
คูมืออางอิงฉบับยอใหรายละเอียดเรื่องคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและคําอธิบายพื้นฐานการทํางานของเครือ่ง แผนพับภาพประกอบใหคําแนะนํา
การติดตั้งโดยงาย โปรดอานกอนใชงานเครื่องและเก็บไวใหดีเพ่ือใชอางอิงในอนาคต CD-ROM ที่มีมาใหดวยนั้นใหคําแนะนําการใชงานในร ูปของ 
PDF พรอมคําอธิบายวิธีการใชงานเครื่องโดยละเอียด ตองมี Adobe® Reader® เพ่ือใหอานได

KX-MB262CX หรือ KX-MB772CX อาจไมมีในบางพื้นท่ี

เฉพาะ KX-MB772:
L เครื่องน้ีสามารถใชคุณสมบัติหมายเลขประจําตัวผูโทรได การใชคุณสมบัติน้ีคุณตองสมัครสมาชิกกับผูใหบริการของคุณ
L แนใจวาไดใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง

การเลือกตําแหนง (เฉพาะ KX-MB772):
รุนน้ีไดรับออกแบบมาเพื่อใชในตะวันออก ฮองกง มาเลเซีย เอเชีย นิวซีแลนดและแอฟริกาตามคุณสมบัติการตั้งคาตําแหนง
การตั้งคาเริ่มตนคือตะวันออกกลาง การเปล่ียนการตั้งคาตําแหนงโปรดดูดังนี้:
1.{MENU} i {#}{1}{1}{4}
2. กด {1} ถึง {7} เพ่ือเลือกตําแหนงที่ตองการ i {SET} i {MENU}
{1} “MIDDLE EAST” (คาที่ตั้งมา): เพ่ือใชในตะวันออกกลาง
{2} “HONG KONG”: เพ่ือใชในฮองกง
{3} “MALAYSIA”: เพ่ือใชในมาเลเซีย
{4} “ASIA”: เพ่ือใชในเอเชีย
{5} “NEW ZEALAND”: เพ่ือใชในนิวซีแลนด
{6} “AFRICA”: เพ่ือใชในแอฟริกา
{7} “LAT.AMERICA”: เพ่ือใชในละตินอเมริกา
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ขอบคุณที่เลือกซือ้เคร่ืองพิมพมัลติฟงกชั่นของ Panasonic

รุนนี้ไดรับออกแบบมาเพื่อใชในตะวันออก ฮองกง มาเลเซีย 
เอเชีย นิวซแีลนดและแอฟริกาตามคุณสมบัติการต้ังคา
ตําแหนง (เฉพาะ KX-MB772)

การตัง้คาเริ่มตนคือตะวันออกกลาง การเปลีย่นการตัง้คาตําแหนง 
โปรดดูหนา 1 (คุณสมบัติ #114)

ขอควรระวัง:

L อยาถหูรือใชยางลบลบบนหนาที่ถกูพิมพของกระดาษบันทึก
เพราะสิ่งที่พิมพอาจเปนรอยดางได

คําเตือนในการทิง้ โอนหรือคืนผลิตภัณฑ (เฉพาะ KX-MB772):
L ผลิตภัณฑนีส้ามารถเก็บขอมูลสวนตัว/ความลับของคุณได 

เพื่อปองกันความเปนสวนตวั/ความลับ เราแนะนําใหคุณลบ
ขอมูลเชน สมุดโทรศัพท (หรือขอมูลผูโทร) จากหนวยความจํา
กอนทิ้ง โอนหรือคืนผลิตภัณฑ

หมายเหตุ:

L คําตอทายในหมายเลขรุนจะถูกละไวในคําแนะนํานี้
L รูปที่แสดงในคูมืออางอิงฉบับยอนี้องิอยูใน KX-MB262
เคร่ืองหมายทางการคา:

L Windows และ Windows Vista เปนเครือ่งหมายการคา
จดทะเบียน หรอืเครื่องหมายทางการคาของ Microsoft 
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอืน่ๆ 

L Adobe และ Reader เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
หรอืเครื่องหมายทางการคาของ Adobe Systems Incorporated 
ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอืน่ๆ 

L เครือ่งหมายการคาจดทะเบียนที่ระบุในที่นีเ้ปนกรรมสิทธ์ิของ
ผูเปนเจาของ

ลิขสิทธิ:์

L เอกสารนีเ้ปนลิขสิทธ์ิของ Panasonic Communications 
Co.,Ltd. และอาจนํามาผลิตซ้ําไดสําหรบัการใชภายในเทานั้น 
หามมิใหทําการผลิตซ้ําอืน่ใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
โดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอกัษรจาก Panasonic 
Communications Co.,Ltd.

© 2007 Panasonic Communications Co., Ltd. สงวนทุกลขิสิทธ์ิ

บันทึกผูใชงาน (สําหรับอางอิงในอนาคต)

วันที่ซือ้

หมายเลขรุน (ดูที่ดานหลังของผลติภัณฑ)

ชื่อและที่อยูผูขาย

หมายเลขโทรศัพทผูขาย

ติดใบเสร็จรับเงินของคุณที่นี่
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ขอมูลสําคญั

3คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

¢éÍÁÙÅÊÓ¤Ñ-1¤Óá¹Ð¹Ó¡ÒÃãªé§Ò¹â´ÂÅÐàÍÕÂ´ÁÕÍÂÙèã¹ CD-ROM¤Óá¹Ð¹Óà¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

เพ่ือความปลอดภัยของคุณ
เพื่อปองกันการบาดเจ็บรุนแรง รวมถึงการสูญเสียชวีิตและทรพัยสิน 
โปรดอานขอมูลในบทนี้อยางละเอียดกอนใชงานเครือ่งโทรสาร 
ทั้งนี้เพื่อใหม่ันใจวาไดใชงานเครือ่งโทรสารของคณุอยางเหมาะสม
และดวยความปลอดภัย

L สัญลักษณตอไปนี้ใชเพ่ือแสดงขอมูลและอธบิายถงึระดับ
ของอันตราย รวมทั้งการบาดเจบ็ทีเ่กิดจากการไมให
ความใสใจในความหมายของสัญลักษณและใชงาน
เคร่ืองโทรสารอยางไมเหมาะสม

L สัญลักษณตอไปนี้ ใชเพ่ือแสดงขอมูลและอธบิายถึง
ประเภทของคําแนะนําเพ่ือนําไปปฏิบัติ

การตอสายไฟและสายดิน

การติดต้ัง

หมายถึง มีความเปนไปไดที่จะเกิดอันตรายอนัเปนสาเหตุของ
การบาดเจ็บที่รุนแรงหรือการเสียชวีิต

หมายถึง อันตรายที่อาจเปนสาเหตขุองการบาดเจ็บเลก็นอยหรือ
ทําใหเครื่องโทรสารชํารดุเสยีหาย

