ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสก่ระดาษในถาดใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้งและแครป่รับกระดาษถกูปรับ

อยา่งถกูตอ้ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ใส่กระดาษ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดอยา่งถกูตอ้ง

มรีอยเป้ือนหรอืคราบที ่ตรงกลาง ดา้น
บนของหนา้ทีพ่มิพ์

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษไมห่นาหรอืมว้นจนเกนิไป
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uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: กระดาษและส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ร่วมกับเคร่ืองพิมพ์ได้
งานพมิพส์กปรกหรอืเลอะหมกึ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชช้นดิของกระดาษทีแ่นะนํา อยา่จับกระดาษจนกวา่หมกึจะแหง้

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: กระดาษและส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ร่วมกับเคร่ืองพิมพ์ได้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ดา้นทีพ่มิพค์วํา่ลงในถาดใสก่ระดาษ

หากคณุใชก้ระดาษพมิพภ์าพถา่ย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ดา้นเคลอืบมนัของกระดาษพมิพ์
ภาพถา่ยควํา่ลงในถาดและคณุไดต้ัง้คา่ชนดิกระดาษทีถ่กูตอ้งแลว้ หากคณุกําลงัพมิพ์
ภาพถา่ยจากคอมพวิเตอร ์ใหต้ัง้คา่ชนดิสือ่ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพห์รอืในแอปพลเิคชนัทีใ่ช ้
พมิพ์

มรีอยเป้ือนหมกึหรอืหมกึเยิม้เมือ่ใช ้
กระดาษพมิพภ์าพถา่ยแบบเคลอืบมนั

ใหแ้น่ใจวา่ตรวจสอบดา้นหนา้และดา้นหลงักระดาษแลว้ วางพืน้ผวิทีเ่คลอืบมนั (ดา้นที่
พมิพ)์ ควํา่ลง

ถา้คณุใชก้ระดาษพมิพภ์าพถา่ยแบบเคลอืบมนั ใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่ชนดิของกระดาษถกู
ตอ้งแลว้

คราบทีป่รากฏบนดา้นทีก่ลบัดา้นหรอื
ตรงดา้นลา่งของหนา้

ตรวจสอบวา่ลกูกลิง้ของเครือ่งพมิพไ์มเ่ป้ือนหมกึ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดลกูกลิง้ของเคร่ือง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชแ้ผน่รองกระดาษ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ใส่กระดาษ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลกูกลิง้ป้อนเอกสารไมส่กปรกดว้ยหมกึ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ
เอกสารทีพ่มิพอ์อกมามรีอยยน่ (Windows)

ในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์ใหเ้ลอืกแท็บ ข ัน้สงู คลกิ ตวัเลอืกการพมิพอ์ืน่ๆ จากนัน้คลกิ
การต ัง้คา่สขี ัน้สงู ยกเลกิการกาเครือ่งหมายในชอ่งกาเครือ่งหมาย การพมิพส์องทศิทาง

ปญัหาการจดัการกระดาษ

ปญัหา คาํแนะนํา
เครือ่งพมิพไ์มด่งึกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ถาดใสก่ระดาษถกูดนัจนสดุจนกระทัง่ล็อกเขา้ที่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิทีด่า้นหลงัของเครือ่งปิดอยู่

หาก ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง และ ไฟ LED แสดงขอ้ผดิพลาด ยงัคงกะพรบิ
uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ไฟแสดง LED บอกสถานะข้อผิดพลาดและการบาํรุงรักษา
หากถาดใสก่ระดาษวา่งอยู ่บรรจกุระดาษปึกใหมเ่ขา้ไปยงัถาดใสก่ระดาษ

หากมกีระดาษในถาดใสก่ระดาษ ตรวจสอบวา่กระดาษตรง หากกระดาษมว้นอยู ่ยดืกระดาษ
ออกใหต้รง บางครัง้ควรหยบิกระดาษออก พลกิกระดาษกลบัอกีดา้น และใสก่ระดาษกลบั
เขา้ในถาดใสก่ระดาษ

ลดจํานวนกระดาษในถาดใสก่ระดาษแลว้ลองอกีครัง้

ทําความสะอาดลกูกลิง้ดงึกระดาษ

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดลกูกลิง้ดึงกระดาษ
ตรวจสอบวา่กระดาษอยูภ่ายในขอ้กําหนดสําหรับเครือ่ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: นํา้หนักและความหนาของกระดาษ
กระดาษพมิพภ์าพถา่ยป้อนเขา้ไปไม่
ถกูตอ้ง

เมือ่คณุพมิพบ์นกระดาษพมิพภ์าพถา่ย ใหใ้สก่ระดาษพมิพภ์าพถา่ยทีเ่หมอืนกนัเพิม่อกีแผน่
ในถาดใสก่ระดาษ

เครือ่งป้อนกระดาษหลายแผน่ • ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสก่ระดาษถกูตอ้งในถาดใสก่ระดาษ
• หยบิกระดาษทัง้หมดออกจากถาด และคลีก่องกระดาษ จากนัน้ใสก่ลบัเขา้ไปในถาด
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไมไ่ดด้นักระดาษจนไกลเกนิไป

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ใส่กระดาษ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดอยา่งถกูตอ้ง
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uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เคร่ืองพิมพ์ติดหรือกระดาษติด
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แผน่ฐานรองกระดาษในถาดใสก่ระดาษไมส่กปรก

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดแผ่นฐาน
มกีระดาษตดิ uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เคร่ืองพิมพ์ติดหรือกระดาษติด

ตรวจสอบวา่แครป่รับกระดาษตัง้คา่ขนาดกระดาษถกูตอ้ง

ใชก้ารตัง้คา่การป้องกนักระดาษตดิ
สําหรับการทําสําเนา:

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตัวเลือกการพิมพ์เพ่ือปรับปรุงผลการพิมพ์ของคุณ
สําหรับการพมิพ:์

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: เปลีย่นตัวเลือกการพิมพ์เพ่ือปรับปรุงผลการพิมพ์ของคุณ
กระดาษตดิเมือ่คณุใชก้ารพมิพ ์2 ดา้น หากกระดาษตดิบอ่ยครัง้ในระหวา่งการพมิพ ์2 ดา้น ลกูกลิง้ป้อนกระดาษอาจมคีราบหมกึตดิ

อยู ่ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนเอกสาร

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่ง
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การแกไ้ขปัญหา
• เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ
• บรเิวณทีไ่มส่ามารถพมิพไ์ด ้
• ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์
• กระดาษและสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งพมิพไ์ด ้
• ทําความสะอาดหวัพมิพท์ีเ่ครือ่งบราเดอรข์องคณุ
• ทําความสะอาดหวัพมิพโ์ดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ
• ทําความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
• ใสก่ระดาษ
• ทําความสะอาดลกูกลิง้ของเครือ่ง
• ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ
• ทําความสะอาดลกูกลิง้ดงึกระดาษ
• เครือ่งพมิพต์ดิหรอืกระดาษตดิ
• น้ําหนักและความหนาของกระดาษ
• ทําความสะอาดแผน่ฐาน
• เปลีย่นตวัเลอืกการพมิพเ์พือ่ปรับปรงุผลการพมิพข์องคณุ
• ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์
• ไฟแสดง LED บอกสถานะขอ้ผดิพลาดและการบํารงุรักษา
• ตรวจสอบแนวการพมิพจ์ากเครือ่ง Brother ของคณุ
• ตรวจสอบแนวการพมิพโ์ดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่ง > ปัญหาอืน่ๆ

ปญัหาอืน่ๆ

>> ปัญหาการทําสําเนา
>> ปัญหาการสแกน
>> ปัญหาซอฟตแ์วร์

ปญัหาการทาํสาํเนา

ปญัหา คาํแนะนํา
รอยหรอืจดุดําปรากฏในสําเนา รอยหรอืจดุดําในสําเนาโดยปกตเิกดิจากรอยสกปรกหรอืน้ํายาลบคําผดิบนกระจกสแกนเนอร์

ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรแ์ละพลาสตกิสขีาวทีอ่ยูด่า้นบน

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: ทาํความสะอาดสแกนเนอร์
สําเนาวา่งเปลา่ ตรวจสอบวา่คณุใสเ่อกสารถกูตอ้ง

uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง: วางเอกสารบนแผ่นกระจกสแกนเนอร์
ฟังกช์นัการยอ่ใหพ้อดหีนา้ทํางานผดิ
ปกติ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เอกสารบนกระจกสแกนเนอรไ์มบ่ดิเบีย้ว จัดวางตําแหน่งเอกสารใหม่
และลองอกีครัง้

ความเร็วในการทําสําเนาชา้เกนิไป หากตอ้งการทําสําเนาคณุภาพปกต ิใหก้ด Mono Start (สตารต์ขาวดาํ) หรอื Colour
Start (สตารต์ส)ี สัน้ๆ (อยา่กดคา้ง) หากกด Mono Start (สตารต์ขาวดาํ) หรอื
Colour Start (สตารต์ส)ี คา้งไวเ้ป็นเวลาสองวนิาท ีเครือ่งจะทําสําเนาคณุภาพดทีีส่ดุซึง่
จะใชเ้วลานานกวา่

ปญัหาการสแกน

ปญัหา คาํแนะนํา
ขอ้ผดิพลาด TWAIN หรอื WIA
ปรากฏขึน้เมือ่เริม่สแกน (Windows)

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

OCR ไมทํ่างาน ลองเพิม่ความละเอยีดการสแกน

ปญัหาซอฟตแ์วร ์

ปญัหา คาํแนะนํา
ไมส่ามารถพมิพไ์ด ้ ถอนการตดิตัง้ไดรเวอร ์(Windows) และซอฟตแ์วรข์อง Brother และตดิตัง้ทัง้สองอยา่ง

ใหมใ่นเวอรช์นัลา่สดุ

“อปุกรณไ์มว่า่ง” ปรากฏขึน้บนหนา้จอ
คอมพวิเตอร์

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ LED ของเครือ่งไมแ่สดงขอ้ผดิพลาดใด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่ง
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การแกไ้ขปัญหา
• ทําความสะอาดสแกนเนอร์
• วางเอกสารบนแผน่กระจกสแกนเนอร์
• เปลีย่นตวัเลอืกการพมิพเ์พือ่ปรับปรงุผลการพมิพข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่ง > ปัญหาเครอืขา่ย

ปญัหาเครอืขา่ย

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

• ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows)

• หากคณุมปัีญหากบัเครอืขา่ยของเครือ่ง
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่ง > ปัญหาเครอืขา่ย > ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่
เครอืขา่ย (Windows)

ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows)

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเพือ่แกไ้ขการตัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง Brother จะมกีารตัง้คา่เลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบั
เน็ตมาสกท์ีถ่กูตอ้ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งของคณุเปิดอยูแ่ละเชือ่มตอ่เขา้กบัเครอืขา่ยเดยีวกบัคอมพวิเตอรข์องคณุ

1. เปิดใช ้  (Brother Utilities) จากนัน้คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้

2. คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิเครือ่งมอืการซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
3. ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอ
4. ตรวจสอบการวเิคราะหโ์ดยพมิพร์ายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

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

หากใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแลว้ แตเ่ลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสกท์ีถ่กูตอ้งยงัคงไมไ่ดถ้กูกําหนดเขา้มา
ใหส้อบถามขอ้มลูนีจ้ากผูด้แูลเครอืขา่ย

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• หากคณุมปัีญหากบัเครอืขา่ยของเครือ่ง 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่ง > ปัญหาเครอืขา่ย > หากคณุมปัีญหากบัเครอืขา่ยของ
เครือ่ง

หากคณุมปีญัหากบัเครอืขา่ยของเครือ่ง

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

เพือ่รับความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ คณุตอ้งโทรตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

ถา้คณุคดิวา่มปัีญหากบัเครือ่งของคณุ ใหต้รวจสอบหวัขอ้ตอ่ไปนี ้คณุสามารถแกปั้ญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตนเอง
หากตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ ไปทีห่นา้เว็บ คาํถามทีพ่บบอ่ยและการแกป้ญัหา ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุ ที่
support.brother.com
>> ฉันไมส่ามารถกําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จสมบรูณไ์ด ้
>> เครือ่ง Brother ของฉันไมส่ามารถพมิพห์รอืสแกนผา่นเครอืขา่ยได ้
>> ฉันตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉันทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ฉนัไมส่ามารถกาํหนดคา่การต ัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายใหเ้สร็จสมบรูณไ์ด้

ปิดเราเตอรแ์บบไรส้ายของคณุและเปิดใหม ่จากนัน้ลองกําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยไรส้ายใหมอ่กีครัง้ ถา้คณุไมส่ามารถแกไ้ข
ปัญหาได ้ใหป้ฏบิตัติามคําแนะนําดา้นลา่งนี:้
ตรวจสอบปัญหาโดยใชร้ายงาน WLAN

สาเหตุ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
การตัง้คา่ความปลอดภยั (SSID/
คยีเ์ครอืขา่ย) ของคณุไมถ่กูตอ้ง

ยนืยนัการตัง้คา่การรักษาความปลอดภยัโดยใช ้Wireless Setup Helper
(ขอ้มลูชว่ยเหลอืการต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ไรส้าย) สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
และการดาวนโ์หลดโปรแกรมอรรถประโยชน ์ไปทีห่นา้เว็บ ดาวนโ์หลด ของ
รุน่ผลติภณัฑข์องคณุ ที ่support.brother.com
เลอืกและยนืยนัวา่คณุใชก้ารตัง้คา่ความปลอดภยัทีถ่กูตอ้ง
- ดคููม่อืการใชง้านทีม่าพรอ้มกบัแอคเซสพอยตแ์บบไรส้าย /เราเตอรข์อง

