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เพือ่ความปลอดภัยของคณุ
เพื่อปองกันการบาดเจ็บรุนแรง รวมถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 
โปรดอานขอมูลในบทนี้อยางละเอียดกอนใชงานเครื่องโทรสาร ทั้งน้ี 
เพื่อใหม่ันใจวาไดใชงานเครื่องโทรสารของคณุอยางเหมาะสมและ 
ดวยความปลอดภัย

L สัญลกัษณตอไปนี้ ใชเพ่ือแสดงขอมูลและอธิบายถึงระดับ 
ของอนัตราย รวมทัง้การบาดเจบ็ทีม่สีาเหตจุากการไมใสใจ 
ในความหมายของสัญลักษณ และใชงานเครื่องโทรสาร 
อยางไมเหมาะสม

L สัญลกัษณตอไปนี้ ใชเพ่ือแสดงขอมูลและอธิบายถึง 
ประเภทของคําแนะนําเพ่ือนําไปปฏิบัติ

การตอสายไฟและสายดิน

การติดต้ัง

หมายถึง มีความเปนไปไดที่จะเกิดอันตรายที่เปนสาเหตุของการ 
บาดเจ็บที่รุนแรงหรือการเสียชีวิต

หมายถึง อันตรายที่อาจเปนสาเหตุของการบาดเจ็บเล็กนอย 
หรือทําใหเครื่องโทรสารชํารุดเสียหาย

ประเภทของสัญลักษณน้ี ใชเพือ่เตอืนผูใช
ใหทราบถึงข้ันตอนการใชงาน ซ่ึงตองนําไป
ปฏบัิติดวยความระมัดระวัง

ประเภทของสัญลักษณน้ี ใชเพือ่เตือนผูใช
ใหทราบถึงข้ันตอนการใชงาน ซึง่หามไมให 
ปฏบัิติวิธดีังกลาว

ประเภทของสัญลักษณน้ี ใชเพือ่เตือนผูใช
ใหทราบถึงข้ันตอนการใชงาน ซ่ึงตองเนนย้ํา
เพื่อใหใชงานเครื่องโทรสารไดอยางปลอดภัย

คําเตือน

ขอควรระวัง

ใชแหลงจายไฟฟาตามที่ระบุไวบนเครื่องเทานั้น 
หากคณุไมแนใจเกีย่วกบัประเภทกําลงัไฟฟาของบาน 
คณุ ใหปรึกษาตัวแทนจําหนายสินคา หรือการไฟฟา 
ในทองถ่ินของคณุ

ตามวัตถุประสงคดานความปลอดภัย ผลิตภัณฑน้ี 
ไดรับการตดิตั้งปลัก๊สายดินแบบสามขา ถาคุณไมมี 
เตารับไฟฟาประเภทนี ้โปรดจัดหาเตารบัไฟฟาดังกลาว 
อยาทําลายคุณสมบัติความปลอดภยัน้ีโดยการดดัแปลง 
ปล๊ักอยางไมถูกตอง

อยาวางวัตถุทับสายไฟ ใหตดิตั้งเคร่ืองในที่ที่ไมมีใคร 
เดินผานหรือสะดุดสายไฟได

อยาใชงานเตารับและสายตอพวงมากเกินไป เพราะ 
อาจกอใหเกิดความเสีย่งจากอคัคีภัยหรือกระแสไฟฟา
ดูด

เสียบปลั๊กอะแดปเตอร AC/ปลัก๊ไฟเขาไปยังเตารับ 
ไฟฟาจนสุด หากไมเสียบเขาไปจนสุด อาจทําให 
เกิดกระแสไฟฟาดูด และ/หรือ มีความรอนเกินซ่ึงเปน 
สาเหตุของอัคคภีัยได

ขจัดฝุนละอองที่อะแดปเตอร AC/ปลัก๊ไฟอยูเสมอ 
โดยการดึงปลั๊กออกจากเตารับไฟฟา แลวเช็ดดวย 
ผาแหง ฝุนละอองที่สะสมอาจทําใหฉนวนหุมเกิด 
ความผิดปกติจากความชื้น ซ่ึงอาจสงผลใหเกิด 
อัคคีภัยได