ประเภทของสญัลกัษณนี้ ใชเพือ่เตือนผูใชใหทราบถึง
ขัน้ตอนการใชงาน ซึ่งตองนําไปปฏิบัตดิวยความ
ระมัดระวัง

ประเภทของสญัลกัษณนี้ ใชเพือ่เตือนผูใชใหทราบถึง
ขัน้ตอนการใชงาน ซึ่งหามไมใหปฏิบัติวธีิดังกลาว

ประเภทของสญัลกัษณนี้ ใชเพือ่เตือนผูใชใหทราบถึง
ขัน้ตอนการใชงาน ซึ่งตองเนนย้ําเพื่อใหใชงานเครื่อง
โทรสารไดอยางปลอดภัย

คำเตือน

ใชแหลงจายไฟฟาตามที่ระบุไวบนเครื่องเทานั้น 
หากคุณไมแนใจเกี่ยวกับประเภทกําลังไฟฟาของ
บานคุณ ใหปรกึษาตัวแทนจําหนายสินคาหรอืการ
ไฟฟาในทองถิน่ของคุณ

ตามวัตถุประสงคดานความปลอดภยั ผลิตภัณฑนี้
ไดรับการตดิตั้งปลั๊กสายดินแบบสามขา ถาคุณไมมี
เตารับประเภทนี ้โปรดติดตัง้เตารบัดังกลาว อยาให
คุณสมบัติความปลอดภัยนี้เสยีไปโดยการดัดแปลง
ปลั๊กอยางไมถูกวธีิ

อยาวางวตัถทุับสายไฟ ใหตดิตั้งเครื่องในที่ที่ไมมีใคร
เดินผานหรอืสะดุดสายไฟได

อยาใชงานเตารบัและสายตอพวงมากเกินไป เพราะ
อาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากอคัคีภัยหรือไฟฟา
ลัดวงจรได

เสยีบอะแดปเตอร AC/ปลัก๊ไฟเขาในเตารบัไฟฟาจน
สุด หากไมเสยีบเขาจนสุดอาจทําใหเกิดไฟดูดและ/
หรอืมีความรอนเกิน ซึง่เปนสาเหตุของอัคคีภัยได

ปดฝุนทําความสะอาดออกจากอะแดปเตอร AC/
ปลั๊กไฟเปนประจํา โดยการดึงปลั๊กออกจากเตารบั
ไฟฟาและเชด็ดวยผาแหง ฝุนละอองที่สะสมอาจ
ทําใหฉนวนหุมเกิดความผิดปกติจากความชื้นซึ่งอาจ
สงผลใหเกิดอคัคีภัยได

ดึงปลั๊กเครือ่งโทรสารออกจากเตารบัไฟฟาทันทีหาก
สังเกตเห็นควนั ไดกลิน่แปลกๆ หรือไดยินเสยีงผิด
ปกติ เพราะอาจเกดิอคัคีภัยหรอืกระแสไฟฟาดูดได 
ตรวจดูใหแนใจวาไมมีควันออกมาจากเครือ่งแลว 
และรีบติดตอศนูยบริการที่เปนตวัแทนอยางถูกตอง

หามสมัผัสตวัปลั๊กขณะที่มือเปยก เพราะอาจเกิด
อันตรายจากไฟฟาดูด

วางเครือ่งบนพืน้ผวิเรียบที่ม่ันคง กรณีที่เครื่องพลัด
หลนอาจทําใหเกิดความเสียหายและ/หรือการ
บาดเจ็บได

เพือ่ปองกันความเสี่ยงในการเกิดอัคคภีัยหรอืไฟฟา
ลัดวงจร อยาติดตัง้เครื่องในบริเวณที่โดนฝนหรือ
อยูในที่อับชืน้

คำเตือน
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ขอมูลสําคญั

4 คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

มาตรการปองกันเม่ือใชงาน

การติดต้ังและการเคลื่อนยาย

แนใจวาเครือ่งถูกตดิตั้งในหองที่มีการระบายอากาศ
ที่ดีเพื่อที่จะไมเพิ่มความหนาแนนของโอโซนใน
อากาศ เนื่องจากโอโซนมีน้ําหนกัมากกวาอากาศ 
จึงแนะนําใหมีการระบายอากาศที่พื้น

กอนทําความสะอาดเครื่อง คณุควรดึงปลั๊กออกจาก
เตารับไฟฟา อยาใชน้ํายาหรอืสเปรยทําความสะอาด
ฉีดพน

อยาคลุมชองระบายอากาศบนเครื่องขณะเปดเครือ่ง
ไว เนือ่งจากชองเหลานี้ไดรับการออกแบบไวเพือ่
การระบายอากาศและปองกันความรอนสงูเกินไป 
นอกจากนี้ อยาวางเครื่องไวใกลกับเครื่องทํา
ความรอนหรือในที่ที่อากาศถายเทไมสะดวก

อยาดันวัตถุใดก็ตามเขาไปในชองที่ติดอยูกับตัว
เครื่อง เพราะอาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากอัคคีภยั
หรอืกระแสไฟฟาดูดได หรืออยาทําของเหลวใดก็ตาม
หกรดใสเครื่อง

เพื่อเปนการลดความเสีย่งจากกระแสไฟฟาดูด 
ไมควรถอดสวนประกอบของเครื่องออก เม่ือเครื่อง
มีปญหา ใหนําเครื่องเขารับบริการที่ศนูยบริการซอม
ที่เปนตัวแทนอยางถูกตอง การเปดหรือถอดฝาเครื่อง
ออก อาจทําใหคุณไดรบัอันตรายจากกระแสไฟฟา
หรอืความเสี่ยงอืน่ๆ การประกอบเครื่องกลบัที่เดิม
อยางไมถกูตองอาจทําใหเกิดกระแสไฟฟาดูดเม่ือใช
งานในภายหลงั

ปฏิบัตติามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่แสดงอยู
บนเครือ่งนี้

อยาทําของเหลว (สารชะลาง น้ํายาทําความสะอาด 
ฯลฯ) หกลงบนปลัก๊สายโทรศัพท หรอืทําใหมันเปยก
โดยเด็ดขาด เพราะอาจทําใหเกิดอัคคภีัยได หากปลั๊ก
สายโทรศัพทเปยกใหดึงปลั๊กออกจากชองเสียบสาย
โทรศัพทบนผนงัทันที และหามใชงาน (เฉพาะ KX-
MB772)

ใหถอดปลั๊กของเครือ่งออกจากเตารับไฟฟาบนผนัง 
และติดตอรับบรกิารจากศูนยบริการซอมที่เปนตัว
แทนอยางถกูตอง ในกรณีที่เกิดเหตกุารณดังตอไปนี:้

 