คณุ สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารคน้หาการตัง้คา่ความปลอดภยั
- ชือ่ผูผ้ลติและหมายเลขรุน่ของแอคเซสพอยต/์เราเตอรอ์าจถกูใชต้ัง้คา่

การรักษาความปลอดภยัเริม่ตน้
- ตดิตอ่ผูผ้ลติแอคเซสพอยต/์เราเตอร ์ผูใ้หบรกิารอนิเทอรเ์น็ตของคณุ

หรอืผูด้แูละระบบ

แบบไรส้าย

MAC แอดเดรสของเครือ่ง
Brother ของคณุไมไ่ดรั้บการ
อนุญาต

ยนืยนัวา่ฟิลเตอรอ์นุญาตให ้MAC แอดเดรสของเครือ่ง Brother ของคณุใช ้
งานได ้

แบบไรส้าย

แอคเซสพอยตแ์บบไรส้าย/เรา
เตอรข์องคณุ อยูใ่นโหมดพราง
ตวั (ไมก่ระจายสญัญาณ SSID)

• ป้อนชือ่ SSID หรอืคยีเ์ครอืขา่ยทีถ่กูตอ้งดว้ยตนเอง
• ตรวจสอบชือ่ SSID หรอืคยีเ์ครอืขา่ยในคูม่อืการใชง้านทีม่าพรอ้มกบัแอค

เซสพอยตแ์บบไรส้าย/เราเตอรข์องคณุ และกําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ย
แบบไรส้ายใหม่

แบบไรส้าย

สาํหรบั Windows
ถา้การเชือ่มตอ่แบบไรส้ายของคณุขดัขอ้ง และคณุไดต้รวจสอบและลองทําตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้แลว้ เราขอแนะนําใหใ้ช ้
Network Connection Repair Tool

เครือ่ง Brother ของฉนัไมส่ามารถพมิพห์รอืสแกนผา่นเครอืขา่ยได้

หากคณุไมส่ามารถพมิพห์รอืสแกนผา่นเครอืขา่ยไดอ้กีตอ่ไป ใหก้ด ปุ่ ม WiFi/ไฟ LED และ Colour Start (สตารต์ส)ี
พรอ้มกนัเพือ่ปิดและเปิด Wi-Fi ใหม่

สาเหตุ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
ซอฟตแ์วรค์วามปลอดภยัจะ
บล็อคการเขา้ถงึเครอืขา่ยของ
เครือ่งของคณุ (คณุลกัษณะ
การสแกนเครอืขา่ยไม่
ทํางาน )

• Windows
กําหนดคา่ซอฟตแ์วรค์วามปลอดภยั/ไฟรว์อลลข์องผูใ้หบ้รกิารรายอืน่เพือ่
อนุญาตใหส้แกนเครอืขา่ยได ้ถา้ตอ้งการเพิม่พอรต์ 54925 สําหรับการ
สแกนเครอืขา่ย พมิพข์อ้มลูดงันี:้
- ใน ชือ่:

ระบบไรส้าย
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สาเหตุ การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
พมิพคํ์าอธบิาย ตวัอยา่งเชน่ Brother NetScan

- ใน หมายเลขพอรต์:
พมิพ ์54925
พมิพ ์137
พมิพ ์161

- ใน โปรโตคอล:
เลอืก UDP

ดคููม่อืการใชง้านทีม่าพรอ้มกบัซอฟตแ์วรค์วามปลอดภยั/ไฟรว์อลลข์องผูใ้ห ้
บรกิารรายอืน่ 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

ซอฟตแ์วรค์วามปลอดภยัจะ
บล็อคการเขา้ถงึเครอืขา่ยของ
เครือ่งของคณุ

ซอฟตแ์วรค์วามปลอดภยับางตวัอาจบล็อคการเขา้ถงึโดยไมแ่สดงกลอ่ง
ขอ้ความแจง้เตอืนเกีย่วกบัความปลอดภยั แมว้า่จะทําการตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์
แลว้กต็าม
เพือ่อนุญาตการเขา้ถงึ ดคํูาแนะนําสําหรับซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภยั
หรอืสอบถามผูผ้ลติซอฟตแ์วร์

ระบบไรส้าย

ไมไ่ดกํ้าหนดเลขทีอ่ยูไ่อพทีี่
สามารถใชไ้ดใ้หก้บัเครือ่ง
Brother

• ยนืยนัเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก์
ตรวจสอบทัง้เลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสกข์องคอมพวิเตอรข์องคณุและ
เครือ่ง Brother วา่ถกูตอ้งและอยูใ่นเครอืขา่ยเดยีวกนั
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมา
สก ์ใหส้อบถามผูด้แูลเครอืขา่ย

• Windows
ยนืยนัเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสกโ์ดยใช ้Network Connection Repair
Tool

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

ระบบไรส้าย

งานพมิพท์ีล่ม้เหลวยงัคงอยู่
ในควิงานพมิพข์อง
คอมพวิเตอรข์องคณุ
(Windows)

• ถา้งานพมิพท์ีล่ม้เหลวยงัคงอยูใ่นควิงานพมิพข์องคอมพวิเตอรข์องคณุ ให ้
ลบทิง้

• มฉิะนัน้ ใหด้บัเบลิคลกิทีไ่อคอนเครือ่งพมิพใ์นโฟลเดอรต์อ่ไปนี ้และยกเลกิ
เอกสารทัง้หมด:
- Windows 10, Windows Server 2016 และ Windows Server 2019

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ
ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

- Windows 8.1
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบเมนูปรากฏ
ขึน้ ใหค้ลกิ การต ัง้คา่ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง
คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

- Windows Server 2012 R2
คลกิ แผงควบคมุ บนหนา้จอ เร ิม่ ในกลุม่ ฮารด์แวร ์คลกิ ดอูปุกรณ์
และเครือ่งพมิพ์

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

- Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ระบบไรส้าย
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คลกิ (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

- Windows Server 2008
คลกิ เร ิม่ > แผงควบคมุ > เครือ่งพมิพ์

เครือ่ง Brother ไมไ่ดเ้ชือ่ม
ตอ่กบัเครอืขา่ยแบบไรส้าย

พมิพร์ายงาน WLAN เพือ่ตรวจสอบรหสัความผดิพลาดในรายงานทีพ่มิพอ์อกมา แบบไรส้าย

ถา้คณุตรวจสอบและลองทําตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ทัง้หมดแลว้ แตเ่ครือ่ง Brother ของคณุยงัไมส่ามารถพมิพแ์ละสแกนได ้ให ้
ถอนการตดิตัง้ไดรเวอร ์(Windows) และซอฟตแ์วรข์อง Brother และตดิตัง้ทัง้สองอยา่งใหมใ่นเวอรช์นัลา่สดุ

ฉนัตอ้งการตรวจสอบวา่อปุกรณเ์ครอืขา่ยของฉนัทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

เลอืก การดาํเนนิการ อนิเตอรเ์ฟส
ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเครือ่ง
Brother, แอคเซสพอยต/์
เราเตอร ์หรอื Network
hub แลว้

ตรวจสอบรายการตอ่ไปนี:้
• เชือ่มตอ่สายไฟถกูตอ้ง และเครือ่ง Brother เปิดอยู่
• แอคเซสพอยต/์เราเตอร ์หรอื hub เปิดอยู ่และตวัแสดงสถานะการเชือ่ม

ตอ่กะพรบิอยู่
• นําวสัดหุอ่ป้องกนัทัง้หมดออกจากเครือ่งแลว้
• ฝาครอบเอกสารและฝาปิดชอ่งดงึกระดาษตดิปิดสนทิ
• กระดาษใสใ่นถาดใสก่ระดาษอยา่งถกูตอ้ง

ระบบไรส้าย

ตรวจสอบวา่คณุสามารถ
"ping" เครือ่ง Brother
จากคอมพวิเตอรข์องคณุ
ได ้

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

กบัคอมพวิเตอรข์องคณุ
• ไมสํ่าเร็จ: เครือ่ง Brother ของคณุไมเ่ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเดยีวกบั

คอมพวิเตอรข์องคณุ
Windows:
สอบถามเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสกก์บัผูด้แูลระบบของคณุ จากนัน้ใชเ้ครือ่ง
มอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
Mac:
ยนืยนัวา่ตัง้คา่เลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสกถ์กูตอ้งแลว้

ระบบไรส้าย

ตรวจสอบวา่เครือ่ง
Brother เชือ่มตอ่กบัเครอื
ขา่ยแบบไรส้าย

พมิพร์ายงาน WLAN เพือ่ตรวจสอบรหสัความผดิพลาดในรายงานทีพ่มิพอ์อกมา แบบไรส้าย

ถา้คณุตรวจสอบและลองทําตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ทัง้หมดแลว้แตย่งัคงมปัีญหาอยู ่ใหด้คููม่อืการใชง้านทีม่าพรอ้มกบัแอคเซส
พอยตแ์บบไรส้าย/เราเตอรข์องคณุ เพือ่คน้หาขอ้มลู SSID (ชือ่เครอืขา่ย) และคยีเ์ครอืขา่ย (รหสัผา่น) และตัง้คา่ใหถ้กูตอ้ง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ปัญหาเครอืขา่ย

• ตรวจสอบอปุกรณเ์ครอืขา่ยโดยใชคํ้าสัง่ Ping
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ใชเ้ครือ่งมอืซอ่มแซมการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (Windows) 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > หากคณุประสบปัญหากบัเครือ่ง > ปัญหาเครอืขา่ย > หากคณุมปัีญหากบัเครอืขา่ยของ
เครือ่ง > ตรวจสอบอปุกรณเ์ครอืขา่ยโดยใชคํ้าสัง่ Ping

ตรวจสอบอปุกรณเ์ครอืขา่ยโดยใชค้าํส ัง่ Ping

รุน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง: DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

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

กาํหนดคา่เลขทีอ่ยูไ่อพใีนคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

1. ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• Windows 10

คลกิ  > ระบบ > พรอ้มทค์าํส ัง่

• Windows 8.1
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ ใหค้ลกิ คน้หา > พรอ้มทค์าํส ัง่

• Windows7

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

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

กาํหนดคา่เลขทีอ่ยูไ่อพใีนคอมพวิเตอรข์องคณุ (Mac)

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

กาํหนดคา่เลขทีอ่ยูไ่อพใีนเครือ่ง Brother ของคณุ

พมิพร์ายงานการตัง้คา่เครอืขา่ย และยนืยนัคา่สําหรับเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก์

ตรวจสอบเลขทีอ่ยูไ่อพขีองทัง้คอมพวิเตอรแ์ละเครือ่ง Brother ของคณุ ยนืยนัวา่สว่นของทีอ่ยูเ่ครอืขา่ยเป็นชดุเดยีวกนั
ตวัอยา่งเชน่ ถา้ซบัเน็ตมาสกค์อื "255.255.255.0" โดยปกตแิลว้ เฉพาะทีส่ว่นของทีอ่ยูโ่ฮสตจ์ะแตกตา่งกนั

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

เน็ตมาสก์

ซบัเน็ตมาสก์ 255.255.255. 0 โดยปกตจิะไมม่ปัีญหาเมือ่ซบัเน็ตมาสกเ์ป็น "255.255.255.0"
ใชค้า่เดยีวกนัสําหรับคอมพวิเตอรข์องคณุทัง้หมด

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• หากคณุมปัีญหากบัเครอืขา่ยของเครือ่ง 
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 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง

ตรวจสอบขอ้มลูเครือ่ง
1. เริม่ Brother iPrint&Scan

• Windows

เริม่ตน้การทํางาน (Brother iPrint&Scan)

• Mac
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพพลเิคช ัน่) จากนัน้คลกิทีไ่อคอน
iPrint&Scan สองครัง้

หนา้จอ Brother iPrint&Scan จะปรากฏขึน้
2. หากเครือ่ง Brother ของคณุไมถ่กูเลอืก ใหค้ลกิปุ่ ม เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ จากนัน้เลอืกชือ่รุน่ของคณุจากรายการ

คลกิ ตกลง

3. คลกิ (การต ัง้คา่เครือ่ง) เพือ่กําหนดการตัง้คา่

4. หากจําเป็น ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (ลงชือ่เขา้ใช)้ จากนัน้คลกิ Login (ลงชือ่เขา้ใช)้

รหสัผา่นเริม่ตน้เพือ่จัดการการตัง้คา่ของเครือ่งนีจ้ะอยูท่ีด่า้นหลงัของเครือ่งและมตีวัอกัษร "Pwd" กํากบัไว ้

5. ไปทีเ่มนูนําทาง จากนัน้คลกิ General (ท ัว่ไป) > Maintenance Information (ขอ้มลูการบาํรงุรกัษา)

เริม่จาก  หากเมนูนําทางไมป่รากฏขึน้ทีด่า้นซา้ยของหนา้จอ

6. ตรวจสอบหมายเลขเครือ่ง Brother เวอรช์นัเฟิรม์แวร ์และตวันับจํานวนหนา้ของคณุ

คณุสามารถตรวจสอบหมายเลขเครือ่งและเวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องเครือ่ง Brother ไดจ้ากใบตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์
• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ 

