
KX-MB3150CX
(CD-ROM)

ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริม: 
เพื่อใหแนใจวาเครื่องทำงานไดอยางเหมาะสม เราแนะนำใหคุณใช 
ตลับหมึกและดรัมของแทจาก Panasonic 

อุปกรณเสริมสำหรับเปลี่ยนใหม 
ตลับหมึกพิมพ 

หมายเลขรุน (หมายเลขชิ้นสวน): 
KX-FAT401A/KX-FAT401E 

ตลับดรัม 
หมายเลขรุน (หมายเลขชิ้นสวน): 
KX-FAD402A/KX-FAD402E 

อุปกรณเสริมที่ไมมีมาให 
ถาดปอนกระดาษชั้นลาง 

หมายเลขรุน (หมายเลขชิ้นสวน): 
KX-FAP106A/KX-FAP106E 

ตรวจสอบใหแนใจวาไดใชสาย USB ที่ใหมาพรอมกับเครื่อง

■

–

•

–

•

■

–

•

CD-ROM ที่มีมาใหดวยนั้นใหคำแนะนำการใชงานในรูปแบบ PDF 
พรอมคำอธิบายวิธีการใชงานเครื่องโดยละเอียด ตองมี Adobe® Reader® 
เพื่อใหสามารถอานคูมือนี้ได โปรดอานกอนใชงานเครื่องและเก็บ  
CD-ROM ไวใหดีเพื่อใชอางอิงในอนาคต  
 
คุณสามารถเลือกภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนได  
(เฉพาะรุน KX-MB3010/KX-MB3020) 
การแสดงผลและรายงานจะแสดงเปนภาษาที่เลือก ภาษาเริ่มตนที่กำหนด
ไวคือ ภาษาอังกฤษ หากคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคา โปรดดูจากคำ
แนะนำการใชงาน (คุณสมบัติ #110)   
 
การเลือกตำแหนง: (เฉพาะรุน KX-MB3020/KX-MB3150)  
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชในตะวันออกกลาง มาเลเซีย เอเชีย 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ตูนิเซีย แอฟริกา และละตินอเมริกา  
(เฉพาะรุน KX-MB3020) ตามคุณสมบัติการตั้งคาตำแหนง  
คาตำแหนงที่ตั้งมาใหคือ ตะวันออกกลาง หากคุณตองการเปลี่ยน 
การตั้งคา โปรดดูจากคำแนะนำการใชงาน (คุณสมบัติ #114) 
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บันทึกผูใชงาน (สำหรับอางอิงในอนาคต)
วันที่ซื้อ

หมายเลขรุน (ดูที่ดานหลังของผลิตภัณฑ)

ชื่อและที่อยูผูขาย

หมายเลขโทรศัพทผูขาย

ติดใบเสร็จรับเงินของคุณที่นี่

หมายเหตุ: 
• เก็บกลองเดิมและวัสดุบรรจุภัณฑเพื่อใชในการขนสงทางเรือและ 
การสงเครื่องในอนาคต 

• หลังจากแกะกลองผลิตภัณฑแลว โปรดใหความใสใจกับ 
ฝาปลั๊กไฟและ/หรือวัสดุบรรจุภัณฑอยางเหมาะสม 

• คำตอทายหมายเลขรุนจะถูกละไวในคำแนะนำนี้ 
ขอควรระวัง: 
• แนะนำใหติดตั้งเครื่องในบริเวณที่อยูใกลกับปลั๊กไฟและ เขาถึงไดงาย 
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่อง  

(เฉพาะรุน KX-MB3020/KX-MB3150) 
• หามตอสายเพิ่มโทรศัพท (เฉพาะรุน KX-MB3020/KX-MB3150) 
เครื่องหมายทางการคา: 
• Adobe และ Reader เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน หรือเครื่อง 
หมายทางการคาของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกา 
และ/หรือประเทศอื่นๆ 

• เครื่องหมายการคาจดทะเบียนที่ระบุในที่นี้เปนกรรมสิทธิ์ของ 
ผูเปนเจาของ 

ลิขสิทธิ์: 
• เอกสารนี้เปนลิขสิทธิ์ของ Panasonic Communications Co., Ltd. 
และอาจนำมาผลิตซ้ำไดสำหรับการใชภายในองคกรเทานั้น หามมิให 
ทำการผลิตซ้ำอื่นใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดยมิไดรับอนุญาต 
เปนลายลักษณอักษรจาก Panasonic Communications Co., Ltd. 