L เม่ือสายไฟไดรับความเสียหายหรือฉีกขาด

L มีของเหลวหกรดใสเครือ่ง

L ถาเครือ่งโดนน้ําฝนหรอืน้ํา

L ถาเครือ่งทํางานไมเปนปกติตามคําแนะนําการใช
งาน ใหปรบัตวัควบคุมตามคําแนะนําการใชงาน
เทานั้น หากปรบัไมถูกตอง ใหติดตอศูนย
บริการซอมที่เปนตัวแทนอยางถกูตอง

L ถาเครือ่งตกหลนหรือตัวเครือ่งไดรบัความเสยี
หาย

L ถาเครือ่งแสดงมีการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป
มาก

หลังจากยายเครือ่งจากสถานที่เย็นไปยงัสถานที่อุน
กวา ปลอยใหเครือ่งปรับอุณหภมิูที่อุนขึน้โดยไมตอ
สายไฟเขาเครือ่งเปนเวลา 30 นาที หากตอสายไฟ
เขาเครือ่งเรว็เกินไป เม่ืออากาศเปลี่ยนแปลง
กะทันหัน ความหนาแนนของบรรยากาศอาจกอตัว
ขึ้นภายในเครื่อง และทําใหเครื่องทํางานขดัของได

อยาตดิตั้งสายโทรศัพทในขณะเกิดฝนฟาคะนอง 
(เฉพาะ KX-MB772)

อยาตดิตั้งชองเสยีบของโทรศัพทในบริเวณที่เปยก
ชื้น เวนแตชองเสียบนัน้จะไดรับการออกแบบเฉพาะ
ใหใชไดกับบรเิวณที่เปยกชืน้ (เฉพาะ KX-MB772)

อยาสมัผสัสายหรอืขัว้ตอของโทรศพัทที่ไมมีฉนวน
หุม หากสายโทรศัพทนั้นไมไดตอกับอินเตอรเฟซเนต็
เวริก (เฉพาะ KX-MB772)

ใชความระมัดระวังในขณะตดิตั้งหรือแกไขสาย
โทรศพัท (เฉพาะ KX-MB772)
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ขอมูลสําคญั

5คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

รังสีเลเซอร

สาย USB

ตัวหลอม

หมายเหตุ:

L ระหวางหรือหลังพิมพเสร็จทันที บริเวณใกลทางออกของ
กระดาษบันทึก (3) จะรอนขึน้เชนกัน นี่เปนเรื่องปกติ

ตลับหมึกพิมพ
ระมัดระวงัในสิ่งตอไปนี้เม่ือคุณจับตลบัหมึกพมิพ

คําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัย
ในการใชคุณสมบัตเิครื่องนี ้คณุควรปฏิบัติตามขอควรระวังเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยพืน้ฐาน เพื่อลดความเสีย่งที่อาจกอใหเกิดอัคคีภัย 
กระแสไฟฟาดูด หรือการบาดเจ็บ

1. อยาใชเครือ่งนี้ใกลน้ํา เชน ใกลอางอาบน้ํา บรเิวณชําระลางอาง
ลางภาชนะในครัว เปนตน

2. ขณะที่เกิดพายุฝนฟาคะนอง ใหหลกีเลี่ยงการใชโทรศัพทยกเวน
โทรศัพทประเภทไรสาย เพราะอาจทําใหเกิดความเสีย่งตอ
กระแสไฟฟาดูด เม่ือเกิดฟาผาฟาแลบ (เฉพาะ KX-MB772)

3. อยาใชเครือ่งนี้ในการโทรแจงกาซรั่ว เม่ืออยูในบรเิวณใกลกับ
ที่รั่ว (เฉพาะ KX-MB772)

ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้

เม่ือเคลื่อนยายเครื่องตองแนใจวาคุณถอืตรงที่จับ
ดานขาง (1)

ประเภทที่ 1 ผลิตภัณฑเลเซอร

เครื่องพิมพนีใ้ชเลเซอร การใชตวัควบคุมหรือตวัปรับ
หรอืการใชเครื่องที่แตกตางไปจากที่ไดระบุไวในที่นี้
อาจสงผลใหไดรบัรงัสทีี่เปนอันตรายได

คุณสมบัติหลอดไดโอดเลเซอร
เอาตพุตเลเซอร: สูงสดุ 5 มิลลิวตัต
ความยาวคลื่น : 760 นาโนเมตร – 810 นาโนเมตร
ระยะเวลาการปลอยรังสี : ตอเนือ่ง

ใชเฉพาะสาย USB ที่มีฉนวนปองกัน (ตวัอยางเชน: 
สาย Hi-Speed USB 2.0 ที่ไดรับการรบัรอง)

ตวัหลอม (2) รอน หามจับ

1

1

หากคุณดื่มหมึกพมิพเขาไป ใหดื่มน้ําเปลาตาม
หลายๆ แกวเพือ่เจือจางสารที่อยูในทองคุณและไป
พบแพทยทันที

หากหมึกพิมพเขาตาใหลางตาดวยน้ําสะอาดจนทัว่
และไปพบแพทยทันที

หากหมึกพิมพสัมผัสผวิหนงัใหลางบรเิวณที่สมัผัสให
สะอาดดวยสบูและน้ําเปลา หากเกิดอาการระคาย
เคอืงทางผิวหนงัใหไปพบแพทยทันที

หากคุณหายใจเอาหมึกพมิพเขาไป ใหไปยังบรเิวณที่
มีอากาศบรสิุทธ์ิและปรกึษาแพทย

2

3
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คําแนะนําการทาํงาน (CD-ROM)

6 คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

¤Óá¹Ð¹Ó¡ÒÃ·Ó§Ò¹ (CD-ROM)1¤Óá¹Ð¹Ó¡ÒÃãªé§Ò¹â´ÂÅÐàÍÕÂ´ÁÕÍÂÙèã¹ CD-ROM

คําแนะนําการทํางานใน CD-ROM
คําแนะนําการทํางานใน CD-ROM ประกอบดวยเนื้อหาดังตอไปนี ้
ตองมี Adobe Reader เพือ่ใหอานได
L เพ่ือดูหรือติดต้ังคําแนะนําการใชงานใน CD-ROM โปรดดูที่ 

หนา 12.