65



 หนา้หลกั > การแกไ้ขปัญหา > ตัง้คา่เครือ่งของคณุใหม่

ต ัง้คา่เครือ่งของคณุใหม่
มฟัีงกช์นัการตัง้คา่ใหมต่อ่ไปนี้
>> ตัง้คา่เครือ่งใหม่
>> เครอืขา่ย (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)
>> การตัง้คา่ทัง้หมด

ต ัง้คา่เครือ่งใหม่

คณุสามารถตัง้คา่เครือ่งทีค่ณุไดทํ้าการเปลีย่นแปลงทัง้หมดใหม ่เชน่ วนัทีแ่ละเวลา

1. กด (Stop (หยดุ)) และ Mono Start (สตารต์ขาวดาํ) พรอ้มกนั

ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง, ไฟ LED แสดงขอ้ผดิพลาด และ ไฟ LED แสดงสถานะหมกึ สวา่งขึน้หนึง่วนิาที
จากนัน้ ไฟ LED แสดงขอ้ผดิพลาด เริม่กะพรบิ

2. กด Mono Start (สตารต์ขาวดาํ) คา้งไวเ้ป็นเวลาสองวนิาที
3. รอจนกระทัง่เครือ่งเริม่ตน้ใหมอ่กีครัง้และไฟบง่ชีก้ารทํางาน LED สวา่งขึน้กอ่นจะถอดเครือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟ

เครอืขา่ย (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

ตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพก์ลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน รวมทัง้รหสัผา่นและขอ้มลูเลขทีอ่ยูไ่อพี

1. กด ปุ่ ม WiFi/ไฟ LED และ (Stop (หยดุ)) พรอ้มกนั

ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง, ไฟ LED แสดงขอ้ผดิพลาด และ ไฟ LED แสดงสถานะหมกึ สวา่งขึน้หนึง่วนิาที
จากนัน้ ปุ่ ม WiFi/ไฟ LED เริม่กะพรบิ

2. กด Colour Start (สตารต์ส)ี คา้งไวเ้ป็นเวลาสองวนิาที
3. รอจนกระทัง่เครือ่งเริม่ตน้ใหมอ่กีครัง้และไฟบง่ชีก้ารทํางาน LED สวา่งขึน้กอ่นจะถอดเครือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟ

การต ัง้คา่ท ัง้หมด

ใชฟั้งกช์นัการตัง้คา่ใหมท่ัง้หมดนีใ้นการคนืคา่การตัง้คา่เครือ่งทัง้หมดใหก้ลบัไปเป็นการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน
เมือ่คณุตอ้งการกําจัดทิง้เครือ่งของคณุ Brother ขอแนะนําใหค้ณุดําเนนิการตัง้คา่นี้

1. กด (Stop (หยดุ)) และ Mono Start (สตารต์ขาวดาํ) พรอ้มกนั

ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง, ไฟ LED แสดงขอ้ผดิพลาด และ ไฟ LED แสดงสถานะหมกึ สวา่งขึน้หนึง่วนิาที
จากนัน้ ไฟ LED แสดงขอ้ผดิพลาด เริม่กะพรบิ

2. กด Colour Start (สตารต์ส)ี คา้งไวเ้ป็นเวลาสองวนิาที
3. รอจนกระทัง่เครือ่งเริม่ตน้ใหมอ่กีครัง้และไฟบง่ชีก้ารทํางาน LED สวา่งขึน้กอ่นจะถอดเครือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การแกไ้ขปัญหา 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา

การบาํรงุรกัษาตามระยะเวลา

• เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ

• ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ

• ตรวจสอบเครือ่ง Brother ของคณุ

• ตรวจสอบแนวการพมิพจ์ากเครือ่ง Brother ของคณุ

• ตรวจสอบแนวการพมิพโ์ดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ

• เปลีย่นตวัเลอืกการพมิพเ์พือ่ปรับปรงุผลการพมิพข์องคณุ

• บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ

เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ
ตอ้งตรวจสอบปรมิาณน้ําหมกึทีเ่หลอือยูต่ามจรงิดว้ยสายตาโดยการมองผา่นหนา้ตา่ง (1) ของแทงคห์มกึ หากระดบัน้ําหมกึที่
เหลอือยูเ่ทา่กบัหรอืตํา่กวา่ขดีลา่ง (2) ใตเ้ครือ่งหมายเตมิขัน้ตํา่ ใหเ้ตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ

2

1

น้ําหมกึใตข้ดีลา่งมคีวามจําเป็นในการป้องกนัไมใ่หอ้ากาศทําใหช้ดุหวัพมิพแ์หง้และเสยีหาย
เตมิหมกึลงในแทงคห์มกึเมือ่ระดบัน้ําหมกึทีเ่หลอือยูเ่ทา่กบัหรอืตํา่กวา่ขดีลา่ง

  ขอ้ควรระวงั
หากหมกึเขา้ตา ใหล้า้งออกดว้ยน้ําทนัท ีหากปลอ่ยไว ้อาจทําใหต้าแดงหรอืเกดิการอกัเสบทีไ่มร่นุแรง ในกรณีทีเ่กดิความ
ผดิปกต ิกรณุาปรกึษาแพทย์

ขอ้ควรจาํ

• เราขอแนะนําใหใ้ชว้สัดกุารพมิพท์ีเ่ป็นของแทข้อง Brother เพือ่ความมัน่ใจในคณุภาพและประสทิธภิาพการพมิพท์ี่
สมํา่เสมอ แมว้า่วสัดกุารพมิพท์ีไ่มใ่ชข่องแทอ้าจจะไมใ่ชส่าเหตขุองปัญหาคณุภาพงานพมิพท์ัง้หมด แตใ่นบางกรณี
อาจสง่ผลเสยีตอ่คณุภาพงานพมิพห์รอืเป็นสาเหตทํุาใหเ้ครือ่งทํางานผดิพลาดได ้Brother อาจคดิคา่ใชจ้า่ยสําหรับ
การซอ่มเครือ่งหากพสิจูนไ์ดว้า่วสัดกุารพมิพท์ีไ่มใ่ชข่องแทเ้ป็นสาเหตขุองความเสยีหาย แมว้า่เครือ่งจะยงัคงอยูภ่าย
ใตก้ารรับประกนักต็าม

• ตรวจสอบชือ่รุน่ขวดหมกึบนป้ายฉลาก การใชน้ํ้าหมกึทีไ่มถ่กูตอ้งอาจสรา้งความเสยีหายใหแ้กเ่ครือ่งได ้

BTD60BK

BT5000CMY

BT5001CMY

BT5009CMY

BT6000BK

BT6001BK

BT6009BK

1. เปิดฝาครอบแทงคห์มกึ (1)

1
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2. ถอดฝาแทงคห์มกึสําหรับ ส ีทีต่อ้งการเตมิออก และวางไวท้ีด่า้นหลงัของฝาครอบดงัภาพ

หมายเหตุ
ระมดัระวงัเพือ่หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัน้ําหมกึขณะจัดการกบัฝาแทงคห์มกึ

3. ถอดฝาของขวดหมกึ แกะฟิลม์ออกจากขวดหมกึ จากนัน้ปิดฝากลบัเขา้ที่

ขอ้ควรจาํ

• ปิดฝาขวดหมกึกลบัเขา้ทีใ่หแ้น่น มฉิะนัน้หมกึอาจร่ัวได ้
• หา้มเขยา่ขวดหมกึ ถา้หมกึเลอะผวิหนัง หรอืเป้ือนเสือ้ผา้ของคณุ ใหร้บีลา้งออกดว้ยน้ําสบูห่รอืผงซกัฟอกทนัที

4. ถอดฝาปิดหวัฉีดออกดงัภาพ

5. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สขีองฝาแทงคห์มกึตรงกบัสหีมกึทีค่ณุตอ้งการเตมิ
วางหวัฉีดใหใ้กลก้บัปากแทงคห์มกึ และใสห่วัฉีดของขวดลงในแทงคห์มกึใหแ้น่นหนาเพือ่ไมใ่หน้ํ้าหมกึหก
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เพือ่ใหเ้ตมิแทงคห์มกึไดร้วดเร็วยิง่ขึน้ ใสห่วัฉีดของขวดลงในแทงคห์มกึโดยใหเ้ครือ่งหมายลกูศรบนขวดหมกึในภาพ
ประกอบชีข้ ึน้

6. ขวดสามารถตัง้อยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง และน้ําหมกึจะเตมิโดยอตัโนมตัจินกวา่จะหมดขวด หรอืจนกวา่น้ําหมกึจะแตะขดี
เครือ่งหมายเตมิสงูสดุ
หากตอ้งการเตมิแทงคห์มกึใหร้วดเร็วยิง่ขึน้ ใหบ้บีทัง้สองดา้นของขวด

ขอ้ควรจาํ

ระมดัระวงัไมใ่หเ้ตมิหมกึเลยขดีบนเหนอืเครือ่งหมายเตมิสงูสดุ

หมายเหตุ
• ระมดัระวงัไมใ่หห้มกึหกขณะเตมิหมกึลงในแทงคห์มกึ
• เตมิหมกึใหห้มดทัง้ขวดหากไมเ่กนิขดีบน
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7. พยายามใหห้วัฉีดอยูใ่กลก้บัปากแทงคห์มกึ ตัง้หวัฉีดขึน้และนําขวดออกจากแทงคห์มกึเพือ่ไมใ่หน้ํ้าหมกึหก

8. ใสฝ่าปิดหวัฉีดกลบัเขา้ที่

หมายเหตุ
• หากมน้ํีาหมกึเหลอือยูใ่นขวด ใหปิ้ดฝาใหแ้น่นและเก็บขวดหมกึใหต้ัง้ตรงบนพืน้ราบในทีเ่ย็นและมดื
• หลกีเลีย่งการเอยีงขวดหมกึหรอืเก็บโดยวางขวดในแนวนอน เพราะอาจเกดิการร่ัวได ้

9. ใสฝ่าแทงคห์มกึกลบัเขา้ที่

10. ทําซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีสํ้าหรับแทงคห์มกึแตล่ะแทงคท์ีค่ณุตอ้งการเตมิ
11. ปิดฝาครอบแทงคห์มกึ

หาก ไฟ LED แสดงสถานะหมกึ กําลงักะพรบิ ใหก้ด (Stop (หยดุ))

ขอ้ควรจาํ

• หากคณุผสมสโีดยไมต่ัง้ใจดว้ยการเตมิหมกึผดิแทงค ์ใหต้ดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์อง Brother หรอืตวัแทนจําหน่าย
ผลติภณัฑ ์Brother ในพืน้ทีข่องคณุ

• เมือ่เปิดขวดหมกึแลว้ ตอ้งใชใ้หห้มดภายในหกเดอืน ใหใ้ชข้วดหมกึทีย่งัไมเ่ปิดภายในวนัหมดอายทุีร่ะบไุวบ้นบรรจุ
ภณัฑข์องขวดหมกึ
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามระยะเวลา
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ไฟแสดง LED บอกสถานะขอ้ผดิพลาดและการบํารงุรักษา
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ

ทาํความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ

• ทําความสะอาดสแกนเนอร์

• ทําความสะอาดหวัพมิพท์ีเ่ครือ่งบราเดอรข์องคณุ

• ทําความสะอาดหวัพมิพโ์ดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ

• ทําความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

• ทําความสะอาดดา้นนอกของเครือ่ง

• ทําความสะอาดลกูกลิง้ของเครือ่ง

• ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ

• ทําความสะอาดแผน่ฐาน

• ทําความสะอาดลกูกลิง้ดงึกระดาษ
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ > ทําความสะอาดสแกนเนอร์

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

1
3

2

ถา้คณุรูส้กึวา่มสี ิง่สกปรกหรอืคราบตดิอยู ่ใหทํ้าความสะอาดกระจกอกีครัง้ คณุอาจจําเป็นตอ้งทําความสะอาดซํา้อกีสาม
หรอืสีค่รัง้ ลองทดสอบดว้ยการทําสําเนาหลงัจากพยายามทําความสะอาดแตล่ะครัง้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ปัญหาอืน่ๆ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ > ทําความสะอาดหวัพมิพท์ีเ่ครือ่ง
บราเดอรข์องคณุ

ทาํความสะอาดหวัพมิพท์ีเ่คร ือ่งบราเดอรข์องคณุ
เพือ่รักษาคณุภาพการพมิพท์ีด่ ีเครือ่งจะทําความสะอาดหวัพมิพโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่จําเป็น ถา้มปัีญหาเกีย่วกบัคณุภาพการพมิพ์
ใหเ้ริม่ทําความสะอาดดว้ยตนเอง

• ทําความสะอาดหวัพมิพ ์ถา้มเีสน้แนวนอนหรอืพืน้ทีว่า่งในขอ้ความหรอืกราฟิกในหนา้ทีพ่มิพอ์อกมา ขึน้อยูก่บั สทีีม่ปัีญหา
ใหเ้ลอืกทําความสะอาดเฉพาะสดํีาหรอืทัง้สี ่ส ีในครัง้เดยีว

• การทําความสะอาดหวัพมิพทํ์าใหน้ํ้าหมกึลดลง
• การทําความสะอาดบอ่ยเกนิไปจะเป็นการสิน้เปลอืงน้ําหมกึ

ขอ้ควรจาํ

อยา่สมัผัสหวัพมิพ ์การสมัผัสหวัพมิพอ์าจทําใหเ้สยีหายอยา่งถาวรและอาจทําใหก้ารรับประกนัหวัพมิพส์ ิน้สดุลง

