1.1.2
1.1.3

Brother iPrint&Scan
Brother iPrint&Scan เป็ นคุณสมบัตข
ิ องเครืองบราเดอร์ ทีคุณ
สามารถใชงานได
้
้โดยตรงจาก iPhone / iPod / iPad ซึงสนับสนุน
ฟังก์ชน
ั การพิมพ์ และการสแกนผ่านแอพพลิเคชันทีชือว่า Brother
iPrint&Scan
1. ความต ้องการพืนฐานของแอพพลิเคชัน
iPhone (iOS 4.0 ขึนไป)
iPod (iOS 4.0 ขึนไป)
iPad (iOS 4.2ขึนไป)
2.

รูปแบบการเชือมต่อ มี 2 แบบคือ Ad-hoc mode หรือ
Infrastructure mode
2.1 Ad-hoc mode เป็ นการเชือมต่อโดยสัญญาณไวเลส
ระหว่างเครืองบราเดอร์ กับไวเลสของ iPhone/iPod/iPad
โดยไม่ผา่ น Router

เลือกรูปทีต ้องการพิมพ์จาก Photo Albums
หากต ้องการตังค่ากระดาษ หรือเลือกเครือง
พิพม์ ให ้เลือกแท็บ Setting
เมือตังค่า
เสร็จแล ้วให ้เลือก Print เพือสั งพิมพ์

รูป 1.1.1

รูป 1.1.2

2.2 Infrastructure modeเป็ นการเชือมต่อสั ญญาณโดย
ผ่าน Router

3.

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั น Brother iPrint&Scan
App Store
ไม่เ สียค่าใชจ่้ าย

จาก

4.

เริมต ้นใช ้งาน
4.1 เปิ ดสั ญญาณไวเลสของ iPhone/iPod/iPad เพือเชือม
ต่อไปยังเครือง MFC-XXX โดยวิธด
ี ังนี
4.2 ไปทีไอคอน Setting (ตังค่า)
4.3 เลือกที Wi-Fi หากปิ ดอยูใ่ ห ้ทําการเปิ ดหาก Wi-Fi เปิ ด
แล ้ว เครืองจะแสดงรายชือสั ญญาณไวเลสทีพบในบริเ วณนัน ให ้เลือก
สั ญญาณไวเลสทีต ้องการเชือมต่อ
4.3.1 หากทํ าการติดตังเครือง่ MFC-XXX ในโหมด
Infrastructure ให ้เลือกสัญญาณไวเลสตัวเดียวกับทีเครือง MFC-XXX
ทําการเชือมต่ออยู่
4.3.2 หากทํ าการติดตังเครือง่ MFC-XXX ในโหมด
Ad-hoc ให ้เลือกสัญญาณไวเลสเดียวกับทีตัง SSID Name ของเครือง
MFC-XXX

รูป 1.1.3
1.2 พิมพ์รป
ู ภาพจาก Photo Albums สํ าหรับ iPad
1.2.1
เมือเปิ ดแอพพลิเคชันขึนมาแล ้วให ้เลือกที
Photo
1.2.2
เลือกรูปทีต ้องการพิมพ์จาก Photo Albums
1.2.3
หากต ้องการตังค่ากระดาษ หรือเลือกเครือง
พิพม์ ให ้เลือกแท็บ Setting
เมือตังค่า
เสร็จแล ้วให ้เลือก Print เพือสั งพิมพ์

การใช้งานแอพพลิเคชน
ั Brother iPrint&Scan
การใช้งาน iPrint&Scan สํ าหร ับ Print
ฟั งก์ชนการพิ
ั
มพ์ของแอพพลิเคชั น Brother iPrint&Scan
แบ่งออกเป็ น 5 ส่วนคือ
1. Photo พิมพ์รูปภาพจาก Photo Albums
2. Document พิมพ์ไฟล์ .PDF .TIFF .JPEG .PNG
3. Web พิมพ์หน ้าเว็บเพจ
4. Clipboard พิมพ์คลิปบอร์ด
5. Camera พิมพ์รป
ู จากการถ่ายภาพ (สํ าหรับ
iPhone/iPod เท่านัน)
1.1 พิมพ์รป
ู ภาพจาก Photo Albums สํ าหรับ iPhone /
iPod
1.1.1
เมือเปิ ดแอพพลิเคชันขึนมาแล ้วให ้เลือกที
Photo Albums