1. คําแนะนําและการติดต้ัง
L ขอมูลกอนการใชงานเครือ่ง เชน วธีิการตดิตั้งตลับหมึก

ดรมัและอปุกรณเสริมอื่นๆ

2. การเตรียมพรอมการทํางาน
L การตดิตั้งหลกักอนเปดใชงานเครื่อง เชน ขอมูลซอฟทแวร

มัลตฟิงกชัน่

3. เคร่ืองพิมพ
L วธีิการใชเครื่องพมิพในรูปแบบอืน่ๆ เชน การพิมพงานบน

มีเดียพิเศษ

4. เคร่ืองสแกน
L วธีิการใชเครื่องสแกนในรูปแบบอืน่ๆ เชน การบันทึก

เปนไฟล หรอืการสงเปนเอกสารแนบในอเีมล

5. เคร่ืองถายสําเนา
L วธีิการใชเครื่องถายสําเนาในรปูแบบอื่นๆ เชนการขยาย/

ลดขนาดและวิธีการบันทึกบนกระดาษ

6. โทรสาร (เฉพาะ KX-MB772)
L วธีิการที่สะดวกในการสงโทรสาร เชน คุณสมบัตขิองปุม

โทรดวนและไดเรค็ทอรี่นาวเิกเตอรและการสงสัญญาณ
กระจายเสียง

L วธีิการในการรับโทรสารในรูปแบบอืน่ๆ และการปองกัน
การรบัโทรสารจากผูสงที่ไมตองการ

7. หมายเลขผูโทร (เฉพาะ KX-MB772)
8. กําหนดเสียงเรียกเขาเฉพาะ (เฉพาะ KX-

MB772)

9. คุณสมบัติการตั้งโปรแกรมได

10. ขอมูลทีเ่ปนประโยชน

11. คําแนะนํากรณีเกิดปญหา
L ปญหาการใชงาน

12. กระดาษติด

13. การทําความสะอาด

14. ขอมูลทัว่ไป
L รายละเอียดทางดานเทคนิค
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1. คํานําและการเตรยีมพรอม

8 คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

1 ¤Ó¹ÓáÅÐ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾ÃéÍÁ1¤Óá¹Ð¹Ó¡ÒÃãªé§Ò¹â´ÂÅÐàÍÕÂ´ÁÕÍÂÙèã¹ CD-ROMÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁ

1.1 อุปกรณเสริมที่มีมาให

*1 พิมพกระดาษขนาด A4 ที่มีเนือ้ที่ภาพ 5 % ไดประมาณ 500
แผน 

หมายเหตุ:
L เก็บกลองเดิมและวัสดุบรรจุภัณฑเพือ่ใชในการขนสงทางเรือและ 

การสงเครื่องในอนาคต

1.2 ขอมูลเก่ียวกับอุปกรณเสริม
เพือ่ใหแนใจวาเครื่องทํางานไดอยางเหมาะสม เราแนะนําใหคณุใช
ตลับหมึกและดรัมของแทจาก Panasonic
– การเปล่ียนตลับหมึก*1

L หมายเลขรุน (หมายเลขชิ้นสวน): KX-FAT92A/KX-
FAT92E

– การเปล่ียนดรัม
L หมายเลขรุน (หมายเลขชิ้นสวน): KX-FAD93A/KX-

FAD93E
*1 สามารถพิมพกระดาษขนาด A4 ไดประมาณ 2,000 แผน 

KX-FAT92A/KX-FAT92E
L เราไมรบัผิดชอบตอความเสยีหายใดๆ ของเครื่องหรือคุณภาพ

การพิมพที่แยลง ซึ่งอาจเกิดจากการใชตลับหมึกและดรัมที่ไมใช 
ของ Panasonic

1 สายไฟ
(ใชสายไฟที่เหมาะสมกับ
สถานที่ที่คุณใชเครื่องนี้)

เฉพาะ KX-MB772 2 CD-ROM

3 ดรัม 4 ตลับหมึกพิมพสําหรบั
เริ่มตนใชงาน*1

5 คูมืออางองิฉบับยอ 6 คําแนะนําการตดิตั้งดวน

7 เฉพาะ KX-MB772
สายโทรศัพท
(ใชสายโทรศัพทที่เหมาะสม
กับสถานที่ที่คุณใชเครื่องนี)้
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1. คํานําและการเตรยีมพรอม

9คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

¡ÒÃàª×èÍÁµèÍáÅÐµÔ´µÑé§

1.3 การเชื่อมตอ
ขอควรระวัง:
L แนะนําใหติดต้ังเคร่ืองในบริเวณทีอ่ยูใกลกับปล๊ักไฟและ

เขาถึงไดงาย
L ตรวจสอบใหแนใจวาไดใชสายโทรศัพททีม่าพรอมกับ

เคร่ือง (เฉพาะ KX-MB772)
L หามตอเพ่ิมสายโทรศัพท (เฉพาะ KX-MB772)

*ภาพของรุน KX-MB772
*1 เฉพาะ KX-MB772
*2 สายไฟหรอืสายโทรศพัทอาจแตกตางออกไปเลก็นอย
    ใชสายไฟหรอืสายโทรศพัททีเ่หมาะสมกบัสถานทีท่ีค่ณุใชเครือ่งนี้

หมายเหตุ:
L หากมีเครือ่งอื่นๆ ถูกเชื่อมตอเขากับสายโทรศัพทสายเดียวกัน 

เครื่องอาจถกูรบกวนจากเครือขายของเครือ่งอืน่ๆ ได (เฉพาะ 
KX-MB772 )

1.4 โหมดหมุนหมายเลขโทรศัพท (เฉพาะ 
KX-MB772)
ขอสําคัญ:
L ไมสามารถใชไดเม่ือ “NEW ZEALAND” ถูกเลือกอยู

ในคุณสมบัติ #114
หากคุณไมสามารถโทรออกได ใหเปลี่ยนการตั้งคานี้ตามระบบ
บริการคูสายโทรศัพทของคุณ 

1 {MENU} i {#}{1}{2}{0}

DIALLING MODE
=TONE [V^]

2 กด {1} หรือ {2} เพื่อเลือกการตัง้คาที่ตองการ
{1} “PULSE”: เพือ่การใชงานแบบหมุน/พัลส 
{2} “TONE” (คาที่ตั้งมา): สําหรบัสัญญาณโทรแบบโทน

3 {SET}

4 กด {MENU} เพือ่ออกจากโปรแกรม

1.5 การเลือกโหมดการทํางาน 
(สแกน/สําเนา) (โทรสาร: เฉพาะ KX-
MB772 )
คุณสามารถเลอืกโหมดที่ตองการไดโดยการกดปุมใดปุมหนึ่งดังตอ
ไปนี้

*ภาพของรุน KX-MB772
– {SCAN}: เลอืกโหมดนีเ้ม่ือกําลังใชงานเครื่อง เปนเครื่อง

สแกนสําหรับเครื่องคอมพวิเตอร
– {COPY}: เลือกโหมดนีเ้ม่ือกําลังใชงานเครื่องเปนเครื่อง 

ถายสําเนา
– {FAX} (เฉพาะ KX-MB772): เลือกโหมดนี้เม่ือกําลังใชงาน

เครือ่ง เปนเครือ่งโทรสาร

1 สายไฟ
L ตอเขากับเตารับไฟฟา

(220-240 โวลต 50/60 เฮิรตซ)
2 สายโทรศพัท *1

L ตอเขากับชองเสยีบสายโทรศพัทหนึง่ชอง
3 [EXT] ชองเสียบ *1

L คณุสามารถตอกับเครือ่งรับโทรศัพทอตัโนมัตหิรือ
โทรศัพทเครื่องอืน่ได หากมีที่ปดใหถอดที่ปดออกกอน