1. กด (Stop (หยดุ)) และ Copy Shortcut (ทางลดัการทาํสาํเนา) พรอ้มกนั

ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง, ไฟ LED แสดงขอ้ผดิพลาด และ ไฟ LED แสดงสถานะหมกึ สวา่งขึน้หนึง่วนิาที
จากนัน้ ไฟ LED แสดงสถานะหมกึ เริม่กะพรบิ

2. ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• หากตอ้งการทําความสะอาด ส ีทัง้สีส่ ีใหก้ด Colour Start (สตารต์ส)ี หลงัจากทําความสะอาด เครือ่งจะพมิพใ์บ

ตรวจสอบคณุภาพการพมิพใ์ห ้
• หากตอ้งการทําความสะอาดเพยีงสดํีา ใหก้ด Mono Start (สตารต์ขาวดาํ) หลงัจากทําความสะอาด เครือ่งจะพมิพ์

ใบตรวจสอบคณุภาพการพมิพใ์ห ้

หมายเหตุ
หากคณุทําความสะอาดหวัพมิพห์ลายครัง้และคณุภาพการพมิพย์งัไมด่ขี ึน้ ใหล้องทําความสะอาดแบบพเิศษซึง่จะใชแ้รงใน
การทําความสะอาดหวัพมิพม์ากกวา่ปกติ
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แทงคห์มกึทกุแทงคม์น้ํีาหมกึอยา่งนอ้ยครึง่แทงค ์เนือ่งจากวธิกีารนีจ้ะใชน้ํ้าหมกึปรมิาณมาก

2. กด (Stop (หยดุ)) และ Copy Shortcut (ทางลดัการทาํสาํเนา) พรอ้มกนั

3. กด Mono Start (สตารต์ขาวดาํ) และ Colour Start (สตารต์ส)ี พรอ้มกนัโดยคา้งไวเ้ป็นเวลาหา้วนิาที
เครือ่งเริม่ทําความสะอาด

• ใชก้ารทําความสะอาดแบบพเิศษเฉพาะเมือ่คณุทําความสะอาดหวัพมิพห์ลายครัง้แลว้ และคณุภาพการพมิพย์งัไมด่ี
ข ึน้

• หากเริม่ทําความสะอาดโดยทีป่รมิาณน้ําหมกึเหลอืนอ้ยอาจทําใหเ้ครือ่งเสยีหายได ้ตรวจสอบระดบัแทงคห์มกึแตล่ะ
แทงคก์อ่นเริม่ทําความสะอาด และเตมิแทงคห์มกึแตล่ะแทงคต์ามความจําเป็น

• คณุสามารถทําความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรไ์ดเ้ชน่กนั

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• ทําความสะอาดหวัพมิพโ์ดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ
• ทําความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ > ทําความสะอาดหวัพมิพโ์ดยใช ้
การจัดการผา่นเว็บ

ทาํความสะอาดหวัพมิพโ์ดยใชก้ารจดัการผา่นเว็บ
เพือ่รักษาคณุภาพการพมิพท์ีด่ ีเครือ่งจะทําความสะอาดหวัพมิพโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่จําเป็น ถา้มปัีญหาเกีย่วกบัคณุภาพการพมิพ์
ใหเ้ริม่ทําความสะอาดดว้ยตนเอง
1. เริม่ Brother iPrint&Scan

• Windows

เริม่ตน้การทํางาน (Brother iPrint&Scan)

• Mac
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพพลเิคช ัน่) จากนัน้คลกิทีไ่อคอน
iPrint&Scan สองครัง้

หนา้จอ Brother iPrint&Scan จะปรากฏขึน้
2. หากเครือ่ง Brother ของคณุไมถ่กูเลอืก ใหค้ลกิปุ่ ม เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ จากนัน้เลอืกชือ่รุน่ของคณุจากรายการ

คลกิ ตกลง

3. คลกิ (การต ัง้คา่เครือ่ง) เพือ่กําหนดการตัง้คา่

4. หากจําเป็น ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (ลงชือ่เขา้ใช)้ จากนัน้คลกิ Login (ลงชือ่เขา้ใช)้

รหสัผา่นเริม่ตน้เพือ่จัดการการตัง้คา่ของเครือ่งนีจ้ะอยูท่ีด่า้นหลงัของเครือ่งและมตีวัอกัษร "Pwd" กํากบัไว ้

5. ไปทีเ่มนูนําทาง จากนัน้คลกิ General (ท ัว่ไป) > Print Head Cleaning (การทาํความสะอาดหวัพมิพ)์

เริม่จาก  หากเมนูนําทางไมป่รากฏขึน้ทีด่า้นซา้ยของหนา้จอ

6. เลอืกตวัเลอืก Normal (ปกต)ิ, Strong (แรง) หรอื Strongest (แรงทีส่ดุ) สําหรับกําลงัในการทําความสะอาดทีค่ณุ
ตอ้งการ ตวัเลอืก Special (พเิศษ) จะใชกํ้าลงัในการทําความสะอาดหวัพมิพม์ากทีส่ดุ แตก่จ็ะใชน้ํ้าหมกึมากทีส่ดุดว้ย
เชน่กนั

7. คลกิ Start (เร ิม่)

• ตวัเลอืก Special (พเิศษ) ตอ้งใชน้ํ้าหมกึจํานวนมากในการทําความสะอาดหวัพมิพ ์เตมิแทงคห์มกึทัง้หมดใหอ้ยูใ่น
ระดบัมากกวา่ครึง่แทงคก์อ่นเริม่ทําความสะอาดหวัพมิพ์

• ใชต้วัเลอืก Special (พเิศษ) เฉพาะเมือ่คณุใชต้วัเลอืก Strongest (แรงทีส่ดุ) ไปกอ่นแลว้ และคณุภาพการ
พมิพไ์มด่ขี ึน้

• หากเริม่ทําความสะอาดโดยทีป่รมิาณน้ําหมกึเหลอืนอ้ยอาจทําใหเ้ครือ่งเสยีหายได ้ตรวจสอบระดบัแทงคห์มกึแตล่ะ
แทงคก์อ่นเริม่ทําความสะอาด และเตมิแทงคห์มกึแตล่ะแทงคต์ามความจําเป็น

8. คลกิ Yes (ใช)่
เครือ่งเริม่ทําความสะอาด

(Windows) คณุยงัสามารถทําความสะอาดหวัพมิพโ์ดยใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพไ์ดเ้ชน่กนั

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• ทําความสะอาดหวัพมิพท์ีเ่ครือ่งบราเดอรข์องคณุ
• ทําความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ > ทําความสะอาดหวัพมิพจ์าก
คอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

ทาํความสะอาดหวัพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
เพือ่รักษาคณุภาพการพมิพท์ีด่ ีเครือ่งจะทําความสะอาดหวัพมิพโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่จําเป็น ถา้มปัีญหาเกีย่วกบัคณุภาพการพมิพ์
ใหเ้ริม่ทําความสะอาดดว้ยตนเอง
1. ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้

• สําหรับ Windows 10, Windows Server 2016 และ Windows Server 2019

คลกิ  > ระบบ > แผงควบคมุ ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• สําหรับ Windows 8.1
เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีม่มุลา่งขวาของเดสกท็์อป เมือ่แถบเมนูปรากฏขึน้ ใหค้ลกิ การต ัง้คา่ จากนัน้คลกิ แผงควบคมุ
ในกลุม่ ฮารด์แวรแ์ละเสยีง คลกิ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

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

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

• สําหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

คลกิ  (เร ิม่) > อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ์

• สําหรับ Windows Server 2008

คลกิ  (เร ิม่) > แผงควบคมุ > ฮารด์แวรแ์ละเสยีง > เครือ่งพมิพ์

2. คลกิขวาทีไ่อคอน Brother XXX-XXXX Printer (โดย XXX-XXXX คอืชือ่รุน่ของคณุ) จากนัน้เลอืก กาํหนดลกัษณะ
การพมิพ ์ถา้ตวัเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพป์รากฏขึน้ ใหเ้ลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพข์องคณุ
กลอ่งขอ้ความไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะปรากฏ

3. คลกิแท็บ บาํรงุรกัษา
4. เลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก คาํอธบิาย

ตรวจสอบคณุภาพการ
พมิพ.์..

ใชเ้พือ่พมิพห์นา้ทดสอบ และตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

การทาํความสะอาดหวั
พมิพ.์..

ใชเ้พือ่เริม่กระบวนการทําความสะอาดดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืกถา้เสน้บรรทดัหรอืพืน้ทีว่า่ง
ปรากฎในขอ้ความหรอืภาพกราฟฟิกบนหนา้ทดสอบ

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

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

ประเภทการทําความสะอาด และจากนัน้คลกิ ตอ่ไป

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

เครือ่งเริม่ทําความสะอาด

หากเริม่ทําความสะอาดโดยทีป่รมิาณน้ําหมกึเหลอืนอ้ยอาจทําใหเ้ครือ่งเสยีหายได ้ตรวจสอบระดบัแทงคห์มกึแตล่ะแทง
คก์อ่นเริม่ทําความสะอาด และเตมิแทงคห์มกึแตล่ะแทงคต์ามความจําเป็น

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ
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หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• ทําความสะอาดหวัพมิพท์ีเ่ครือ่งบราเดอรข์องคณุ
• ทําความสะอาดหวัพมิพโ์ดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ > ทําความสะอาดดา้นนอกของ
เครือ่ง

ทาํความสะอาดดา้นนอกของเครือ่ง

ขอ้ควรจาํ

• การทําความสะอาดดว้ยของเหลวระเหย เชน่ ทนิเนอรห์รอืเบนซนิ อาจทําใหผ้วิดา้นนอกของเครือ่งเสยีหาย
• อยา่ใชส้ารทําความสะอาดทีม่สีว่นประกอบของแอมโมเนยี
• อยา่ใชไ้อโซโพรพลิแอลกอฮอลเ์พือ่กําจัดสิง่สกปรกทีแ่ผงควบคมุ เพราะอาจทําใหแ้ผงควบคมุแตกรา้วได ้

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

1

3. เชด็ดา้นนอกเครือ่งพมิพด์ว้ยผา้แหง้ชนดิไมม่ขีนเพือ่กําจัดฝุ่ น

4. ยกฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกขึน้ และนําสิง่ทีต่ดิอยูด่า้นในถาดใสก่ระดาษออก

5. เชด็ดา้นในและดา้นนอกของถาดใสก่ระดาษดว้ยผา้แหง้ชนดิไมม่ขีนเพือ่กําจัดฝุ่ น

6. ปิดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกลง และคอ่ยๆ ดนัถาดใสก่ระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ > ทําความสะอาดลกูกลิง้ของ
เครือ่ง

ทาํความสะอาดลกูกลิง้ของเครือ่ง

  คาํเตอืน

ใหแ้น่ใจวา่ถอดปลั๊กเครือ่งออกจาก เตา้รับไฟฟ้า กอ่นทีจ่ะทําความสะอาดลกูกลิง้ของเครือ่งพมิพ ์เพือ่หลกีเลีย่งไฟ
ดดู

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

1

4. ทําความสะอาดลกูกลิง้ของเครือ่งพมิพ ์(1) ในตวัเครือ่ง และบรเิวณโดยรอบ เชด็คราบหมกึทีเ่ลอะเทอะดว้ยผา้แหง้และนุ่ม
ชนดิไมม่ขีน

1

5. คอ่ยๆ ดนัถาดใสก่ระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ
6. เสยีบสายไฟใหม่

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ > ทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อน
กระดาษ

ทาํความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษ
หากลกูกลิง้ป้อนเอกสารเป้ือนหมกึหรอืมฝีุ่ นจากกระดาษเกาะอยู ่อาจทําใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิได ้

  คาํเตอืน

ใหแ้น่ใจวา่ถอดปลั๊กเครือ่งออกจาก เตา้รับไฟฟ้า กอ่นทีจ่ะทําความสะอาดลกูกลิง้ป้อนกระดาษเพือ่หลกีเลีย่งไฟดดู

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

1

4. ทําความสะอาดดา้นหนา้และดา้นหลงัของลกูกลิง้ป้อนกระดาษ (1) ดว้ยผา้นุ่มแบบไมม่ขีนชบุน้ํา โดยเชด็จากดา้นหนึง่ไป
อกีดา้นหนึง่ หลงัจากทําความสะอาด เชด็ลกูกลิง้ดว้ยผา้แหง้และนุ่มแบบไมม่ขีนเพือ่กําจัดความชืน้ออกใหห้มด

1

5. คอ่ยๆ ดนัถาดใสก่ระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ
6. เสยีบสายไฟใหม่

อยา่ใชเ้ครือ่งจนกวา่ลกูกลิง้จะแหง้ การใชเ้ครือ่งกอ่นทีล่กูกลิง้จะแหง้อาจทําใหเ้กดิปัญหาในการป้อนกระดาษได ้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ > ทําความสะอาดแผน่ฐาน

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

1

3. ทําความสะอาดแผน่ฐาน (1) ดว้ยผา้นุ่มแบบไมม่ขีนชบุน้ํา
หลงัจากทําความสะอาด เชด็แผน่รองดว้ยผา้แหง้และนุ่มแบบไมม่ขีนเพือ่กําจัดความชืน้ออกใหห้มด