 
© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009 
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สารบัญ (คูมืออางอิงฉบับยอ)
ขอมูลสำคัญ 
ขอมูลสำคัญ 
1.1 เพื่อความปลอดภัยของคุณ .................................................. 4

1.2 คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย ........................................ 6

1.3 การเคลื่อนยายเครื่อง ........................................................... 6

1.4 การคัดลอกที่ผิดกฎหมาย .................................................... 6

1.5 ขอความที่แสดง .................................................................. 7

1.

สารบัญ
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1.1 เพื่อความปลอดภัยของคุณ
เพื่อปองกันการบาดเจ็บรุนแรง รวมถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 
โปรดอานขอมูลในบทนี้อยางละเอียดกอนใชงานเครื่องโทรสาร ทั้งนี้  
เพื่อใหมั่นใจวาไดใชงานเครื่องโทรสารของคุณอยางเหมาะสมและ 
ดวยความปลอดภัย 

• สัญลักษณตอไปนี้ ใชเพื่อแสดงขอมูลและอธิบายถึงระดับของอันตราย 
รวมทั้งการบาดเจ็บที่มีสาเหตุจากการไมใหความใสใจในความหมาย 
ของสัญลักษณ และใชงานเครื่องโทรสารอยางไมเหมาะสม 

คำเตือน
 
หมายถึง มีความเปนไปไดที่จะเกิดอันตรายอันเปนสาเหตุของ 
การบาดเจ็บที่รุนแรงหรือการเสียชีวิต

หมายถึง อันตรายที่อาจเปนสาเหตุของการบาดเจ็บเล็กนอยหรือ 
ทำใหเครื่องโทรสารชำรุดเสียหาย 

• สัญลักษณตอไปนี้ ใชเพื่อแสดงขอมูลและอธิบายถึงประเภทของ 
คำแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติ 

 

ประเภทของสัญลักษณนี้ ใชเพื่อเตือนผูใชใหทราบถึง 
ขั้นตอนการใชงาน ซึ่งตองนำไปปฏิบัติดวยความ 
ระมัดระวัง 

ประเภทของสัญลักษณนี้ ใชเพื่อเตือนผูใชใหทราบถึง 
ขั้นตอนการใชงาน ซึ่งหามไมใหปฏิบัติวิธีดังกลาว 

ประเภทของสัญลักษณนี้ ใชเพื่อเตือนผูใชใหทราบถึง 
ขั้นตอนการใชงาน ซึ่งตองเนนย้ำเพื่อใหใชงานเครื่อง 
โทรสารไดอยางปลอดภัย 

คำเตือน
การตอสายไฟและสายดิน 

ใชแหลงจายไฟฟาตามที่ระบุไวบนเครื่องเทานั้น 
หากคุณไมแนใจเกี่ยวกับประเภทกำลังไฟฟาของ 
บานคุณ ใหปรึกษาตัวแทนจำหนายสินคา หรือ 
การไฟฟาในทองถิ่นของคุณ 
ตามวัตถุประสงคดานความปลอดภัย ผลิตภัณฑนี้ 
ไดรับการติดตั้งปลั๊กสายดินแบบสามขา ถาคุณไมมี 
เตารับประเภทนี้ โปรดจัดหาเตารับดังกลาว อยาทำลาย
คุณสมบัติความปลอดภัยนี้โดยการฝนเสียบปลั๊ก 

อยาวางวัตถุทับสายไฟ ใหติดตั้งเครื่องในที่ที่ไมมีใคร 
เดินผานหรือสะดุดสายไฟได 

อยาใหเตาเสียบปลั๊กบนผนังและสายตอพวงใชงาน 
หนักมากเกินไป เพราะอาจกอใหเกิดความเสี่ยงจาก 
อัคคีภัยหรือไฟฟาลัดวงจรได 