4 เครือ่งตอบรบัโทรศัพทอตัโนมัต ิ(ไมไดใหมาพรอมกับเครือ่ง) *1

คําเตือนสําคัญในการตอสาย USB
L อยาตอสาย USB จนกวาจะขึ้นพรอมที่สถานีมัลตฟิงกชัน่

แลว (หนา 11)

รุนนี้ไดรับออกแบบมาเพื่อใชในตะวันออก ฮองกง 
มาเลเซีย เอเชีย นิวซีแลนดและแอฟริกาตามคุณสมบัติ
การต้ังคาตําแหนง (เฉพาะ KX-MB772)
การตัง้คาเริม่ตนคอืตะวนัออกกลาง การเปลีย่นการตัง้คาตําแหนง 
โปรดดหูนา 1 (คณุสมบตั ิ#114)

4

1
2

3

*2

*2
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1.6 การตั้งคาตนฉบับ

1.6.1 การใชกระจกเคร่ืองสแกน

1 เปดฝาครอบเอกสาร (1)

2 วางเอกสารโดยเอาหนาคว่ําลงบนกระจกเครือ่งสแกน (2) 
ปรับดานซายบนสุดของเอกสารใหตรงกับมุมของ  ตําแหนง
เครื่องหมาย 

3 ปดฝาครอบเอกสาร

1.6.2 การใชเครื่องปอนเอกสารอัตโนมัติ (เฉพาะ KX-
MB772)

1 ใสเอกสาร (สูงสุด 20 แผน) โดยหันหนาขึน้เขาในเครื่องปอน
เอกสารจนกวาจะไดยินเสียงดังปบ 

2 ปรับความกวางของตัวกั้นเอกสาร (1) ใหพอดีกับขนาดของ
เอกสาร

¤Óá¹Ð¹Ó¡Ã³Õà¡Ô´»Ñ-ËÒ

1.7 โหมดคําแนะนํากรณีเกิดปญหา 
(เฉพาะ KX-MB772)
ในบทนี้ประกอบไปดวยขอมูลที่เปนประโยชนในหัวขอดังตอไปนีซ้ึ่ง
สามารถพิมพออกมาเพื่อใชในการอางอิงได
– “BASIC SETTINGS”
– “FEATURE LIST”
– “DIRECTORY”
– “FAX RECEIVING”
– “COPIER”
– “REPORTS”
– “CALLER ID”

1 กด {MENU} ซ้ําๆ เพือ่แสดง “HELP”
2 กด {<} หรือ {>} ซ้ําๆ เพือ่แสดงรายการที่ตองการ i 
{SET}

3 กด {MENU} เพือ่ออกจากโปรแกรม
ÃÐ´ÑºàÊÕÂ§

1.8 การปรับเสียง (เฉพาะ KX-MB772)
ขอสําคัญ:
L กอนปรับเสียงใหต้ังคาโหมดการทํางานทีโ่หมดโทรสารกอน 

หาก {FAX} แสงไฟปดอยูใหเปดโดยการกด {FAX}

เสียงเรียกเขา
เม่ือเครื่องนี้ไมถกูใชงาน กด {V} หรือ {^}
L หากมีเอกสารใดๆ อยูในบรเิวณทางเขาเอกสารคุณจะไม

สามารถปรับเสยีงได แนใจวาไมมีเอกสารใดๆ อยูในทางเขา
เอกสาร

การปดเสียงเรียกเขา
กด {V} ซ้ําๆ เพื่อแสดง “RINGER OFF= OK?” i {SET}

L เครือ่งจะไมดัง
L การเปดเสยีงอีกครัง้ กด {^}

รูปแบบเสียงเรียกเขา
L คุณสามารถเลือกรูปแบบเสียงแบบใดแบบหนึง่จาก 3 

รูปแบบ (คุณสมบัติ #161)

เสียงมอนเิตอร
ขณะทีใ่ชมอนิเตอร กด {V} หรือ {^}
¡ÒÃµÑé§¤èÒàÃÔèÁµé¹

1

2

l

1

MB262_772CX-PFQW2747ZA-QRG-th.book  Page 10  Thursday, December 20, 2007  4:23 PM



1. คํานําและการเตรยีมพรอม
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1.9 วันที่และเวลา (เฉพาะ KX-MB772)
1 {MENU} i {#}{1}{0}{1} i {SET}

D:|01/M:01/Y:07
TIME: 00:00

2 ปอน วัน/เดือน/ป/ชัว่โมง/นาที ปจจุบัน โดยใชเลข 2 หลักปอน
แทนคาตางๆ กด {*} ซ้ําๆ เพือ่เลือก “AM” หรอื “PM” 
หรอืใสเวลา 24 ชั่วโมง
ตัวอยาง: 10 สิงหาคม ค.ศ. 2007 10:15 เย็น (รูปแบบเวลา 
12 ชั่วโมง)
1. กด {1}{0} {0}{8} {0}{7} {1}{0} {1}{5}

D:|10/M:08/Y:07
TIME: 10:15

2. กด {*} ซ้ําๆ เพือ่เลือก “PM”
3 {SET}

4 กด {MENU} เพือ่ออกจากโปรแกรม

1.10 การต้ังโลโก (เฉพาะ KX-MB772)
คุณสามารถตัง้คาโลโก (ชื่อ, ชื่อบรษิัท ฯลฯ) เพือ่ใหปรากฏโลโก
อยูดานบนของเอกสารแตละหนาที่สงได
1 {MENU} i {#}{1}{0}{2} i {SET}

LOGO=|

2 ปอนโลโกของคุณไดสูงสุด 30 ตวัอกัษร i {SET}

3 กด {MENU} เพือ่ออกจากโปรแกรม

1.11 การต้ังหมายเลขโทรสาร (เฉพาะ KX-
MB772)
คุณสามารถตัง้หมายเลขโทรสาร เพื่อใหปรากฏหมายเลขนี้อยูดาน 
บนของเอกสารที่สงแตละหนาได
1 {MENU} i {#}{1}{0}{3} i {SET}

NO.=|

2 ปอนหมายเลขโทรสาร ไมเกิน 20 หลัก
L การปอน “+” กด {*}
L การปอนเคาะวรรค กด {#}
L การปอนยัติภังค กด {FLASH}
L การลบหมายเลข กด {STOP}

3 {SET}

4 กด {MENU} เพือ่ออกจากโปรแกรม

1.12 การติดต้ังสถานีมัลติฟงกชั่น
คําเตือน:
L เพื่อใหแนใจวาเปนไปตามขีดจํากัดการปลอยรังสีตอเนื่องโปรด