1

4. คอ่ยๆ ดนัถาดบรรจกุระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ > ทําความสะอาดลกูกลิง้ดงึ
กระดาษ

ทาํความสะอาดลกูกลิง้ดงึกระดาษ
ทําความสะอาดลกูยางดงึกระดาษเป็นครัง้คราวเพือ่ป้องกนักระดาษตดิ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กระดาษถกูป้อนเขา้ไปอยา่งถกูตอ้ง

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

2

1

3. ดงึถาดใสก่ระดาษออกมาจากตวัเครือ่ง
4. ทําความสะอาดลกูกลิง้ดงึกระดาษ (1) ดว้ยผา้นุ่มแบบไมม่ขีนชบุน้ํา คอ่ยๆ หมนุลกูกลิง้เพือ่ทําความสะอาดพืน้ผวิทัง้หมด

หลงัจากทําความสะอาด เชด็ลกูกลิง้ดว้ยผา้แหง้และนุ่มแบบไมม่ขีนเพือ่กําจัดความชืน้ออกใหห้มด

1

5. คอ่ยๆ ดนัถาดบรรจกุระดาษเขา้ไปในเครือ่งจนสดุ
6. เสยีบสายไฟใหม่

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ทําความสะอาดเครือ่ง Brother ของคณุ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ไฟแสดง LED บอกสถานะขอ้ผดิพลาดและการบํารงุรักษา
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ตรวจสอบเครือ่ง Brother ของคณุ

ตรวจสอบเครือ่ง Brother ของคณุ

• ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ตรวจสอบเครือ่ง Brother ของคณุ > ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์
ถา้สแีละขอ้ความในงานพมิพข์องคณุซดีจาง หรอืเป็นริว้ลาย หวัฉีดของหวัพมิพอ์าจอดุตนั พมิพใ์บตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์
และตรวจดรูปูแบบการตรวจสอบหวัฉีด

1. กด (Stop (หยดุ)) และ Copy Shortcut (ทางลดัการทาํสาํเนา) พรอ้มกนั

ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง, ไฟ LED แสดงขอ้ผดิพลาด และ ไฟ LED แสดงสถานะหมกึ สวา่งขึน้หนึง่วนิาที
จากนัน้ ไฟ LED แสดงสถานะหมกึ เริม่กะพรบิ

2. กด Copy Shortcut (ทางลดัการทาํสาํเนา)
เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์

3. ตรวจสอบคณุภาพของบล็อค ส ีทัง้สีส่บีนใบตรวจสอบ
ใชไ้ด้

ไมด่ ี

4. หากไมไ่ดค้ณุภาพ ใหทํ้าความสะอาดหวัพมิพ ์uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง

ขอ้ควรจาํ

อยา่สมัผัสหวัพมิพ ์การสมัผัสหวัพมิพอ์าจทําใหเ้สยีหายอยา่งถาวรและอาจทําใหก้ารรับประกนัหวัพมิพส์ ิน้สดุลง

เมือ่หวัฉีดของหวัพมิพอ์ดุตนั ตวัอยา่งงานพมิพจ์ะเป็นเชน่นี:้

หลงัจากทําความสะอาดหวัฉีดของหวัพมิพแ์ลว้ เสน้แนวนอนจะหายไป:

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตรวจสอบเครือ่ง Brother ของคณุ
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• ทําความสะอาดหวัพมิพท์ีเ่ครือ่งบราเดอรข์องคณุ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ตรวจสอบเครือ่ง Brother ของคณุ > ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจาก
คอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)

ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows)
โปรแกรมอรรถประโยชนก์ารตรวจสอบสถานะเป็นเครือ่งมอืซอฟตแ์วรท์ีกํ่าหนดคา่ไดสํ้าหรับการตรวจสอบสถานะของเครือ่งตัง้
แตห่นึง่เครือ่งขึน้ไป ซึง่จะชว่ยใหค้ณุไดรั้บการแจง้เตอืนขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดในทนัที
ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้

- ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน  ในถาดงาน

- เปิดใช ้  (Brother Utilities) จากนัน้คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้ คลกิ
เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิStatus Monitor

วธิกีารแกไ้ข
คลกิปุ่ ม วธิกีารแกไ้ข เพือ่เขา้ถงึเว็บไซตว์ธิกีารแกไ้ขปัญหา

วสัดกุารพมิพ์
คลกิปุ่ ม วสัดกุารพมิพ ์เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวสัดกุารพมิพ ์ของแท ้ของ Brother

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตรวจสอบเครือ่ง Brother ของคณุ

• ตวัแสดงการตรวจสอบสถานะและความหมาย (Windows)
• ปิดคณุลกัษณะการแสดงการตรวจสอบสถานะ (Windows)
• ปิดการตรวจสอบสถานะ (Windows) 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ตรวจสอบเครือ่ง Brother ของคณุ > ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจาก
คอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) > ตวัแสดงการตรวจสอบสถานะและความหมาย (Windows)

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

• ไอคอนสเีหลอืงแสดงการเตอืน

• ไอคอนสแีดงแสดงขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้

• ไอคอน สเีทา แสดงวา่เครือ่งออฟไลนอ์ยู่

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) 

87



 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ตรวจสอบเครือ่ง Brother ของคณุ > ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจาก
คอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) > ปิดคณุลกัษณะการแสดงการตรวจสอบสถานะ (Windows)

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

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

2. คลกิแท็บ พืน้ฐาน จากนัน้เลอืก ปิด สําหรับ แสดง Status Monitor
3. คลกิ ตกลง

แมว้า่จะปิดคณุลกัษณะการแสดงการตรวจสอบสถานะแลว้ คณุยงัสามารถตรวจสอบสถานะของเครือ่งไดท้กุเวลา โดยการ
แสดงการตรวจสอบสถานะ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ตรวจสอบเครือ่ง Brother ของคณุ > ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจาก
คอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) > ปิดการตรวจสอบสถานะ (Windows)

ปิดการตรวจสอบสถานะ (Windows)

1. คลกิขวาทีไ่อคอนหรอืหนา้ตา่ง (Brother Status Monitor) และจากนัน้เลอืก ออก

2. คลกิ ตกลง

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากคอมพวิเตอรข์องคณุ (Windows) 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ตรวจสอบแนวการพมิพจ์ากเครือ่ง Brother ของคณุ

ตรวจสอบแนวการพมิพจ์ากเครือ่ง Brother ของคณุ
หลงัจากขนยา้ยเครือ่ง ใหป้รับแนวการพมิพห์ากขอ้ความไมช่ดัหรอืภาพซดีจาง และปรับการป้อนกระดาษเพือ่ลดเสน้สเีขม้

กอ่นเริม่ตรวจสอบแนวการพมิพ ์ใหต้รวจสอบคณุภาพการพมิพก์อ่น uu ข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง
1. ปิดเครือ่ง
2. กด Mono Start (สตารต์ขาวดาํ) คา้งไว ้และ เปิดเครือ่ง จากนัน้กด Mono Start (สตารต์ขาวดาํ) คา้งไวจ้นกวา่ใบ

ตรวจสอบการปรับจะถกูพมิพอ์อกมา
ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง กะพรบิ จากนัน้เครือ่งจะพมิพใ์บตรวจสอบการปรับ

3. เมือ่ ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง กะพรบิชา้ๆ ใหว้างใบตรวจสอบการปรับลงบนกระจกสแกนเนอร ์โดยให ้
เครือ่งหมายสีเ่หลีย่มสดํีาบนใบตรวจสอบการปรับตรงกบัมมุลา่งขวา

4. กด Mono Start (สตารต์ขาวดาํ) หรอื Colour Start (สตารต์ส)ี
ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง จะกะพรบิขณะทีเ่ครือ่งเริม่การสแกนและทําการปรับอตัโนมตัิ

ทนัททีีก่ารสแกนเสร็จสิน้ LED จะแสดงผลการปรับ:
• เมือ่การปรับใชไ้ด:้
ไฟ LED แสดงการเปิด-ปิดเครือ่ง จะกะพรบิเร็วๆ สามครัง้ จากนัน้เครือ่งจะกลบัเขา้สูส่ถานะพรอ้มใชง้าน

• หากเกดิขอ้ผดิพลาดในการปรับ:
ไฟ LED แสดงขอ้ผดิพลาด และ ไฟ LED แสดงสถานะหมกึ จะกะพรบิเร็วๆ สามครัง้ จากนัน้เครือ่งจะกลบัเขา้สู่
สถานะพรอ้มใชง้าน
คณุจําเป็นตอ้งเริม่การปรับนีใ้หมอ่กีครัง้ตัง้แตต่น้

5. หากคณุภาพการพมิพย์งัไมด่ขี ึน้ ใหล้องปรับการพมิพอ์กีครัง้

คณุสามารถตรวจแนวการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุไดเ้ชน่กนั

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามระยะเวลา
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ตรวจสอบแนวการพมิพโ์ดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ
• ตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > ตรวจสอบแนวการพมิพโ์ดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ

ตรวจสอบแนวการพมิพโ์ดยใชก้ารจดัการผา่นเว็บ
หลงัจากขนยา้ยเครือ่ง ใหป้รับแนวการพมิพห์ากขอ้ความไมช่ดัหรอืภาพซดีจาง และปรับการป้อนกระดาษเพือ่ลดเสน้สเีขม้

1. เริม่ Brother iPrint&Scan
• Windows

เริม่ตน้การทํางาน (Brother iPrint&Scan)

• Mac
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพพลเิคช ัน่) จากนัน้คลกิทีไ่อคอน
iPrint&Scan สองครัง้

หนา้จอ Brother iPrint&Scan จะปรากฏขึน้
2. หากเครือ่ง Brother ของคณุไมถ่กูเลอืก ใหค้ลกิปุ่ ม เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ จากนัน้เลอืกชือ่รุน่ของคณุจากรายการ

คลกิ ตกลง

3. คลกิ (การต ัง้คา่เครือ่ง) เพือ่กําหนดการตัง้คา่

4. หากจําเป็น ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (ลงชือ่เขา้ใช)้ จากนัน้คลกิ Login (ลงชือ่เขา้ใช)้

รหสัผา่นเริม่ตน้เพือ่จัดการการตัง้คา่ของเครือ่งนีจ้ะอยูท่ีด่า้นหลงัของเครือ่งและมตีวัอกัษร "Pwd" กํากบัไว ้

5. ไปทีเ่มนูนําทาง จากนัน้คลกิ General (ท ัว่ไป) > Alignment (การจดัแนว)

เริม่จาก  หากเมนูนําทางไมป่รากฏขึน้ทีด่า้นซา้ยของหนา้จอ

6. ปฏบิตัติามคําแนะนําบนหนา้จอ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามระยะเวลา
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > เปลีย่นตวัเลอืกการพมิพเ์พือ่ปรับปรงุผลการพมิพข์องคณุ

เปลีย่นตวัเลอืกการพมิพเ์พือ่ปรบัปรงุผลการพมิพข์องคณุ
หากงานพมิพอ์อกมาไมต่รงตามทีค่ณุตอ้งการ ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่การพมิพบ์นเครือ่ง Brother เพือ่ปรับปรงุคณุภาพงานพมิพ์
ความเร็วในการพมิพจ์ะลดลงเมือ่ใชก้ารตัง้คา่เหลา่นี้

• คําแนะนําเหลา่นีจ้ะชว่ยใหป้รับปรงุผลการพมิพข์องคณุ เมือ่ใชเ้ครือ่งในการทําสําเนาหรอืการพมิพจ์ากอปุกรณ์
เคลือ่นที่

• หากการพมิพไ์มไ่ดค้ณุภาพเมือ่ทําการพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

1. เริม่ Brother iPrint&Scan
• Windows

เริม่ตน้การทํางาน (Brother iPrint&Scan)

• Mac
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพพลเิคช ัน่) จากนัน้คลกิทีไ่อคอน
iPrint&Scan สองครัง้

หนา้จอ Brother iPrint&Scan จะปรากฏขึน้
2. หากเครือ่ง Brother ของคณุไมถ่กูเลอืก ใหค้ลกิปุ่ ม เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ จากนัน้เลอืกชือ่รุน่ของคณุจากรายการ

คลกิ ตกลง

3. คลกิ (การต ัง้คา่เครือ่ง) เพือ่กําหนดการตัง้คา่

4. หากจําเป็น ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (ลงชือ่เขา้ใช)้ จากนัน้คลกิ Login (ลงชือ่เขา้ใช)้

รหสัผา่นเริม่ตน้เพือ่จัดการการตัง้คา่ของเครือ่งนีจ้ะอยูท่ีด่า้นหลงัของเครือ่งและมตีวัอกัษร "Pwd" กํากบัไว ้

5. ไปทีเ่มนูนําทาง จากนัน้คลกิ General (ท ัว่ไป) > Print Options (ตวัเลอืกการพมิพ)์

เริม่จาก  หากเมนูนําทางไมป่รากฏขึน้ทีด่า้นซา้ยของหนา้จอ

6. กําหนดการตัง้คา่ Reduce Smudging (ลดรอยเป้ือน) หากงานพมิพม์หีมกึเป้ือนหรอืกระดาษตดิ
7. เลอืก On (เปิด) สําหรับ Enhance Print (ปรบัปรงุการพมิพ)์ หากงานพมิพอ์อกมาไมช่ดั
8. คลกิ Submit (สง่)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามระยะเวลา
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• ปัญหาอืน่ๆ
• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การบํารงุรักษาตามระยะเวลา > บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ

บรรจแุละขนสง่เครือ่งของบราเดอรข์องคณุ
• เมือ่จะทําการขนยา้ยเครือ่ง ใหใ้ชก้ลอ่งทีม่าพรอ้มกบัเครือ่งของคณุ หา้มเอยีงหรอืวางผลติภณัฑค์วํา่ลง ถา้คณุบรรจเุครือ่ง

ลงกลอ่งไมถ่กูวธิ ีความเสยีหายอนัเกดิจากการขนยา้ยนัน้ไมค่รอบคลมุอยูใ่นการรับประกนัของคณุ
• เครือ่งควรมกีารประกนัภยัโดยสมบรูณจ์ากผูข้นสง่

ขอ้ควรจาํ

การรอใหเ้ครือ่ง “จัดเก็บ” หวัพมิพห์ลงัจากทีพ่มิพง์านเสร็จเป็นสิง่สําคญั ฟังเสยีงเครือ่งกอ่นถอดปลั๊กเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เสยีง
ของการทํางานตา่งๆ ของเครือ่งหยดุลงแลว้ การไมร่อใหเ้ครือ่งทําการจัดเกบ็หวัพมิพใ์หเ้รยีบรอ้ย อาจทําใหเ้กดิปัญหาการ
พมิพแ์ละอาจทําใหห้วัพมิพช์าํรดุเสยีหายได ้

1. ถอดปลั๊กเครือ่งออกจากเตา้รับไฟฟ้า
2. ยกฝาครอบเอกสาร
3. ถอดสายอนิเตอรเ์ฟซออกจากเครือ่ง หากมกีารเชือ่มตอ่อยู่
4. ปิดฝาครอบเอกสาร

5. เปิดฝาครอบแทงคห์มกึ
6. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตดิตัง้ฝาแทงคห์มกึอยา่งถกูตอ้ง

กดฝาแทงคห์มกึลงเพือ่ตดิตัง้ใหแ้น่นหนา จากนัน้ปิดฝาครอบแทงคห์มกึ

7. หุม้เครือ่งดว้ยถงุ

8. นําเครือ่งใสล่งในกลอ่งเดมิพรอ้มกบัวสัดบุกุลอ่งดงัทีแ่สดงไวด้า้นลา่ง
อยา่ใสข่วดหมกึทีใ่ชแ้ลว้ลงไปในกลอ่ง
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9. ปิดกลอ่งและปิดเทปอกีครัง้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การบํารงุรักษาตามระยะเวลา 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง

การต ัง้คา่เครือ่ง
ปรับแตง่ การตัง้คา่และคณุลกัษณะเพือ่ใหเ้ครือ่งของคณุทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ

• ในกรณีทีเ่กดิไฟดบั (หน่วยเก็บความจํา)
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ

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

• การจัดการผา่นเว็บคอือะไร?

• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ

• ตัง้คา่หรอืเปลีย่นรหสัผา่นเขา้สูร่ะบบสําหรับการจัดการผา่นเว็บ

• การตัง้คา่ทัว่ไป
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ > การจัดการผา่นเว็บคอือะไร?

การจดัการผา่นเว็บคอือะไร?
การจัดการผา่นเว็บเป็นโปรแกรมอรรถประโยชนท์ีใ่ชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่จัดการเครือ่งของคณุโดยใช ้Hyper Text
Transfer Protocol (HTTP) หรอื Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS)

• เราขอแนะนํา Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge สําหรับ Windows, Safari 10/11 สําหรับ Mac,
Chrome สําหรับ Android (4.x ขึน้ไป) และ Chrome/Safari สําหรับ iOS (10.x ขึน้ไป) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดใช ้
งาน JavaScript และ Cookies เสมอในเบราวเ์ซอรใ์ดๆ ทีค่ณุใช ้

• (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W) คณุจะตอ้งใชโ้พรโทคอล TCP/IP บนเครอืขา่ยของคณุ และมกีาร
กําหนดเลขทีอ่ยูไ่อพทีีถ่กูตอ้งในเซริฟ์เวอรก์ารพมิพแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ

หนา้จอจรงิอาจแตกตา่งจากหนา้จอทีแ่สดงขา้งตน้

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ > เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ

เขา้ถงึการจดัการผา่นเว็บ

• เราขอแนะนํา Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge สําหรับ Windows, Safari 10/11 สําหรับ Mac,
Chrome สําหรับ Android (4.x ขึน้ไป) และ Chrome/Safari สําหรับ iOS (10.x ขึน้ไป) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดใชง้าน
JavaScript และ Cookies เสมอในเบราวเ์ซอรใ์ดๆ ทีค่ณุใช ้

• รหสัผา่นเริม่ตน้เพือ่จัดการการตัง้คา่ของเครือ่งนีจ้ะอยูท่ีด่า้นหลงัของเครือ่งและมตีวัอกัษร "Pwd" กํากบัไว ้เราแนะนํา
ใหเ้ปลีย่นรหสัผา่นเริม่ตน้ทนัทเีพือ่ป้องกนัเครือ่งของคณุจากการเขา้ถงึ ทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต (DCP-T420W/DCP-T425W/
DCP-T426W) คณุสามารถคน้หารหสัผา่นเริม่ตน้ไดใ้นรายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

• (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)
เราแนะนําใหใ้ชโ้พรโทคอลรักษาความปลอดภยั HTTPS เมือ่กําหนดคา่โดยใชร้ะบบการจัดการผา่นเว็บ

• (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)
เมือ่คณุใช ้HTTPS เพือ่การกําหนดคา่การจัดการผา่นเว็บ เบราวเ์ซอรข์องคณุจะแสดงกลอ่งสนทนาคําเตอืน หากไม่
ตอ้งการใหแ้สดงกลอ่งสนทนาคําเตอืน คณุสามารถตดิตัง้ใบรับรองแบบลงนามดว้ยตนเองเพือ่ใชก้ารสือ่สาร SSL/TLS
ได ้

>> เริม่จาก Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
>> เริม่จากเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)
>> เริม่จากโปรแกรมอรรถประโยชนข์อง Brother (Windows)

เร ิม่จาก Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. เริม่ Brother iPrint&Scan
• Windows

เริม่ตน้การทํางาน (Brother iPrint&Scan)

• Mac
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพพลเิคช ัน่) จากนัน้คลกิทีไ่อคอน
iPrint&Scan สองครัง้

หนา้จอ Brother iPrint&Scan จะปรากฏขึน้
2. หากเครือ่ง Brother ของคณุไมถ่กูเลอืก ใหค้ลกิปุ่ ม เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ จากนัน้เลอืกชือ่รุน่ของคณุจากรายการ

คลกิ ตกลง

3. คลกิ (การต ัง้คา่เครือ่ง)

การจัดการผา่นเว็บจะปรากฏ
4. หากจําเป็น ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (ลงชือ่เขา้ใช)้ จากนัน้คลกิ Login (ลงชือ่เขา้ใช)้
5. หากตอ้งการปักหมดุเมนูนําทางไวท้ีด่า้นซา้ยของหนา้จอ ใหค้ลกิ  จากนัน้คลกิ 

ในตอนนีค้ณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งได ้

คณุสามารถเขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บไดจ้าก Brother iPrint&Scan สําหรับอปุกรณเ์คลือ่นที่

เร ิม่จากเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ (DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

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

อยูไ่อพขีองเครือ่ง)
ตวัอยา่ง:
https://192.168.1.2
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ถา้คณุใช ้Domain Name System หรอืเปิดการใชง้านชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) คณุสามารถใชอ้กีชือ่หนึง่ เชน่
"SharedPrinter" แทนเลขทีอ่ยูไ่อพี
ตวัอยา่ง:
https://SharedPrinter
ถา้คณุเปิดการใชง้านชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) คณุยงัสามารถใชช้ือ่ Node ไดอ้กีดว้ย
ตวัอยา่ง:
https://brnxxxxxxxxxxxx
ชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) สามารถพบไดจ้ากรายงานการกําหนดคา่เครอืขา่ย

3. หากจําเป็น ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (ลงชือ่เขา้ใช)้ จากนัน้คลกิ Login (ลงชือ่เขา้ใช)้
4. หากตอ้งการปักหมดุเมนูนําทางไวท้ีด่า้นซา้ยของหนา้จอ ใหค้ลกิ  จากนัน้คลกิ 

ในตอนนีค้ณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งได ้

เร ิม่จากโปรแกรมอรรถประโยชนข์อง Brother (Windows)

1. เปิดใช ้  (Brother Utilities) จากนัน้คลกิรายการแบบดงึลงและเลอืกชือ่รุน่ของคณุ (หากไมไ่ดเ้ลอืกไว)้

2. คลกิ เครือ่งมอื ในแถบนําทางดา้นซา้ย จากนัน้คลกิการต ัง้คา่เครือ่ง
การจัดการผา่นเว็บจะปรากฏ

3. หากจําเป็น ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (ลงชือ่เขา้ใช)้ จากนัน้คลกิ Login (ลงชือ่เขา้ใช)้
4. หากตอ้งการปักหมดุเมนูนําทางไวท้ีด่า้นซา้ยของหนา้จอ ใหค้ลกิ  จากนัน้คลกิ 

ในตอนนีค้ณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งได ้

(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)
ถา้เปลีย่นการตัง้คา่โพรโทคอล คณุจะตอ้งปิดและเปิดเครือ่งใหมห่ลงัจากคลกิ Submit (สง่) เพือ่นําการกําหนดคา่ไปใช ้
หลงัจากกําหนดการตัง้คา่แลว้ ใหค้ลกิ Logout (ออกจากระบบ)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ > ตัง้คา่หรอืเปลีย่นรหสัผา่นเขา้สูร่ะบบ
สําหรับการจัดการผา่นเว็บ

ต ัง้คา่หรอืเปลีย่นรหสัผา่นเขา้สูร่ะบบสาํหรบัการจดัการผา่นเว็บ
รหสัผา่นเริม่ตน้เพือ่จัดการการตัง้คา่ของเครือ่งนีจ้ะอยูท่ีด่า้นหลงัของเครือ่งและมตีวัอกัษร "Pwd" กํากบัไว ้เราแนะนําให ้
เปลีย่นรหสัผา่นเริม่ตน้ทนัทเีพือ่ป้องกนัเครือ่งของคณุจากการเขา้ถงึ ทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต
1. เริม่ Brother iPrint&Scan

• Windows

เริม่ตน้การทํางาน (Brother iPrint&Scan)

• Mac
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพพลเิคช ัน่) จากนัน้คลกิทีไ่อคอน
iPrint&Scan สองครัง้

หนา้จอ Brother iPrint&Scan จะปรากฏขึน้
2. หากเครือ่ง Brother ของคณุไมถ่กูเลอืก ใหค้ลกิปุ่ ม เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ จากนัน้เลอืกชือ่รุน่ของคณุจากรายการ

คลกิ ตกลง

3. คลกิ (การต ัง้คา่เครือ่ง) เพือ่กําหนดการตัง้คา่

4. ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• หากคณุไดต้ัง้รหสัผา่นของตนเองไวก้อ่นหนา้นีแ้ลว้ ใหพ้มิพล์งไป จากนัน้คลกิ Login (ลงชือ่เขา้ใช)้
• หากคณุยงัไมไ่ดต้ัง้รหสัผา่นของตนเองไวก้อ่นหนา้นี ้ใหพ้มิพร์หสัผา่นในการเขา้สูร่ะบบเริม่ตน้ จากนัน้คลกิ Login

(ลงชือ่เขา้ใช)้
5. ไปทีเ่มนูนําทาง จากนัน้คลกิ Administrator (ผูด้แูลระบบ) > Login Password (รหสัผา่นในการเขา้สูร่ะบบ)

เริม่จาก  หากเมนูนําทางไมป่รากฏขึน้ทีด่า้นซา้ยของหนา้จอ

6. ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ พมิพร์หสัผา่นของคณุลงในชอ่ง Enter New Password (ป้อนรหสัผา่นใหม)่
7. พมิพร์หสัผา่นซํา้ในชอ่ง Confirm New Password (ยนืยนัรหสัผา่นใหม)่
8. คลกิ Submit (สง่)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ > การตัง้คา่ทัว่ไป

การต ัง้คา่ท ัว่ไป

• ตัง้คา่การนับถอยหลงัสูโ่หมดพัก

• ตัง้คา่ใหปิ้ดเครือ่งอตัโนมตัิ

• ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา

• ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์

• เปลีย่นภาษาทีพ่มิพใ์นรายงานและใบตรวจสอบ
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้คา่การนับถอย
หลงัสูโ่หมดพัก

ต ัง้คา่การนบัถอยหลงัสูโ่หมดพกั
การตัง้คา่โหมดพัก (หรอืโหมดประหยดัพลงังาน) สามารถลดการใชพ้ลงังานได ้เมือ่เครือ่งพมิพอ์ยูใ่นโหมดพัก เครือ่งพมิพจ์ะมี
ลกัษณะเสมอืนปิดเครือ่งอยู ่เครือ่งจะกลบัมาทํางานอกีครัง้และเริม่พมิพเ์มือ่ไดรั้บงานพมิพ ์ใชคํ้าแนะนําเหลา่นีเ้พือ่ตัง้คา่การ
ชะลอเวลา (การนับถอยหลงั) กอ่นทีเ่ครือ่งจะเขา้สูโ่หมดพัก