เสียบอแดปเตอร AC/ปลั๊กไฟเขาในเตารับไฟฟา  
จนสุด หากไมเสียบเขาไปจนสุด อาจทำใหเกิด  
กระแสไฟฟาดูด และ/หรือ มีความรอนเกินซึ่งเปน 
สาเหตุของอัคคีภัยได 
ปดฝุนทำความสะอาดอแดปเตอร AC/ ปลั๊กไฟ 
เปนประจำ โดยการดึงปลั๊กออกจากเตารับไฟฟาและ 
เช็ดดวยผาแหง ฝุนละอองที่สะสมอาจทำใหฉนวน 
หุมเกิดความผิดปกติจากความชื้น ฯลฯ ซึ่งอาจสงผล 
ใหเกิดอัคคีภัยได 
ดึงปลั๊กเครื่องโทรสารออกจากเตารับไฟฟาทันทีหาก 
สังเกตเห็นควัน ไดกลิ่นแปลกๆ หรือไดยินเสียงผิด 
ปกติ เพราะอาจเกิดอัคคีภัยหรือกระแสไฟฟาดูดได 
ตรวจดูใหแนใจวาไมมีควันออกมาจากเครื่องแลว 
และรีบติดตอศูนยบริการที่เปนตัวแทนอยางถูกตอง 

หามสัมผัสตัวปลั๊กขณะที่มือเปยก เพราะอาจเกิด 
อันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด

การติดตั้ง 
วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบที่มั่นคง กรณีที่เครื่องพลัด 
ตกหลน อาจทำใหเกิดความเสียหายและ/หรือ 
การบาดเจ็บได 

เพื่อปองกันความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟา 
ลัดวงจร อยาติดตั้งเครื่องในบริเวณที่โดนฝนหรือ 
อยูในที่อับชื้น 

แนใจวาเครื่องถูกติดตั้งในหองที่มีการระบายอากาศ 
ที่ดีเพื่อที่จะไมเพิ่มความหนาแนนของโอโซนใน 
อากาศ เนื่องจากโอโซนมีน้ำหนักมากกวาอากาศจึง 
แนะนำใหมีการระบายอากาศที่พื้น 

มาตรการปองกันเมื่อใชงาน 
กดสวิตชปดเครื่องกอนทำความสะอาด อยาใชน้ำยา 
หรือสเปรยทำความสะอาดฉีดพน 

อยาคลุมชองระบายอากาศหรือชองเปดบนเครื่อง 
เนื่องจากชองเหลานี้ไดรับการออกแบบใหเปนชอง 
ระบายอากาศและปองกันเครื่องรอนเกินไปไวแลว 
นอกจากนี้ อยาวางเครื่องไวใกลกับเครื่องทำความรอน 
หรือในที่ที่อากาศถายเทไมสะดวก 

คำแนะนำการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

ขอมูลสำคัญ1.
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อยาดันวัตถุใดก็ตามเขาไปในชองที่ติดอยูกับตัว  
เครื่อง เพราะอาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากอัคคีภัย 
หรือไฟฟาลัดวงจรได หรืออยาทำของเหลวใดก็ตาม 
หกรดใสเครื่อง 
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟาดูด ไมควร 
ถอดสวนประกอบของเครื่องออก ใหนำเครื่องเขารับ 
บริการที่ศูนยบริการซอมที่ เปนตัวแทนอยางถูกตอง  
การเปดหรือถอดฝาเครื่องออกอาจทำใหคุณไดรับ 
อันตรายจากกระแสไฟฟา หรือความเสี่ยงอื่นๆ การ 
ประกอบเครื่องกลับที่เดิมอยางไมถูกตองอาจทำให 
เกิดกระแสไฟฟาดูดเมื่อใชงานในภายหลัง 
ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดที่แสดงอยู 
บนเครื่องนี้ 