รูป 1.2.1

รูป 1.2.2

รูป 1.2.3

2.1 พิมพ์ไฟล์ .PDF .TIFF .JPEG .PNG สํ าหรับ สํ าหรับ
iPhone / iPod
2.1.1
เมือเปิ ดแอพพลิเคชันมาแล ้วให ้เลือกที
Document
2.1.2
โดยข ้อมูลทีต ้องการพิมพ์นันจะอยู่ในรูปแบบ
.PDF .TIFF .JPEG .PNG ซึงสามารถพิมพ์
ได ้จาก
iCloud เป็ นไฟล์ท ีถูกบันทึกเก็บไว ้ใน
iCoud โดยสามารถใช ้ได ้กับ iOS 5 ขึนไป
iTunes File Sharing เป็ นการเปิ ดใช ้
งานผ่าน iTunes Files Sharing
Print History from Other Apps เป็ น
การเก็บบันทึกข ้อมูล 10 ไฟล์ลา่ สุด ทีเปิ ด
จากแอพอืนๆ เพือนํามาสั งพิมพ์ ยกตัวอย่าง
เช่น แอพ Mail Safari (โดยคุณสามารถดู
วิธก
ี ารพิมพ์ได ้จากหัวข ้อ
“การพิมพ์ข ้อมูล
.PDF จาก Mail Safari”)

3.1 พิมพ์ห น ้าเว็บเพจ สํ าหรับ iPhone / iPod
3.1.1
เมือเปิดแอพพลิเคชันมาแล ้วให ้เลือกที
Web Page
3.1.2
พิมพ์ชอ
ื Website ทีช่ อง Address แล ้วกด
Go เมือเปิ ดเว็บเพจทีต ้องการพิมพ์ได ้แล ้วให ้
เลือก Print Preview เพือดูตัวอย่างข ้อมูล
ก่อนทําการสังพิมพ์
3.1.3
เมือเลือก Print Preview แล ้ว จะแสดง
ข ้อมูลเป็ นจํานวนหน ้า
สามารถเลือกได ้ว่า
ต ้องการสังพิมพ์ทหน
ี ้าใดบ ้าง
เมือเลือก
หน ้าทีต ้องการพิมพ์ได ้แล ้วให ้เลือก Done

รูป 3.1.1

รูป 2.1.1

รูป 3.1.2

รูป 2.1.2

2.2 พิมพ์ไฟล์ .PDF .TIFF .JPEG .PNG สํ าหรับ สํ าหรับ
iPad
2.2.1
เมือเปิ ดแอพพลิเคชันมาแล ้วให ้เลือกที
Document
2.2.2
โดยข ้อมูลทีต ้องการพิมพ์นันจะอยู่ในรูปแบบ
.PDF .TIFF .JPEG .PNG ซึงสามารถพิมพ์
ได ้จาก
iCloud เป็ นไฟล์ท ีถูกบันทึกเก็บไว ้ใน
iCoud โดยสามารถใช ้ได ้กับ iOS 5 ขึนไป
iTunes File Sharing เป็ นการเปิ ดใช ้
งานผ่าน iTunes Files Sharing
Print History from Other Apps เป็ น
การเก็บบันทึกข ้อมูล 10 ไฟล์ลา่ สุด ทีเปิ ด
จากแอพอืนๆ เพือนํามาสังพิมพ์ ยกตัวอย่าง
เช่น แอพ Mail Safari (โดยคุณสามารถดู
วิธก
ี ารพิมพ์ได ้จากหัวข ้อ
“การพิมพ์ข ้อมูล
.PDF จาก Mail Safari”)

รูป 2.2.2

รูป 3.1.3
3.2 พิมพ์ห น ้าเว็บเพจ สํ าหรับ iPad
3.2.1
เมือเปิดแอพพลิเคชันมาแล ้วให ้เลือกที
Web Page
3.2.2
พิมพ์ชอ
ื Website ทีช่ อง Address แล ้วกด
Go เมือเปิ ดเว็บเพจทีต ้องการพิมพ์ได ้แล ้วให ้
เลือก Print Preview เพือดูตัวอย่างข ้อมูล
ก่อนทําการสังพิมพ์
3.2.3
เมือเลือก Print Preview แล ้ว จะแสดง
ข ้อมูลเป็ นจํานวนหน ้า
สามารถเลือกได ้ว่า
ต ้องการสั งพิมพ์ทหน
ี ้าใดบ ้าง
เมือเลือก
หน ้าทีต ้องการพิมพ์ได ้แล ้วให ้เลือก Print

รูป 3.2.2

รูป 3.2.3

4.1 การพิมพ์ Clipboard สํ าหรับ iPhone/iPod
คือ การเรีย กข ้อมูลล่าสุดทีเราเคยทํ าการ Copy หรือ
Cut จากการใช ้งานแอพอืนๆ ออกมาเพือสังพิมพ์
4.1.1
เมือเปิ ดแอพพลิเคชันมาแล ้วให ้เลือกที
Clipboard
4.1.2
ข ้อมูลทีมีการ Copy ครังล่าสุดจากการการ
เปิ ดใช ้งานแอพอืนๆ
จะแสดงข ้อมูลเป็ น
จํานวนหน ้า สามารถเลือกได ้ว่าต ้องการสั ง
พิมพ์ทหน
ี ้าใดบ ้าง เมือเลือกหน ้าทีต ้องการ
พิมพ์ได ้แล ้วให ้เลือก Done