ดึงปลัก๊เครื่องโทรสารออกจากเตารับไฟฟาทันที 
หากสังเกตเห็นควัน ไดกลิน่แปลกๆ หรือไดยินเสียง 
ผิดปกติ เพราะอาจเกิดอัคคีภัยหรือกระแสไฟฟาดูด 
ได ตรวจดูใหแนใจวาไมมีควันออกมาจากเครื่องแลว 
และรีบติดตอศนูยบริการที่เปนตัวแทนอยางถูกตอง

หามสัมผัสตัวปลั๊กขณะทีมื่อเปยก เพราะอาจเกดิ 
อันตรายจากกระแสไฟฟาดูด

วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบที่ม่ันคง กรณีที่เครื่องพลดั 
ตกหลน อาจทําใหเกิดความเสียหายและ/หรือการ 
บาดเจ็บได

เพื่อปองกันความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือกระแส 
ไฟฟาดูด อยาติดตั้งเครื่องในบริเวณที่โดนฝนหรืออยู 
ในที่อับชื้น

คําเตือน
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มาตรการปองกันเมื่อใชงาน

การติดต้ังและการเคลื่อนยาย

กอนทําความสะอาดเครื่อง คุณควรดึงปลัก๊ออกจาก 
เตารับไฟฟา อยาใชนํ้ายาหรือสเปรยทําความสะอาด 
ฉีดพน

อยาคลุมชองระบายบนเคร่ืองขณะเปดเครื่องไว 
เน่ืองจากชองเหลานี้ไดรับการออกแบบไวเพื่อการ 
ระบายอากาศและปองกันความรอนสูงเกินไว 
นอกจากนี้ อยาวางเครื่องไวใกลกับเครื่องทําความ 
รอน หรือในท่ีทีอ่ากาศถายเทไมสะดวก

อยาดนัวัตถุใดกต็ามเขาไปในชองทีติ่ดอยูกับตวัเครื่อง 
เพราะอาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากอัคคีภัยหรือ
กระแสไฟฟาดูดได หรืออยาทําของเหลวใดก็ตาม
หกรดใสเครื่อง

เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟาดูดไมควร
ถอดสวนประกอบของเครื่องออก เม่ือเคร่ืองมีปญหา 
ใหนําเครื่องเขารับบริการที่ศนูยบริการซอมที่เปน
ตัวแทนอยางถูกตอง การเปดหรือถอดฝาเครื่องออก 
อาจทําใหคณุไดรับอนัตรายจากกระแสไฟฟาหรือ 
ความเสีย่งอื่นๆ การประกอบเครื่องกลบัที่เดิมอยาง 
ไมถูกตองอาจทําใหเกิดกระแสไฟฟาดูดเม่ือใชงานใน
ภายหลงั

ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่แสดงอยู
บนเครื่องน้ี

อยาทําของเหลว (เชน นํ้ายาทําความสะอาด เปนตน) 
หกลงบนปลัก๊สายโทรศพัท หรือทําใหปลั๊กน้ันเปยก 
เพราะอาจทําใหเกดิอคัคภียัได หากปลัก๊สายโทรศพัท 
เปยก ใหดึงปลั๊กออกจากชองเสียบสายโทรศพัทบน 
ผนังทันที และหามใชงาน

ใหถอดปลั๊กของเครื่องออกจากเตารับไฟฟาบนผนัง 
และตดิตอรับบริการจากศูนยบริการซอมท่ีเปนตวัแทน
อยางถูกตองในกรณทีี่เกิดเหตกุารณดังตอไปนี้:
 
L เม่ือสายไฟไดรับความเสียหายหรือฉีกขาด
L มีของเหลวหกรดใสเครื่อง
L ถาเครื่องโดนน้ําฝนหรือนํ้า
L ถาเครื่องไมทํางานเปนปกติตามคําแนะนําการ 

ใชงาน ใหปรับตัวควบคุมตามคําแนะนําการใช 
งานเทานั้น หากปรับไมถูกตอง ใหติดตอศนูย 
บริการซอมที่เปนตัวแทนอยางถูกตอง

L ถาเครือ่งตกหลนหรือตวัเคร่ืองไดรับความเสยีหาย
L ถาเครื่องแสดงใหเห็นวามีการทํางานที่เปลี่ยน 

แปลงไป

อยาติดตั้งสายโทรศพัทในขณะเกิดฝนฟาคะนอง

อยาติดตั้งแจ็คของโทรศัพทในบริเวณที่เปยกชื้น 
เวนแตแจ็คน้ันจะไดรับการออกแบบเฉพาะใหใชได 
กับบริเวณที่เปยกชื้น