อยาทำของเหลว (สารชะลาง น้ำยาทำความสะอาด 
ฯลฯ) หกลงบนปลั๊กสายไฟโทรศัพท หรือทำให 
สายเปยกโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำใหเกิดอัคคีภัยได 
หากปลั๊กสายโทรศัพทเปยก ใหดึงปลั๊กออกจากชอง 
เสียบสายโทรศัพทบนผนังทันที และหามใชงาน  
(เฉพาะรุน KX-MB3020/KX-MB3150) 
ใหถอดปลั๊กของเครื่องออกจากเตารับไฟฟาบนผนัง 
และติดตอรับบริการจากศูนยบริการซอมที่เปนตัวแทน
อยางถูกตองในกรณีที่เกิดเหตุการณใดๆ ดังตอไปนี้: 

• เมื่อสายไฟไดรับความเสียหายหรือฉีกขาด 
• มีของเหลวหกรดใสเครื่อง 
• ถาเครื่องโดนน้ำฝนหรือน้ำ 
• ถาเครื่องทำงานไมเปนปกติตามคำแนะนำการใชงาน 
ใหปรับตัวควบคุมตามคำแนะนำการใชงานเทานั้น 
หากปรับไมถูกตอง ใหติดตอศูนยบริการซอมที่เปน 
ตัวแทนอยางถูกตอง 

• ถาเครื่องตกหลนหรือตัวเครื่องไดรับความเสียหาย 
• ถาเครื่องแสดงใหเห็นวามีการทำงานที่เปลี่ยนแปลง 
ไป 

สาย USB/ สาย LAN 
เพื่อใหแนใจวาเปนไปตามขีดจำกัดการปลอยรังสี
ตอเนื่อง; 
– โปรดใชเฉพาะสาย USB ที่มีฉนวนปองกันเทานั้น 

(ตัวอยาง: สาย Hi-Speed USB 2.0 ที่ไดรับ 
การรับรอง) 

– โปรดใชเฉพาะสาย LAN ที่มีฉนวนปองกันเทานั้น 
(สายตรงประเภท 5 เทานั้น) 

การติดตั้งและการเคลื่อนยาย 
หลังจากยายเครื่องจากสถานที่เย็นไปยังสถานที่อุนกวา 
รอประมาณ 30 นาทีแลวจึงเปดสวิตชเครื่อง เพื่อให 
เครื่องปรับสภาพตามอุณหภูมิโดยรอบ หากเปดสวิตช 
เครื่องเร็วเกินไปเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
ความหนาแนนของบรรยากาศอาจกอตัวขึ้นภายใน 
เครื่องและทำใหเครื่องทำงานขัดของได 

ไมคว่ำเครื่องหรือไถลไปดานขางขณะเคลื่อนยาย  

อยาติดตั้งสายโทรศัพทในขณะเกิดฝนฟาคะนอง 
(เฉพาะรุน KX-MB3020/KX-MB3150) 

อยาติดตั้งชองเสียบของโทรศัพทในบริเวณที่เปยก  
ชื้น เวนแตชองเสียบนั้นจะไดรับการออกแบบเฉพาะ 
ใหใชไดกับบริเวณที่เปยกชื้น (เฉพาะรุน KX-MB3020/ 

KX-MB3150) 
อยาสัมผัสสายหรือขั้วตอของโทรศัพทที่ไมมีฉนวนหุม  
หากสายโทรศัพทนั้นไมไดตอกับอินเตอรเฟซเน็ตเวิรก 
(เฉพาะรุน KX-MB3020/KX-MB3150) 

ใชความระมัดระวังในขณะติดตั้งหรือแกไขสาย 
โทรศัพท (เฉพาะรุน KX-MB3020/KX-MB3150) 

ไมวางเครื่องในตำแหนงที่ไมมั่นคงหรืออาจเกิดการ 
สั่นสะเทือน 

รังสีเลเซอร 
ประเภทที่ 1 ผลิตภัณฑเลเซอร 

เครื่องพิมพนี้ใชเลเซอร การใชตัวควบคุมหรือตัวปรับ 
หรือการใชเครื่องที่แตกตางไปจากที่ไดระบุไวในที่นี้ 
อาจสงผลใหไดรับรังสีที่เปนอันตรายได 
 