• ตวัจับเวลาจะเริม่ตน้ใหม ่หากเครือ่งมกีารทํางานใดๆ เชน่ การรับงานพมิพ์
• การตัง้คา่จากโรงงานคอืหา้นาที
1. เริม่ Brother iPrint&Scan

• Windows

เริม่ตน้การทํางาน (Brother iPrint&Scan)

• Mac
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพพลเิคช ัน่) จากนัน้คลกิทีไ่อคอน
iPrint&Scan สองครัง้

หนา้จอ Brother iPrint&Scan จะปรากฏขึน้
2. หากเครือ่ง Brother ของคณุไมถ่กูเลอืก ใหค้ลกิปุ่ ม เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ จากนัน้เลอืกชือ่รุน่ของคณุจากรายการ

คลกิ ตกลง

3. คลกิ (การต ัง้คา่เครือ่ง) เพือ่กําหนดการตัง้คา่

4. หากจําเป็น ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (ลงชือ่เขา้ใช)้ จากนัน้คลกิ Login (ลงชือ่เขา้ใช)้

รหสัผา่นเริม่ตน้เพือ่จัดการการตัง้คา่ของเครือ่งนีจ้ะอยูท่ีด่า้นหลงัของเครือ่งและมตีวัอกัษร "Pwd" กํากบัไว ้

5. ไปทีเ่มนูนําทาง จากนัน้คลกิ General (ท ัว่ไป) > Sleep Time (เวลาพกั)

เริม่จาก  หากเมนูนําทางไมป่รากฏขึน้ทีด่า้นซา้ยของหนา้จอ

6. ป้อนชอ่ง Sleep Time (เวลาพกั) (1-60)
7. คลกิ Submit (สง่)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ตัง้คา่ใหปิ้ดเครือ่งอตัโนมตัิ
• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้คา่ใหปิ้ดเครือ่ง
อตัโนมตัิ

ต ัง้คา่ใหปิ้ดเครือ่งอตัโนมตั ิ
คณุลกัษณะปิดเครือ่งอตัโนมตัสิามารถชว่ยลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าได ้ตัง้ระยะเวลาทีเ่ครือ่งจะตอ้งเขา้สูโ่หมดพักกอ่นทีเ่ครือ่งจะ
ปิดเองโดยอตัโนมตั ิเมือ่คณุลกัษณะนีถ้กูตัง้คา่เป็นปิด คณุตอ้งทําการปิดเครือ่งดว้ยตวัเอง

หากตอ้งการเปิดเครือ่งหลงัจากทีเ่ครือ่งปิดเองดว้ยคณุลกัษณะปิดเครือ่งอตัโนมตั ิใหก้ด (Stop (หยดุ))

(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)
เครือ่งจะไมปิ่ดเองโดยอตัโนมตัเิมือ่:
• เชือ่มตอ่เครือ่งเขา้กบัเครอืขา่ยแบบไรส้าย
• มกีารตัง้คา่ Wi-Fi เป็นเปิด

1. เริม่ Brother iPrint&Scan
• Windows

เริม่ตน้การทํางาน (Brother iPrint&Scan)

• Mac
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพพลเิคช ัน่) จากนัน้คลกิทีไ่อคอน
iPrint&Scan สองครัง้

หนา้จอ Brother iPrint&Scan จะปรากฏขึน้
2. หากเครือ่ง Brother ของคณุไมถ่กูเลอืก ใหค้ลกิปุ่ ม เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ จากนัน้เลอืกชือ่รุน่ของคณุจากรายการ

คลกิ ตกลง

3. คลกิ (การต ัง้คา่เครือ่ง) เพือ่กําหนดการตัง้คา่

4. หากจําเป็น ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (ลงชือ่เขา้ใช)้ จากนัน้คลกิ Login (ลงชือ่เขา้ใช)้

รหสัผา่นเริม่ตน้เพือ่จัดการการตัง้คา่ของเครือ่งนีจ้ะอยูท่ีด่า้นหลงัของเครือ่งและมตีวัอกัษร "Pwd" กํากบัไว ้

5. ไปทีเ่มนูนําทาง จากนัน้คลกิ General (ท ัว่ไป) > Auto Power Off (ปิดเครือ่งอตัโนมตั)ิ

เริม่จาก  หากเมนูนําทางไมป่รากฏขึน้ทีด่า้นซา้ยของหนา้จอ

6. คลกิ Auto Power Off (ปิดเครือ่งอตัโนมตั)ิ รายการแบบดงึลง จากนัน้เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ
7. คลกิ Submit (สง่)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• ตัง้คา่การนับถอยหลงัสูโ่หมดพัก
• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ตัง้คา่วนัทีแ่ละ
เวลา

ต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาถกูตอ้งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ เพือ่ใหเ้วลาบนเครือ่งตรงกบัเวลาของเซริฟ์เวอรท์ีใ่ช ้
พสิจูนต์วัจรงิ
1. เริม่ Brother iPrint&Scan

• Windows

เริม่ตน้การทํางาน (Brother iPrint&Scan)

• Mac
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพพลเิคช ัน่) จากนัน้คลกิทีไ่อคอน
iPrint&Scan สองครัง้

หนา้จอ Brother iPrint&Scan จะปรากฏขึน้
2. หากเครือ่ง Brother ของคณุไมถ่กูเลอืก ใหค้ลกิปุ่ ม เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ จากนัน้เลอืกชือ่รุน่ของคณุจากรายการ

คลกิ ตกลง

3. คลกิ (การต ัง้คา่เครือ่ง) เพือ่กําหนดการตัง้คา่

4. หากจําเป็น ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (ลงชือ่เขา้ใช)้ จากนัน้คลกิ Login (ลงชือ่เขา้ใช)้

รหสัผา่นเริม่ตน้เพือ่จัดการการตัง้คา่ของเครือ่งนีจ้ะอยูท่ีด่า้นหลงัของเครือ่งและมตีวัอกัษร "Pwd" กํากบัไว ้

5. ไปทีเ่มนูนําทาง จากนัน้คลกิ Administrator (ผูด้แูลระบบ) > Date&Time (วนัทีแ่ละเวลา)

เริม่จาก  หากเมนูนําทางไมป่รากฏขึน้ทีด่า้นซา้ยของหนา้จอ

6. ในชอ่ง Date (วนัที)่ ป้อนวนัที่
7. เลอืกรปูแบบเวลา 12 ชม. หรอื 24 ชม. เป็น Clock Type (ชนดิของนาฬกิา) ของคณุ (ใชไ้ดใ้นบางประเทศเทา่นัน้)
8. ในชอ่ง Time (เวลา) ป้อนเวลา
9. คลกิ Submit (สง่)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ > การตัง้คา่ทัว่ไป > ลดเสยีงรบกวน
การพมิพ์

ลดเสยีงรบกวนการพมิพ์
การตัง้คา่โหมดเงยีบชว่ยลดเสยีงรบกวนการพมิพ ์เมือ่เปิดโหมดเงยีบ ความเร็วในการพมิพจ์ะชา้ลง

การตัง้คา่จากโรงงานคอื ปิด
1. เริม่ Brother iPrint&Scan

• Windows

เริม่ตน้การทํางาน (Brother iPrint&Scan)

• Mac
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพพลเิคช ัน่) จากนัน้คลกิทีไ่อคอน
iPrint&Scan สองครัง้

หนา้จอ Brother iPrint&Scan จะปรากฏขึน้
2. หากเครือ่ง Brother ของคณุไมถ่กูเลอืก ใหค้ลกิปุ่ ม เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ จากนัน้เลอืกชือ่รุน่ของคณุจากรายการ

คลกิ ตกลง

3. คลกิ (การต ัง้คา่เครือ่ง) เพือ่กําหนดการตัง้คา่

4. หากจําเป็น ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (ลงชือ่เขา้ใช)้ จากนัน้คลกิ Login (ลงชือ่เขา้ใช)้

รหสัผา่นเริม่ตน้เพือ่จัดการการตัง้คา่ของเครือ่งนีจ้ะอยูท่ีด่า้นหลงัของเครือ่งและมตีวัอกัษร "Pwd" กํากบัไว ้

5. ไปทีเ่มนูนําทาง จากนัน้คลกิ Print (พมิพ)์ > Print (พมิพ)์

เริม่จาก  หากเมนูนําทางไมป่รากฏขึน้ทีด่า้นซา้ยของหนา้จอ

6. เลอืก On (เปิด) (หรอื Off) ในตวัเลอืก Quiet Mode (โหมดเงยีบ)
7. คลกิ Submit (สง่)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• การจัดการกระดาษและปัญหาการพมิพ์
• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งโดยใชก้ารจัดการผา่นเว็บ > การตัง้คา่ทัว่ไป > เปลีย่นภาษาที่
พมิพใ์นรายงานและใบตรวจสอบ

เปลีย่นภาษาทีพ่มิพใ์นรายงานและใบตรวจสอบ
เปลีย่นภาษาทีพ่มิพใ์นรายงานและใบตรวจสอบหากจําเป็น

คณุลกัษณะนีไ้มส่ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ

1. เริม่ Brother iPrint&Scan
• Windows

เริม่ตน้การทํางาน (Brother iPrint&Scan)

• Mac
ในแถบเมนู Finder (ตวัคน้หา) คลกิ Go (ไป) > Applications (แอพพลเิคช ัน่) จากนัน้คลกิทีไ่อคอน
iPrint&Scan สองครัง้

หนา้จอ Brother iPrint&Scan จะปรากฏขึน้
2. หากเครือ่ง Brother ของคณุไมถ่กูเลอืก ใหค้ลกิปุ่ ม เลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุ จากนัน้เลอืกชือ่รุน่ของคณุจากรายการ

คลกิ ตกลง

3. คลกิ (การต ัง้คา่เครือ่ง) เพือ่กําหนดการตัง้คา่

4. หากจําเป็น ใหพ้มิพร์หสัผา่นในชอ่ง Login (ลงชือ่เขา้ใช)้ จากนัน้คลกิ Login (ลงชือ่เขา้ใช)้

รหสัผา่นเริม่ตน้เพือ่จัดการการตัง้คา่ของเครือ่งนีจ้ะอยูท่ีด่า้นหลงัของเครือ่งและมตีวัอกัษร "Pwd" กํากบัไว ้

5. ไปทีเ่มนูนําทาง จากนัน้คลกิ General (ท ัว่ไป) > Local Language (ภาษาในเครือ่ง)

เริม่จาก  หากเมนูนําทางไมป่รากฏขึน้ทีด่า้นซา้ยของหนา้จอ

6. เลอืกภาษาของคณุจาก Local Language (ภาษาในเครือ่ง) รายการแบบดงึลง
7. คลกิ Submit (สง่)

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่ทัว่ไป
หวัขอ้ทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
• เขา้ถงึการจัดการผา่นเว็บ 
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 หนา้หลกั > การตัง้คา่เครือ่ง > ในกรณีทีเ่กดิไฟดบั (หน่วยเกบ็ความจํา)

ในกรณีทีเ่กดิไฟดบั (หนว่ยเก็บความจาํ)
• การตัง้คา่เมนูของคณุจะถกูเกบ็ไวอ้ยา่งถาวรและจะไมส่ญูหาย
• การตัง้คา่ชัว่คราวจะหายไป
• ตอ้งป้อนวนัทีแ่ละเวลาใหม่

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• การตัง้คา่เครือ่ง 
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก

ภาคผนวก

• ขอ้กําหนด

• ขอ้กําหนดของวสัดกุารพมิพ์

• ฝ่ายสนับสนุนและชว่ยเหลอืลกูคา้ของ Brother
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > ขอ้กําหนด

ขอ้กาํหนด
>> ขอ้กําหนดทัว่ไป
>> ขอ้กําหนดขนาดเอกสาร
>> ขอ้กําหนดสือ่สิง่พมิพ์
>> ขอ้กําหนดสําเนา
>> ขอ้กําหนดของสแกนเนอร์
>> ขอ้กําหนดของเครือ่งพมิพ์
>> ขอ้กําหนดอนิเตอรเ์ฟส
>>  ขอ้กําหนดเครอืขา่ย
>> ขอ้กําหนดคอมพวิเตอร์

ขอ้กาํหนดท ัว่ไป

ประเภทเครือ่งพมิพ์ องิคเ์จ็ท

หวัพมิพ์ ขาวดาํ Piezo ทีม่ ี210 หวัฉีด x 1

สี DCP-T220/DCP-T225/DCP-T226/DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W
Piezo ทีม่ ี70 หวัฉีด x 3

ความจขุองหนว่ยความจาํ 64 MB

แหลง่พลงังาน AC 220 ถงึ 240 V 50/60 Hz

การใชพ้ลงังาน 1 • DCP-T220/DCP-T225/DCP-T226
การทาํสาํเนา 2: ประมาณ 11 W
พรอ้ม 3: ประมาณ 2.5 W
พกั 3: ประมาณ 0.7 W
ปิดเครือ่ง 3 4: ประมาณ 0.2 W

• DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W
การทาํสาํเนา 2: ประมาณ 11 W
พรอ้ม 3: ประมาณ 2.5 W
พกั 3: ประมาณ 0.7 W
ปิดเครือ่ง 3 4: ประมาณ 0.2 W

ขนาด DCP-T220/DCP-T225/DCP-T226/DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W

159 มม.

435 มม.

359 มม.

583 มม.

นํา้หนกั • DCP-T220/DCP-T225/DCP-T226
6.4 กก.

• DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W
6.4 กก.