อยาสัมผัสสายหรือข้ัวตอของโทรศัพทที่ไมมีฉนวน 
หุม หากสายโทรศพัทน้ันไมไดตอกับอินเตอรเฟซ 
เน็ตเวิรก

ใชความระมดัระวงัในขณะติดตั้งหรอืแกไขสายโทรศพัท

ขอควรระวัง
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คําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัย
ในการใชคณุสมบัติเครื่องน้ี คณุควรปฏิบัติตามขอควรระวังเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอัคคีภัย 
กระแสไฟฟาดูด หรือการบาดเจ็บ

1. อยาใชเครื่องน้ีใกลนํ้า เชน ใกลอางอาบนํ้า บริเวณชําระลาง 
อางลางภาชนะในครัว เปนตน

2. ขณะที่เกิดพายฝุนฟาคะนอง ใหหลกีเลีย่งการใชโทรศัพท 
ยกเวนโทรศพัทประเภทไรสาย เพราะอาจทําใหเกิดความเสี่ยง 
ตอกระแสไฟฟาดูดเม่ือเกิดฟาผา ฟาแลบ

3. อยาใชเครื่องน้ีในการโทรแจงกาซรั่ว เม่ืออยูในบริเวณใกลกับ 
ที่ร่ัว

ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี

เพือ่ประสิทธภิาพการทํางานสงูสุด
สถานที่ต้ัง
L เพื่อหลกีเลี่ยงการทํางานที่ผิดปกติ อยาวางเครื่องไวใกลกับ 

อุปกรณไฟฟาที่มีความเขมของสนามแมเหล็กสูง เชน โทรทัศน 
หรือลําโพง

สภาพแวดลอม
L วางเครื่องใหหางจากอุปกรณที่เปนแหลงกําเนิดสัญญาณไฟฟา 

รบกวน เชน หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นท และมอเตอร
L ควรรักษาเครือ่งใหปลอดจากฝุน อุณหภมิูสูง และการสั่นสะเทอืน
L ไมควรวางเครื่องไวในที่ที่มีแสงแดดสองโดยตรง
L อยาวางวัตถุที่มีนํ้าหนักมากไวบนเครื่อง
L เม่ือคณุไมไดใชเครื่องเปนเวลานาน ควรดึงปลัก๊ออกจากเตารับ 

ไฟฟา
L ควรวางเครื่องใหหางจากแหลงกําเนิดความรอน เชน ฮีทเตอร 

เตาในครัว เปนตน อกีทั้งไมควรวางไวในหองใตดินที่มีความชื้น

การดูแลรักษาที่ควรทําเปนประจํา
L เช็ดตัวเคร่ืองที่พื้นผิวดานนอกดวยผานุมๆ อยาใชนํ้ามันเบนซิน 

ทินเนอร หรือผงขัดทําความสะอาดใดๆ
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1.1 ขอมูลเก่ียวกับอุปกรณเสริม
– ฟลมสํารอง*1 (หมายเลขรุน/หมายเลขชิ้นสวน KX-FA57A 

หรือ KX-FA57E): 70 ม. × 1 มวน (พิมพบนกระดาษขนาด A4 
ไดประมาณ 210 หนา)
*1 เพื่อใหเครื่องทํางานไดถูกตอง ขอแนะนําใหคุณใชฟลม 

สํารองของ Panasonic เทานั้น ฟลมไมสามารถนํากลบั 
มาใชใหมได หามกรอฟลมกลับและนํากลับมาใชใหม

¡ÒÃµÔ´µÑé§

1.2 มวนฟลม
มวนฟลมที่มากับเครื่องเปนฟลมสําหรับใชงานครั้งแรก

1 เปดฝาครอบดานหนาโดยดึงสวนตรงกลางขึ้น

2 เปดฝาครอบดานหลัง โดยกดปุมสีเขียว (1)
L คุณสามารถปลดล็อคฝาครอบดานหลัง โดยกดกานล็อค 

สีเขียวเขา (2)

3 เปดฝาครอบดานหลังออก

1

2

6
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4 ใสเฟองสีนํ้าเงินของมวนฟลมเขาไปในชองซายดานหนาของ 
เครื่อง (3) และใสเฟองสีขาวของมวนฟลมเขาไปในชองซาย 
ดานหลังของเครื่อง (4)
L คุณสามารถสมัผสัมวนฟลมไดอยางปลอดภัยและไมเปอนมอื 