โปรดดูคุณสมบัติหลอดไดโอดเลเซอรไดจาก 
คำแนะนำการทำงาน 

ไฟ LED 

ผลิตภัณฑ LED ประเภท 1M 

อยามองเขาไปในอุปกรณแสงนี้โดยตรง 

ดูรายละเอียดคุณสมบัติ CIS ของไฟ LED  
ไดจากคำแนะนำการใชงาน 

คำแนะนำการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

ขอมูลสำคัญ1.
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ตัวหลอม 
ระหวางหรือทันทีหลังจากพิมพเสร็จ ตัวหลอมจะรอน 
นี่เปนเรื่องปกติ หามสัมผัสตัวหลอม 

หมายเหตุ: 
• บริเวณใกลทางออกของกระดาษบันทึกจะรอนขึ้นเชนกัน 

 นี่เปนเรื่องปกติิ 
ตลับหมึกพิมพ 

หลีกเลี่ยงการรับประทาน สูดดม สัมผัสโดนตา
หรือผิวหนัง 
• หากรับประทานเขาไป ใหดื่มน้ำเปลาตามหลายๆ 
แกวเพื่อเจือจางสารที่อยูในกระเพาะอาหาร  

• หากสูดดมเขาไป ใหออกไปยังบริเวณที่มี 
อากาศบริสุทธิ์โดยเร็ว  

• หากสัมผัสโดนผิวหนัง ใหลางบริเวณดังกลาว 
ใหสะอาดดวยสบูและน้ำเย็น และทิ้งไวใหแหง 
อยาใชน้ำรอนหรือเครื่องเปาผม  

• หากสมัผสัโดนดวงตา ใหลางตาดวยนำ้สะอาดทนัที  
• ในทุกกรณี ใหไปพบแพทยโดยทันทีหากเกิด 
อาการระคายเคือง 

1.2 คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใชคุณสมบัติเครื่องนี้ คุณควรปฏิบัติตามขอควรระวังเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอัคคีภัย  
กระแสไฟฟาดูด หรือการบาดเจ็บ 
 

อยาใชเครื่องนี้ใกลน้ำ เชน ใกลอางอาบน้ำ บริเวณชำระลาง  
อางลางภาชนะในครัว เปนตน 
สำหรับใชในประเทศอื่นนอกจากออสเตรเลีย: 
ขณะที่เกิดพายุฝนฟาคะนอง ใหหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพท ยกเวน 
โทรศัพทประเภทไรสาย เพราะอาจทำใหเกิดความเสี่ยงตอกระแส 
ไฟฟาดูดเมื่อเกิดฟาผาฟาแลบ (เฉพาะรุน KX-MB3020/KX-MB3150) 
สำหรับผูใชงานในออสเตรเลีย: 
ขณะที่เกิดพายุฝนฟาคะนอง ใหหลีกเลี่ยงการใชโทรศัพท รวมทั้ง 
โทรศัพทประเภทไรสาย เพราะจะทำใหเกิดความเสี่ยงตอกระแส 
ไฟฟาดูดเมื่อเกิดฟาผาฟาแลบ (เฉพาะรุน KX-MB3020/KX-MB3150) 
อยาใชโทรศัพทของเครื่องนี้ (ที่มีมาพรอมกับเครื่อง) ในการโทรแจง
กาซรั่วเมื่ออยูในบริเวณใกลกับแหลงที่รั่ว (เฉพาะรุน KX-MB3020/ 

KX-MB3150) 
 

ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้ 
 

1.3 การเคลื่อนยายเครื่อง
เครื่องพิมพนี้มีน้ำหนักมาก ขอแนะนำใหคนสองคนชวยกันยกเครื่อง  
ขณะที่ทำการเคลื่อนยายเครื่อง ใหยกโดยจับที่หูทั้งสองขาง (1)  

1.

2.

3.