ใชเฉพาะสาย USB ที่มีฉนวนปองกันเทานัน้ 
(ตวัอยางเชน: สาย Hi-Speed USB 2.0 ที่ไดรบัการรับรอง)

L เพือ่ปกปองตัวเครื่อง ใหใชเฉพาะสาย USB ที่มีฉนวนปองกัน
เทานั้นในบริเวณที่มีการเกิดพายุฝนฟาคะนองบอยครั้ง

หมายเหตุ:
L ไมมีสาย USB ใหสําหรับ KX-MB262 โปรดซือ้สาย USB ที่มี

ฉนวนปองกัน Type-A ตวัผู/Type-B ตวัผู
L ติดต้ังสถานีมัลติฟงกชั่น (CD-ROM) กอนตอเคร่ือง

คอมพิวเตอรเขากับสาย USB  หากเครื่องนีถู้กตอเขา
กับเครื่องคอมพิวเตอรดวยสาย USB กอนติดต้ังสถานี
มัลติฟงกชั่น [Found New Hardware Wizard] กลอง
ขอความจะปรากฏ คลิกที ่[Cancel] เพ่ือปด 

L คุณสมบัติและหนาตาของซอฟทแวรอาจเปล่ียนแปลงได 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

1 เปด Windows® และออกจากโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมด
L สําหรบัผูใชงานระบบปฏิบัติการ Windows 2000, Windows 

XP และ Windows Vista™ คุณตองลอ็กอนิเขาไปในฐานะ
ผูบริหารจัดการระบบเพือ่ตดิตั้งสถานมัีลติฟงกชั่น

2 ใสแผน CD-ROM ที่มีมาใหในชองอาน CD-ROM
3 [Easy installation]
L การติดตั้งจะเริม่ตน

4 เม่ือโปรแกรมตดิตั้งเริ่มตนขึ้น ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

5 เม่ือ [Connect Type] กลองขอความปรากฏ เลือกที่ 
[Connect directly with a USB cable.] i [Next]

L กลองขอความ [Connect Device] จะปรากฏ

6 ตอเครื่องดวยสาย USB (1) แลวคลิกที่ [Next]

*ภาพของรุน KX-MB772

7 คลิกที่ [Install] แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
L ไฟลจะถูกคัดลอกเขาในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

คําเตือนสําคัญ
หากคุณใช Windows XP หรือ Windows Vista ขอความอาจ 
ปรากฏหลงัตอเครือ่งดวยสาย USB แลว นี่เปนเรือ่งปกติและ 
ซอฟทแวรจะไม ทําใหเกิดปญหาใดๆ กับระบบปฏิบัติงานของ 
คุณ คุณสามารถทําการ ตดิตั้งตอไปไดโดยไมมีปญหาขอความ 
ประเภทนีจ้ะปรากฏ
L สําหรับผูใชงาน Windows XP 

“ซอฟทแวรที่คุณตดิตั้งสําหรับฮารดแวรนีไ้มผานการ
ทดสอบโลโก Windows เพื่อรับรองวาสามารถใชไดกบั 
Windows XP”

L สําหรับผูใชงาน Windows Vista 
“คุณตองการติดตัง้ซอฟทแวรอุปกรณนีห้รือไม”

1
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1. คํานําและการเตรยีมพรอม
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เพ่ือดูหรือติดต้ังคําแนะนําการใชงานใน CD-ROM 

1. เปด Windows และใสแผน CD-ROM ที่มีมาใหเขาในเครื่องอาน 
CD-ROM 

2. คลิก [Operating Instructions] แลวทําตามคําแนะนําบน
หนาจอเพือ่ดูหรอืตดิตั้งคําแนะนําการใชงานในรปูของ PDF
L ตองมี Adobe® Reader® เพื่อใหอานได

หมายเหตุ:
L หากคุณติดตัง้คําแนะนําการใชงาน คุณจะสามารถอานเม่ือไหร

ก็ไดจาก [ ? ] ตวัเปดสถานมัีลติฟงกชัน่ 
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2.1 การพิมพจากโปรแกรม Windows
คุณสามารถพมิพไฟลที่สรางในโปรแกรม Windows ได ตัวอยางเชน 
การพมิพไฟล WordPad ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1 เปดเอกสารที่คุณตองการพิมพ

2 เลือก [Print...] จากเมน ู[File] 

3 เลือกชือ่เครือ่งเปนเครือ่งพมิพที่เปดใชงานอยู
L หากคุณไดเปลี่ยนชือ่เครื่องในตอนที่ตดิตั้งใหเลือกชื่อจาก

รายการ

4 คลิกที่ [Print] หรอื [OK]
L เครื่องจะเริม่พิมพ

à¤Ã×èÍ§Êá¡¹

2.2 การสแกนจากเครือ่ง (Push Scan)
คุณสามารถสแกนเอกสารโดยการใชแผงควบคุมการทํางานบน
เครื่อง

2.2.1 สแกนไปยังมุมมองมัลติฟงกช่ัน

1 ตัง้คาตนฉบับ (หนา 10)
2 {SCAN}

3 กด {V} หรอื {^} ซ้ําๆ เพื่อเลอืก “VIEWER” i {SET}

4 กด {V} หรือ {^} ซ้ําๆ เพือ่เลือก “USB HOST” i {SET}

5 เปลีย่นการตัง้คาสแกน (ชนิดสแกน/ความคมชัด/รปูแบบไฟล/ 
ความสวาง/ความแตกตางของส/ีขนาดสแกน) หากจําเปน กด 
{>} กด {V} หรอื {^} ซ้ําๆ เพือ่เลือกการตั้งคาที่ตองการ i 
{SET} i {START}

2.3 การสแกนจากเครือ่งคอมพิวเตอร 
(Pull Scan)

2.3.1 การใชโปรแกรมสแกนแบบมัลติฟงกช่ัน
โดยการคลิกที่ไอคอนโปรแกรม โปรแกรมที่ถูกเลือกจะเปดขึน้โดย 
อตัโนมัติหลังสแกน

1 ตัง้คาตนฉบับ (หนา 10)

2 การตดิตั้งสถานมัีลติฟงกชัน่ i [Scan]

3 คลิกที่ไอคอนโปรแกรมที่ตองการ

¤Ñ´ÅÍ¡

2.4 การทําสําเนา
การคัดลอกที่ผิดกฎหมาย
L เปนการผิดกฎหมายที่จะทําการคัดลอกเอกสารบางอยาง

การคัดลอกเอกสารบางอยางอาจผิดกฎหมายในประเทศของ
คุณ คาปรับของการทําผิดกฎหมายอาจมีการเรยีกเก็บสําหรับ
การกระทําที่ผิดกฎหมาย ตอไปนี้เปนตัวอยางของรายการที่
อาจถือเปนการผดิกฎหมายในการคัดลอกในประเทศของคุณ
– คาเงิน
– ธนบัตรและเช็ค
– พนัธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย
– หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน
– สิง่ของที่มีลิขสทิธ์ิหรือเครือ่งหมายทางการคาโดยไมมีการ