เหมือนอยางกระดาษคารบอน
L ตรวจดูใหแนใจวาใสเฟองสีนํ้าเงนิ (3) และเฟองสีขาว 

(4) ถูกตองดังภาพแลว

5 หมนุเฟองสนี้ําเงนิ (5) ตามทศิทางของลกูศรจนกระทัง่แผนฟลม 
ตึง (6) และใหแผนฟลมมวนเขาไปในแกนสีนํ้าเงนิ อยางนอย 
1 รอบ

6 ปดฝาครอบดานหลงัใหแนนโดยกดตรงรอยเวาที่ปลายทั้งสอง 
ขางลง

7 ปดฝาครอบดานหนาใหแนน

3

4

5

6

7
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1.3 สายหูฟง
การตอสายหฟูง (1)

1.4 ถาดรองกระดาษ
สอดแกนยึด (1) ของถาดรองกระดาษ (2) เขาไปในชองดานหลัง 
ของเครื่อง (3)

หมายเหตุ:
L เปลี่ยนกระดาษบันทึกเปนขนาด “LETTER” (คณุสมบัติ#16) 

(เฉพาะรุน KX-FP701)

1.4.1 ตัวยึดกระดาษ A4 (เฉพาะรุน KX-FP701)
การใชกระดาษ A4 คณุตองตดิตัง้ตวัยดึกระดาษ A4 (1) เขาที่
ดานขวาของถาดกระดาษ

1. เสียบแกนยึดสวนลาง (2) ของตัวยดึกระดาษ A4 เขาที่ชอง 
ดานลาง (3)

2. ดันตัวยึดกระดาษเขาที่ชองดานบน (4)

หมายเหตุ:
L หากใชกระดาษขนาด Letter คุณไมจําเปนตองติดตั้งตัวยดึ

กระดาษ A4
L เปลี่ยนกระดาษบันทึกเปนขนาด “A4” (คุณสมบัติ #16)

1

2

3

1
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1.5 ที่รองกระดาษเพิ่มเติม
ใสที่รองกระดาษเพิ่มเติม (1) เขาในชองดานขวาบนทางออก 
กระดาษบันทึก (2) จากนั้น ใสเขาในชองดานซาย (3)

1.6 กระดาษบันทกึ
เครื่องสามารถรองรบักระดาษขนาด 60 ถึง 90 แกรม ไดมากถึง
50 แผน 
1 คลีก่ระดาษออกเพื่อไมใหกระดาษติด

2 ดึงแผงกันกระดาษลมไปขางหนา (1) แลวคอยๆ ใสกระดาษ 
โดยคว่ําหนาที่ตองการพิมพลง (2)
L ไมควรใสกระดาษเกินแท็บ (3)

L หากใสกระดาษไมถูกตอง ใหเอากระดาษทั้งหมดออก และ 
คอยๆ ใสใหมอีกครั้ง มิฉะน้ัน จะทําใหกระดาษติดได

หมายเหตุ:
L ใหเอากระดาษที่มีอยูออกทั้งหมดกอนใสกระดาษเพิ่มเติม

2

13

1

3 2

Correct Incorrectไมถูกตองถูกตอง
9
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2.1 การเชื่อมตอ
ขอควรระวัง:
L แนะนําใหติดต้ังเคร่ืองในบริเวณท่ีอยูใกลกบัเตารับไฟฟา 

และเขาถึงไดงาย
L ตรวจสอบใหแนใจวาไดใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกบัเครือ่ง
L หามตอเพ่ิมสายโทรศัพท

2.2 โหมดการโทร
หากคุณไมสามารถโทรออกได ใหเปลี่ยนการตั้งคานี้ตามระบบ 
บริการคูสายโทรศัพทของคุณ 

1 {MENU} i {#}{1}{3}
DIAL MODE
=TONE [±]

2 กด {1} หรือ {2} เพื่อเลือกการตั้งคาที่ตองการ
{1} “PULSE”: สําหรับสัญญาณโทรแบบโรตารี่/พัลส 
{2} “TONE” (คาที่ตั้งมา): สําหรับสัญญาณโทรแบบโทน

3 {SET}
4 กด {MENU} เพื่อออกจากโปรแกรม

1 สายโทรศัพท
L ตอเขากับชองเสียบสายโทรศัพทหน่ึงชอง

2 สายไฟ
L ตอเขากับเตารับไฟฟา 1 ชอง (220 V – 240 V, 50/60 Hz)