*  ภาพของรุน KX-MB3010

1

1

 

1.4 การคัดลอกที่ผิดกฎหมาย
•  เปนการผิดกฎหมายที่จะทำการคัดลอกเอกสารบางอยาง 
    การคัดลอกเอกสารบางอยางอาจผิดกฎหมายในประเทศของคุณ 
คาปรับของการทำผิดกฎหมายอาจมีการเรียกเก็บสำหรับการกระทำ 
ที่ผิดกฎหมาย ตอไปนี้เปนตัวอยางของรายการที่อาจถือเปนการ
ผิดกฎหมายในการคัดลอกในประเทศของคุณ 
− คาเงิน 
− ธนบัตรและเช็ค
− พันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย 
− หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน
− สิ่งของที่มีลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายทางการคาโดยไมมีการ  
อนุญาตจากผูเปนเจาของ 

− แสตมปและเครื่องมือที่ตอรองไดอื่นๆ 
รายการนี้ไมถือวาครบถวนแลวและตองไมถูกอนุมานเอาเองวามี 
ความรับผิดชอบตอความครบถวนหรือความถูกตอง ในกรณีที่มี 
ความสงสัยโปรดติดตอที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณ 

ขอมูลสำคัญ1.

คำแนะนำการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM
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ขอสังเกต: 
• ติดตั้งเครื่องของคุณใกลบริเวณที่มีการควบคุมดูแลเพื่อปองกัน  
การคัดลอกสิ่งผิดกฎหมาย  

 

1.5 ขอความที่แสดง
ขอความใดขอความหนึ่งหรือหลายขอความตอไปนี้จะปรากฏบนจอ 
แสดงผล เพื่อแสดงสถานะของเครื่อง โปรดดูรายละเอียดจากคำแนะนำ 
การใชงาน 
KX-MB3010/KX-MB3020:
- “CALL SERVICE”
- “CHANGE DRUM”
- “CHECK DOCUMENT”
- “CHECK DRUM”
- “CHECK INSTALL INPUT TRAY #1”
- “CHECK PAPER”
- “CHECK PICK UP INPUT TRAY #1”
- “DIRECTORY FULL”
- “DRUM LIFE LOW REPLACE SOON”
- “EMAIL SIZE OVER”
- “FAX IN MEMORY”
- “FILE SIZE OVER”
- “KEEP COPYING”
- “LEFT COVER OPEN”
- “LOW TEMP.”
- “MEMORY FULL”
- “MODEM ERROR”
- “NO FAX REPLY”
- “OUT OF PAPER INPUT TRAY #1”
- “PAPER JAMMED”
- “PC FAIL OR BUSY”
- “PLEASE WAIT”
- “REDIAL TIME OUT”
- “REMOVE DOCUMENT”
- “REPLACE DRUM CHANGE SUPPLIES”
- “RX MEMORY FULL”
- “SCANNER POSITION ERROR”
- “TONER EMPTY”
 “CHANGE SUPPLIES”
- “TONER LOW”
 “CHANGE SUPPLIES”
- “TRANSMIT ERROR”
- “TRAY #2 LEFT COVER OPEN”
- “WARMING UP”

KX-MB3150:
- “Call Service”
- “Change Drum”
- “Change Supplies Toner Empty”
- “Change Supplies Toner Low”
- “Check Document”
- “Check Drum”
- “Check Install Input Tray #1”
- “Check Paper”
- “Check Pick Up Input Tray #1”
- “Directory Full”
- “Drum Life Low”

- “Email Size Over”
- “Fax in Memory”
- “File Size Over”
- “Keep Copying”
- “Left Cover Open”
- “Low Temperature”
- “Memory Full”
- “Memory Overfl ow”
- “Modem Error”
- “No Fax Reply”
- “Out of Paper Input Tray #1”
- “Paper Jammed”
- “PC Fail or Busy.”
- “Please Wait”
- “Polling Error”
- “Redial Time Out”
- “Remove Document”
- “Replace Drum”
- “RX Memory Full”
- “Scanner Position Error”
- “Transmit Error”
- “Tray #2 Left Cover Open”
- “Warming Up”

ขอมูลสำคัญ1.

คำแนะนำการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM
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