อนุญาตจากผูเปนเจาของ
– แสตมปและเครือ่งมือที่ตอรองไดอืน่ๆ
รายการนี้ไมถือวาครบถวนแลว และตองไมถูกอนุมานเอา 
เองวามีความรับผิดชอบตอความครบถวนหรือความ
ถูกตอง ในกรณีที่มีความสงสัยโปรดติดตอที่ปรึกษาทาง
กฎหมายของคุณ

ขอสังเกต:
L ติดตัง้เครื่องของคุณใกลบริเวณที่มีการควบคุมดูแลเพือ่ปองกัน

การคัดลอกสิง่ผดิกฎหมาย

2.4.1 การใชกระจกเครื่องสแกน

1 หาก {COPY} ไฟเปดอยู ใหปดโดยการกด {COPY}

2 ตั้งคาตนฉบับ (หนา 10)

3 ปรบัความคมชดัและความแตกตางของสตีามประเภทของเอกสาร
หากจําเปน

4 ใสจํานวนสําเนา (ไดถึง 99 แผน) หากจําเปน
5 {START}

L เครือ่งจะเริ่มคัดลอกสําเนา

6 หลังจากคดัลอกเสรจ็ กด {STOP} เพือ่ตัง้คาคาที่คุณตั้ง 
ในขั้นตอน 3 และ 4 ใหม

2.4.2 การใชเครื่องปอนเอกสารอัตโนมัติ (เฉพาะ KX-
MB772)

1 หาก {COPY} ไฟปดอยู ใหเปดโดยการกด {COPY}

2 ตั้งคาตนฉบับ (หนา 10)

3 ปรบัความคมชดัและความแตกตางของสตีามประเภทของเอกสาร
หากจําเปน

4 ใสจํานวนสําเนา (ไดถึง 99 แผน) หากจําเปน
5 {START}

L เครือ่งจะเริ่มคัดลอกสําเนา

6 หลังจากคดัลอกเสรจ็ กด {STOP} เพือ่ตัง้คาคาที่คุณตั้ง 
ในขั้นตอน 3 และ 4 ใหม
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2.5 การสงโทรสารดวยตนเอง (เฉพาะ KX-
MB772)

2.5.1 การใชกระจกเคร่ืองสแกน

1 หาก {FAX} ไฟปดอยู ใหเปดโดยการกด {FAX}

2 ตัง้คาตนฉบับ (หนา 10)

3 ปรบัความคมชดัและความแตกตางของสตีามประเภทของเอกสาร
หากจําเปน

4 กดหมายเลขโทรสาร
L การสงเอกสารหนาเดียว ใหขามไปขั้นตอน 7
L การสงเอกสารหลายหนา ไปที่ขั้นตอนตอไป

5 กด {QUICK SCAN} เพือ่สแกนเอกสารเขาในหนวย
ความจํา

6 วางหนาถดัไปบนกระจกเครือ่งสแกน i {SET}
L การสงเอกสารเพิม่ ใหทําขั้นตอนนี้ซ้ํา

7 {START}

2.5.2 การใชเครื่องปอนเอกสารอัตโนมัติ

1 หาก {FAX} ไฟปดอยู ใหเปดโดยการกด {FAX}

2 ตัง้คาตนฉบับ (หนา 10)

3 ปรบัความคมชดัและความแตกตางของสตีามประเภทของเอกสาร
หากจําเปน

4 {MONITOR}

5 กดหมายเลขโทรสาร i {START}
¡ÒÃÃÑºâ·ÃÊÒÃ

2.6 การรับโทรสารอตัโนมติั - เปดเครื่อง
ตอบรับอัตโนมัติ (เฉพาะ KX-MB772)

2.6.1 เปดการทํางานโหมด FAX ONLY
กด {FAX AUTO ANSWER} ซ้ําๆ เพือ่แสดง “FAX ONLY 
MODE”

วิธกีารรับสายโทรสาร
เม่ือมีสายเรียกเขา เครือ่งจะตอบสายเรียกเขาทุกสายโดยอัตโนมัต ิ
และรับเฉพาะเอกสารโทรสารเทานั้น
¢éÍÁÙÅ·Õèà»ç¹»ÃÐâÂª¹ì

2.7 การยกเลิกการทํางาน
คุณสามารถยกเลิกการทํางานปจจุบันไดโดยสัง่จากเครื่อง 
คุณสามารถเลือกการทํางานที่ตองการจะยกเลกิไดเชนกัน
1 {STOP}

L “USER STOPPED” ถกูแสดง

L เม่ือ “USER STOPPED” ไมแสดง ใหไปยังขั้นตอน
ตอไป 2

2 การยกเลิกการพิมพ:
กด {STOP} ซ้ําๆ เพื่อแสดง “STOP PRINTING?”

การยกเลิกการคัดลอกสําเนา:
กด {STOP} ซ้ําๆ เพื่อแสดง “STOP COPYING?”

การยกเลิกการสแกน (เฉพาะ KX-MB772 ):
กด {STOP} ซ้ําๆ เพื่อแสดง “STOP SCANNING?”

การยกเลิกการสงหรือรับโทรสาร (เฉพาะ KX-MB772 ):
กด {STOP} ซ้ําๆ เพื่อแสดง “STOP FAX?”

การยกเลิกการสงสัญญาณกระจายเสียง
(เฉพาะ KX-MB772 ):
กด {STOP} ซ้ําๆ เพื่อแสดง “BROAD CANCELLED?”

การยกเลิกการทวนเบอรซ้ํา (เฉพาะ KX-MB772 ):
กด {STOP} ซ้ําๆ เพื่อแสดง “SEND CANCELLED?”.