ระดบัเสยีงรบกวน ความดนัเสยีง ปฏบิตักิาร 53.5 dB (A) (โดยประมาณ) 5

อณุหภมู ิ ปฏบิตักิาร 10 ถงึ 35 °C

คณุภาพการพมิพส์งูสดุ 20 ถงึ 33 °C
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ความชืน้ ปฏบิตักิาร 20 ถงึ 80% (ไมม่กีารควบแน่น)

คณุภาพการพมิพส์งูสดุ 20 ถงึ 80% (ไมม่กีารควบแน่น)

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

ขอ้กาํหนดขนาดเอกสาร

ขนาดเอกสาร ความกวา้งของกระจกสแกนเนอร ์ สงูสดุ 215.9 มม.

ความยาวของกระจกสแกนเนอร์ สงูสดุ 297 มม.

ขอ้กาํหนดสือ่ส ิง่พมิพ์

การใสก่ระดาษ ถาดใสก่ระดาษ ชนดิของกระดาษ 1 กระดาษธรรมดา, กระดาษองิคเ์จ็ท (กระดาษเคลอืบ), กระดาษ
เคลอืบมนั, กระดาษรไีซเคลิ

ขนาดกระดาษ 2 A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive,
B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL,
Monarch), ภาพถา่ย (4" x 6")/(10 x 15 ซม.), ภาพถา่ย 2L (5" x
7")/(13 x 18 ซม.), แผน่อนิเด็กซ ์(5" x 8")/(13 x 20 ซม.)

ความจกุระดาษ
สงูสดุ

กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 150 แผน่

ชอ่งป้อนเอกสาร
ดว้ยมอื

ชนดิของกระดาษ 1 กระดาษธรรมดา, กระดาษองิคเ์จ็ท (กระดาษเคลอืบ), กระดาษ
เคลอืบมนั, กระดาษรไีซเคลิ

ขนาดกระดาษ 2 A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive,
B5 (JIS), A5, B6 (JIS), A6, ซองจดหมาย (C5, Com-10, DL,
Monarch), ภาพถา่ย (4" x 6")/(10 x 15 ซม.), ภาพถา่ย L (3.5" x
5")/(9 x 13 ซม.), ภาพถา่ย 2L (5" x 7")/(13 x 18 ซม.), แผน่อนิ
เด็กซ ์(5" x 8")/(13 x 20 ซม.)

ความจกุระดาษ
สงูสดุ

สงูสดุ 1 แผน่

กระดาษออก 1 กระดาษธรรมดา 80 แกรม สงูสดุ 50 แผน่ (สง่พมิพแ์บบหงายหนา้
ไปยงัถาดรองรับกระดาษ)

1 สําหรับกระดาษเคลอืบมนั ใหนํ้าหนา้ทีพ่มิพแ์ลว้ออกจากถาดใสก่ระดาษทนัท ีเพือ่หลกีเลีย่งการเปรอะเป้ือน
2 กระดาษขนาด Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, B5 (JIS) และ B6 (JIS) รองรับในบางประเทศเทา่นัน้

ขอ้กาํหนดสาํเนา

ส/ีขาวดาํ ใช/่ใช่

ความกวา้งสาํเนา 204 มม. 1

สาํเนาหลายชุด จัดกองไดส้งูสดุ 99 หนา้

เพิม่ขนาด/ลดขนาด 25% ถงึ 400% (เพิม่ครัง้ละ 1%) 2

ความละเอยีด พมิพไ์ดส้งูสดุ 1200 × 1800 dpi

1 เมือ่ทําสําเนาบนกระดาษขนาด A4
2 เมือ่ทําสําเนาโดยใช ้Brother iPrint&Scan

ขอ้กาํหนดของสแกนเนอร ์

ส/ีขาวดาํ ใช/่ใช่
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สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด TWAIN ใช่
(Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11)

เป็นไปตามมาตรฐาน WIA ใช่
(Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11)

ความลกึของสี การประมวลผลส ี30 บติ (อนิพตุ)
การประมวลผลส ี24 บติ (เอาทพ์ตุ)

ระดบัสเีทา การประมวลผลส ี10 บติ (อนิพตุ)
การประมวลผลส ี8 บติ (เอาทพ์ตุ)

ความละเอยีด สงูสดุ 19200 × 19200 dpi (interpolated) 1 2

สงูสดุ 1200 × 2400 dpi (optical)

ความกวา้งและความยาวการสแกน
(เอกสารดา้นเดยีว)

ความกวา้ง: สงูสดุ 213.9 มม.
ความยาว: สงูสดุ 295 มม.

1 การสแกนสงูสดุ 1200 × 1200 dpi ดว้ยไดรเวอร ์WIA ใน Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 และ Windows 11 (สามารถเลอืกความ
ละเอยีดสงูสดุ 19200 × 19200 dpi ไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชนส์แกนเนอร)์

2 ชว่งการสแกนอาจลดลงเมือ่ความละเอยีดในการสแกนเพิม่ขึน้

ขอ้กาํหนดของเครือ่งพมิพ์

ความละเอยีด สงูสดุ 1200 × 6000 dpi (เฉพาะ Windows)

ความกวา้งในการพมิพ ์1 204 มม.
ไรข้อบ 2: 210 มม.

ไรข้อบ A4, Letter, A6, ภาพถา่ย (10 x 15 ซม.), ภาพถา่ย L (9 x 13 ซม.), ภาพถา่ย 2L (13 x 18 ซม.),
แผน่อนิเด็กซ ์(13 x 20 ซม.)

ความเร็วในการพมิพ์ ดหูนา้รุน่ผลติภณัฑข์องคณุทีเ่ว็บไซต ์Brother ในพืน้ทีข่องคณุ

1 เมือ่พมิพบ์นกระดาษขนาด A4
2 เมือ่คณุลกัษณะไรข้อบถกูตัง้คา่เป็นเปิด

ขอ้กาํหนดอนิเตอรเ์ฟส

USB 1 2 ใชส้ายอนิเตอรเ์ฟส USB 2.0 ทีม่คีวามยาวไมเ่กนิ 2 ม.

Wireless LAN
(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

IEEE 802.11b/g/n (โครงสรา้งพืน้ฐาน)
IEEE 802.11g/n (Wireless Direct)

1 เครือ่งพมิพข์องคณุมอีนิเตอรเ์ฟส USB 2.0 ความเร็วสงู เครือ่งพมิพส์ามารถเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีม่อีนิเตอรเ์ฟส USB 1.1
2 ไมส่นับสนุนพอรต์ USB ของผูผ้ลติอืน่

ขอ้กาํหนดเครอืขา่ย

(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)
คณุสามารถเชือ่มตอ่เครือ่งของคณุกบัเครอืขา่ยสําหรับการพมิพผ์า่นเครอืขา่ยและการสแกนผา่นเครอืขา่ยได ้

การรกัษาความปลอดภยัเครอืขา่ย (ไรส้าย)
(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

ความปลอดภยัเครอืขา่ยแบบไรส้าย
(DCP-T420W/DCP-T425W/DCP-T426W)

SSID (32 ตวัอกัษร), WEP 64/128 บติ,
WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES)

อรรถประโยชนส์นบัสนนุการต ัง้คา่แบบ
ไรส้าย
(DCP-T420W/DCP-T425W/
DCP-T426W)

WPS ใช่
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ขอ้กาํหนดคอมพวิเตอร ์

ระบบปฏบิตักิารทีร่องรบัและฟงักช์นัของซอฟตแ์วร ์

แพล็ตฟอรม์คอมพวิเตอรแ์ละ
เวอรช์นัระบบปฏบิตักิาร

อนิเตอรเ์ฟสเครือ่ง PC หนว่ยประมวล
ผล

พืน้ทีฮ่ารด์ดสิกท์ ีจ่ะตดิต ัง้ 1 

USB 2 WLAN(Wi-
Fi)

สาํหรบั
ไดรเวอร ์

สาํหรบั
แอปพลเิคชนั
(รวมถงึ
ไดรเวอร)์

ระบบปฏบิตั ิ
การ
Windows

Windows 7 SP1 3 4 5

Windows 8.1 3 4

การพมิพ์
การสแกน

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

650 MB 1.3 GB

Windows 10 Home
3 4

Windows 10 Pro 3 4

Windows 10
Education 3 4

Windows 10
Enterprise 3 4

Windows 11 Home
3 4

Windows 11 Pro 3 4

Windows 11
Education 3 4

Windows 11
Enterprise 3 4

หน่วยประมวลผล
64 บติ (x64)

Windows Server
2008 5

การพมิพ์
การสแกน

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

80 MB 80 MB

Windows Server
2008 R2 5

Windows Server
2012
Windows Server
2012 R2
Windows Server
2016
Windows Server
2019
Windows Server
2022

หน่วยประมวลผล
64 บติ (x64)

ระบบปฏบิตั ิ
การ Mac

macOS v10.15.x
macOS v11
macOS v12

การพมิพ์
การสแกน

โปรเซสเซอร ์64
บติ

N/A 550 MB

1 จําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ตดิตัง้ซอฟตแ์วรห์ากไมม่แีผน่ดสิกก์ารตดิตัง้ของ Brother ใหม้าดว้ย
2 ไมส่นับสนุนพอรต์ USB ของผูผ้ลติอืน่
3 สําหรับ WIA, ความละเอยีด 1200 x 1200 โปรแกรมอรรถประโยชนข์องสแกนเนอรข์อง Brother ชว่ยใหค้ณุใชค้วามละเอยีดไดส้งูสดุ 19200 x 19200

dpi
4 Nuance™ PaperPort™ 14SE รองรับ Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 และ Windows 11
5 Windows 7 SP1 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 ทีร่องรับโดย Extend Security Updates จนถงึ 10 มกราคม 2023

สําหรับการอปัเดตไดรเวอรล์า่สดุ ไปทีห่นา้ ดาวนโ์หลด ของรุน่ผลติภณัฑข์องคณุที ่support.brother.com
เครือ่งหมายการคา้ ชือ่การคา้และผลติภณัฑเ์ป็นทรัพยส์นิของบรษัิทนัน้ๆ
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  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > ขอ้กําหนดของวสัดกุารพมิพ์

ขอ้กาํหนดของวสัดกุารพมิพ์

นํา้หมกึ เครือ่งใชข้วดหมกึสดํีา เหลอืง ฟ้า และชมพ ูซึง่แยกตา่งหากจากชิน้สว่นหวัพมิพ์

อายกุารใช้
งานของ
ขวดหมกึ

ครัง้แรกทีค่ณุเตมิหมกึลงในแทงค ์เครือ่งจะใชน้ํ้าหมกึจํานวนหนึง่เพือ่เตมิทอ่สง่น้ําหมกึเพือ่ใหง้านพมิพม์คีณุภาพสงู
ขัน้ตอนนีจ้ะเกดิขึน้เพยีงหนึง่ครัง้ หลงัจากขัน้ตอนนีเ้สร็จสมบรูณ ์ขวดหมกึทีใ่หม้ากบัเครือ่งของคณุจะมปีรมิาณ
สําหรับพมิพน์อ้ยกวา่ขวดหมกึมาตรฐาน (ประมาณ 86% สําหรับสดํีา และ 94% สําหรับสอีืน่ๆ) ดว้ยขวดหมกึตอ่ไปนี้
ทัง้หมด คณุสามารถพมิพจํ์านวนหนา้ไดต้ามทีกํ่าหนด

การเปลีย่นวสัดกุารพมิพ์

ขวดหมกึสดํีา BTD60BK

ขวดหมกึสเีหลอืง BT5000Y

ขวดหมกึสฟ้ีา BT5000C

ขวดหมกึสชีมพู BT5000M

ดํา - ประมาณ 7500 หนา้ 1 
เหลอืง, ฟ้าและชมพ ู- ประมาณ 5000 หนา้ 1

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก 

1 จํานวนพมิพโ์ดยประมาณทีร่ะบไุวอ้า้งองิตามวธิกีารของ Brother โดยใชร้ปูแบบทดสอบใน ISO/IEC 24712
จํานวนพมิพโ์ดยประมาณทีร่ะบไุวไ้มไ่ดอ้า้งองิจาก ISO/IEC 24711
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 หนา้หลกั > ภาคผนวก > ฝ่ายสนับสนุนและชว่ยเหลอืลกูคา้ของ Brother

ฝ่ายสนบัสนนุและชว่ยเหลอืลกูคา้ของ Brother
หากตอ้งการความชว่ยเหลอืในการใชผ้ลติภณัฑ ์Brother ของคณุ เขา้ไปที ่support.brother.com สําหรับคําถามทีพ่บบอ่ย
และคําแนะนําในการแกไ้ขปัญหา คณุสามารถดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์ไดรเวอร ์และเฟิรม์แวรล์า่สดุเพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพของ
เครือ่ง และเอกสารประกอบสําหรับผูใ้ชเ้พือ่เรยีนรูว้ธิกีารใชผ้ลติภณัฑ ์Brother ใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ
สามารถดขูอ้มลูผลติภณัฑแ์ละการสนับสนุนเพิม่เตมิไดจ้ากเว็บไซตสํ์านักงาน Brother ในพืน้ทีข่องคณุ เขา้ไปที ่https://
global.brother/en/gateway สําหรับรายละเอยีดการตดิตอ่สํานักงาน Brother ในพืน้ที ่และเพือ่ลงทะเบยีนผลติภณัฑใ์หมข่อง
คณุ

  ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง
• ภาคผนวก 
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