5.1 Camera พิมพ์รป
ู จากการถ่ายภาพ สํ าหรับ
iPhone/iPod
5.1.1
เมือเปิดแอพพลิเคชันมาแล ้วให ้เลือกที
Camera
5.1.2
จากนันทําการถ่ายภาพโดยเลือก
5.1.3
เมือถ่ายภาพแล ้ว จะแสดงรูปขึนมา หาก
ต ้องการบันทึกภาพเก็บไวในหน่
้
วยความจํา
ให ้เลือก Saved Photo แต่ถ ้าต ้องการสั ง
พิมพ์ให ้เลือกที Print

รูป 5.1.1
รูป 4.1.1

รูป 5.1.3

รูป 4.1.2
การพิมพ์ขอ
้ มูล .PDF จาก Mail Safari

4.2 การพิมพ์ Clipboard สํ าหรับ iPad
คือ การเรีย กข ้อมูลล่าสุดทีเราเคยทํ าการ Copy หรือ
Cut จากการใช ้งานแอพอืนๆ ออกมาเพือสังพิมพ์
4.2.1
เมือเปิ ดแอพพลิเคชันมาแล ้วให ้เลือกที
Clipboard
4.2.2
ข ้อมูลทีมีการ Copy ครังล่าสุดจากการการ
เปิ ดใช ้งานแอพอืนๆ
จะแสดงข ้อมูลเป็ น
จํานวนหน ้า สามารถเลือกได ้ว่าต ้องการสั ง
พิมพ์ทหน
ี ้าใดบ ้าง เมือเลือกหน ้าทีต ้องการ
พิมพ์ได ้แล ้วให ้เลือก Print

รูป 4.2.1

รูป 4.2.2

1.
2.

เปิ ดแอพพลิเคชั น Mail Safari
เมือเปิ ดอีเมล์ขนมาแล
ึ
้ว จะมีรายละเอียดเนือหาเมล์ และ
ไฟล์เอกสาร .PDF แนบมาด ้วย ให ้เลือกทีไฟล์เอกสาร
.PDF โดยการกดค ้างไว ้สั กครู่ จะมีตวั เลือกการ Preview ว่า
จะเปิ ดดูเอกสาร .PDF จากแอพพลิเ คชันใดบ ้าง ให ้เลือกที
Open In… แล ้วเลือกแอพพลิเ คชัน iPrint&Scan ดังรูป

3.

เมือเลือก Open In…iPrint&Scan เรียบร ้อยแล ้ว เอกสาร
.PDF จะเปิ ดขึนมาจากแอพพลิเ คชัน iPrint&Scan โดยจะ
แสดงข ้อมูลเป็ นจํานวนหน ้า สามารถเลือกได ้ว่าต ้องการสั ง
พิมพ์หน ้าใดบ ้าง
เมือเลือกหน ้าทีต ้องการพิมพ์ได ้แล ้วให ้
เลือก Print ดังรูป

การใช้งาน Scan จาก Brother iPrint&Scan
การใช ้งาน Scan จากแอพพลิเคชัน Brother iPrint&Scan สํ าหรับ
iPhone/iPod
1. เตรียมเอกสารทีต ้องการสแกนไว ้ทีเครืองมัลติฟังก์ชั น
2. เมือเปิ ดแอพลิเคชันมาแล ้วให ้เลือกทีแท็บ Scan ดังรูป

การใชงาน
้
Scan จากแอพพลิเคชัน Brother iPrint&Scan สํ าหรับ
iPad
1. เตรียมเอกสารทีต ้องการสแกนไว ้ทีเครืองมัลติฟังก์ชั น
2. เมือเปิ ดแอพลิเคชันมาแล ้วให ้เลือกทีแท็บ Scan ดังรูป

3.

เช็ คการตังค่าก่อนการสแกน จากนันเลือกที
เครืองจะเริมทําการสแกนให ้ดังรูป

Scan

3.

เช็ ค การตังค่าก่อนการสแกน จากนันเลือกที Scan
เครืองจะเริมทําการสแกนให ้ดังรูป

4.

เมือสแกนเสร็จแล ้ว จะแสดงรูปทีทําการสแกน โดยที
เราสามารถเลือกบางส่วนของรูปได ้
โดยการเลือกที
Crop หาก Crop เสร็จแล ้วให ้เลือก Done ก็จะได ้รูปที
พร ้อมนําไปใช ้งานอืนตามต ้องการ ดังรูป

4.

เมือสแกนเสร็จแล ้ว จะแสดงรูปทีทําการสแกน โดยที
เราสามารถเลือกบางส่วนของรูปได ้
โดยการเลือกที
Crop หาก Crop เสร็จแล ้วให ้เลือก Done ก็จะได ้รูปที
พร ้อมนําไปใช ้งานอืนตามต ้องการ ดังรูป