3 {SET}
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3.1 ขอความแสดงขอผิดพลาด - จอแสดงผล
หากเครื่องตรวจพบปญหา จะปรากฏขอความใดขอความหนึ่งตอไปนี้บนจอแสดงผล

หนาจอ สาเหตุและวิธแีกไข

“CALL SERVICE” L มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกบัเครื่อง ใหติดตอศูนยบริการ

“CARRIAGE ERROR” L มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกบัเซ็นเซอรตัวสง ใหติดตอศูนยบริการ

“CHANGE DRUM” L มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกบัดรมั เปลี่ยนดรมัและตลับหมึกใหม

“CHECK DOCUMENT” L ไมมีการดึงเอกสารเขาเครือ่งอยางถูกตอง เอาเอกสารออกแลวกด {STOP} เพื่อลบ
ขอความบนหนาจอแสดงผล ปอนเอกสารใหม หากเกิดปญหานีบ้อยครัง้ ใหทําความสะอาด 
ลูกกลิ้งตวัปอนเอกสาร แลวลองใหมอกีครั้ง

“CHECK DRUM” L ดรัมไมถกูใสเขาอยางเหมาะสม ใสใหมใหถูกตอง

“CHECK PAPER #1” L ไมมีกระดาษบันทึกหรอืถาดกระดาษเขาไมมีกระดาษ ใสกระดาษ
L ไมมีการดึงกระดาษบันทึกเขาเครื่องอยางถูกตอง ใสกระดาษบันทึกใหม
L ไมไดใสถาดกระดาษเขาหรอืใสถาดไมสดุ ใสถาดกระดาษเขากับเครื่อง

“CHECK PICK UP INPUT 
TRAY #2”

L ไมมีการดึงกระดาษบันทึกเขาเครื่องอยางถูกตอง ใสกระดาษบันทึกใหม

“CHECK REAR COVER” L ถาดปอนเขาดวยมือ (ฝาครอบดานหลัง) เปดอยู ใหปดฝาครอบ
L กระดาษบันทกึตดิอยูใกลกบัถาดปอนเขาดวยมอื (ฝาครอบดานหลงั) ใหเอากระดาษทีต่ดิออก

“DIRECTORY FULL” L ไมเหลือที่วางสําหรับใสรายการใหมในไดเร็คทอรีน่าวิเกเตอร โปรดลบรายการที่ไมจําเปน 
ออก

“DRUM LIFE LOW REPLACE 
SOON”

L ดรัมใกลหมดอายุ โปรดเปลี่ยนดรัมใหมโดยเร็วที่สุด

“FAX IN MEMORY” L เครื่องมีเอกสารอยูในหนวยความจํา ดูขอความคําแนะนําที่ถกูแสดงอื่นๆ เพือ่พมิพเอกสาร
L หากตั้งคุณสมบัติ #442 “ALWAYS” ตรวจสอบการเชือ่มตอระหวางคอมพิวเตอรกับเครือ่ง

“KEEP COPYING” L การคัดลอกหยุดลงเนื่องจากกระดาษติด ดูขอความคําแนะนําที่ถูกแสดงอืน่ๆ เพือ่ทําการ 
คัดลอกตอ

“LOW TEMP.” L ภายในเครื่องเย็นมากและไมสามารถทํางานได ใชเครือ่งนีใ้นบริเวณที่อุนกวา ขณะที่เครือ่ง
ไมสามารถทํางานได เอกสารที่ไดรับจะถกูเก็บเขาหนวยความจําชัว่คราวและจะพมิพ
ออกมาอตัโนมัติเม่ือเครื่องอุนขึ้น

“MEMORY FULL” L เม่ือใชงานการสงโทรสารจากหนวยความจําแลวเอกสารที่ถกูเก็บในหนวยความจํานั้นมี
ขนาดเกินความจุของหนวยความจําของเครือ่ง ใหสงเอกสารทั้งหมดดวยตนเองแทน

L เม่ือทําสําเนาแลวเอกสารนัน้มีขนาดเกินหนวยความจําของเครื่อง กด {STOP} เพือ่ลบ 
ขอความ แบงเอกสารออกเปนสวน

“MODEM ERROR” L มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกบัเครื่อง ใหติดตอศูนยบริการ

“NO FAX REPLY” L เครื่องปลายทางสายไมวาง หรือกระดาษบันทึกหมด  ใหลองสงใหมอีกครั้ง

“OUT OF PAPER INPUT TRAY 
#2”

L ไมมีกระดาษบันทึกอยูในถาดปอนเขาดวยมือ ใสกระดาษ

“PAPER JAMMED”
“OPEN TOP COVER”

L กระดาษบันทึกตดิ เอากระดาษที่ตดิออก
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“PC FAIL OR BUSY” L สายไฟหรือสายคอมพิวเตอรไมถูกเสียบอยางเหมาะสม ตรวจสอบการเชื่อมตอสาย
L ซอฟทแวรไมไดทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร ปดซอฟทแวรและลองเปดใหมอกีครั้ง

“PLEASE WAIT” L กําลังอุนเครื่อง โปรดรอสกัครู

“POLLING ERROR” L เครื่องโทรสารปลายทางไมสามารถใชงานการเรียกเอกสารได ใหตรวจสอบกับเครือ่ง 
ปลายทาง

“REDIAL TIME OUT” L เครื่องปลายทางสายไมวาง หรือกระดาษบันทึกหมด ใหลองสงใหมอกีครั้ง

“REMOVE DOCUMENT” L เอกสารตดิ เอากระดาษที่ตดิออก
L พยายามสงหรอืคัดลอกเอกสารที่ยาวเกิน 600 มม. โดยใชการปอนเอกสารอัตโนมัต ิกด 
{STOP} เพื่อนําเอกสารออก ใหแบงเอกสารออกเปนสองสวนหรือมากกวานัน้ 
แลวลองใหมอกีครั้ง

“REMOVE PAPER IN INPUT 
TRAY #2”

L กระดาษบันทึกถกูใสในถาดปอนกระดาษเขาดวยมือ ขณะที่พยายามทําการคัดลอก 
รับโทรสารหรอืพมิพรายงาน นํากระดาษบันทึกออกจากถาดปอนเขาดวยมือ

“REPLACE DRUM CHANGE 
SUPPLIES”

L ดรัมหมดอายุการใชงาน เปลี่ยนดรมัใหมโดยทันที

“RX MEMORY FULL” L หนวยความจําการรบัเอกสารเต็มเนื่องจากเครือ่งไมมีกระดาษบันทึก 
หรือกระดาษบันทึกตดิ ใสกระดาษหรือเอากระดาษที่ติดอยูออก

L หากตั้งคุณสมบัติ #442 “ALWAYS” ตรวจสอบการเชือ่มตอคอมพิวเตอรกับเครื่อง

“TONER EMPTY”
“CHANGE SUPPLIES”

L หมึกหมดอายุการใชงาน เปลี่ยนตลับหมึกใหมโดยทันที

“TONER LOW”
“CHANGE SUPPLIES”

L หมึกใกลหมดอายุการใชงาน โปรดเปลี่ยนตลบัหมึกใหมโดยเรว็ที่สดุ

“TOP COVER OPEN” L ฝาครอบดานหลังเปดอยู ปดฝาครอบ

“TRANSMIT ERROR” L การสงผิดพลาด  ลองสงใหมอีกครัง้

“WARMING UP” L ขางในเครื่องเย็น ปลอยใหเครื่องอุน โปรดรอสกัครู

“WRONG PAPER” L ขอความโทรสารถูกพมิพบนกระดาษที่สัน้กวาขนาด A4 ใชกระดาษที่มีขนาดเหมาะสม

หนาจอ สาเหตุและวิธแีกไข
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