3 ชองเสียบ [EXT] 
L คุณสามารถตอกับเครื่องรับโทรศัพทอัตโนมัตหิรือโทรศพัท

เครื่องอื่นได หากมีที่ปดใหถอดที่ปดออกกอน
4 เครื่องตอบรับโทรศพัทอัตโนมัติ (ไมไดใหมาพรอมกับเครื่อง)

1
3

42

{SET}{MENU}
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2.3 การตัง้วันที่และเวลา

1 {MENU} i {#}{0}{1} i {SET}

D:|01/M:01/Y:07
TIME: 12:00AM

2 ปอน วัน/เดือน/ป/ชั่วโมง/นาที ปจจุบัน โดยใชเลข 2 หลกั 
ปอนแทนคาตางๆ กด  {*} ซํ้าๆ เพื่อเลือกรูปแบบเวลา “AM”, 
“PM” หรือ 24 ชั่วโมง

3 {SET}
4 กด {MENU} เพื่อออกจากโปรแกรม

การแกไขขอผิดพลาด
กด {<} หรือ {>} เพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปยงัตัวเลขที่ผิด และทําการ 
แกไข

2.4 การตั้งโลโก
คุณสามารถตั้งคาโลโก (ชื่อ, ชื่อบริษัท ฯลฯ) เพื่อใหปรากฏโลโกอยู 
ดานบนของเอกสารแตละหนาที่สงได
1 {MENU} i {#}{0}{2} i {SET}

LOGO=|

2 ปอนโลโกของคุณไดสูงสุด 30 ตัวอักษร โปรดดูรายละเอียดที่ 
ตารางตัวอักษร i {SET}

3 กด {MENU} เพื่อออกจากโปรแกรม

การเลือกตัวอักษรโดยใชแปนกด

การแกไขขอผิดพลาด
กด {<} หรือ {>} เพ่ือเล่ือนเคอรเซอรไปยังตวัอกัษรท่ีผดิ และทําการ 
แกไข

แปนกด ตัวอักษร

{1} เวนวรรรค # & ’ ( )

@ , – . / 1

{2} A B C 2

a b c 2

{3} D E F 3

d e f 3

{4} G H I 4

g h i 4

{5} J K L 5

j k l 5

{6} M N O 6

m n o 6

{7} P Q R S 7

p q r s 7

{8} T U V 8

t u v 8

{9} W X Y Z 9

w x y z 9

{0} เวนวรรรค 0

{*} เพื่อเปลี่ยนระหวางตัวอกัษรตัวใหญหรือ 
ตัวอักษรตัวเล็ก

{FLASH} เพื่อปอนเครื่องหมาย “ – ”

{HANDSET 
MUTE}

เพื่อเวนวรรค

{STOP} เพื่อลบตัวอักษร
11
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L การลบตัวอักษรทั้งหมด ใหกดปุม {STOP} คางไว
2.5 การตั้งหมายเลขโทรสาร
คณุสามารถตัง้หมายเลขโทรสารเพือ่ใหปรากฏหมายเลขนี้อยูดานบน 
ของเอกสารแตละหนาที่สงได

1 {MENU} i {#}{0}{3} i {SET}

NO.=|

2 ปอนหมายเลขโทรสารไมเกิน 20 หลกั
3 {SET}
4 กด {MENU} เพื่อออกจากโปรแกรม

การแกไขขอผิดพลาด
กด {<} หรือ {>} เพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปยังตัวเลขที่ผิด และทําการ 
แกไข
L การลบตัวเลขทัง้หมด ใหกดปุม {STOP} คางไว
12



3. โทรศัพท
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3.1 การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท 
ลงในสมุดโทรศัพท
ตัวเคร่ืองโทรศัพทและหูฟงโทรศพัทไรสายมีสมุดโทรศัพท 
(106 หมายเลข และปุมโทรดวนอีก 6 หมายเลข)

1 กด {MENU} ซํ้าๆ เพื่อแสดงรายการ “PHONEBOOK SET” 
i {*} i {>}

2 ปอนชื่อยาวไมเกิน 16 ตัวอักษร (ดูคําแนะนําที่หนา 11) 
i {SET}

3 ปอนหมายเลขโทรศพัทยาวไมเกิน 24 หลกั i {SET}
L การตัง้โปรแกรมรายการอืน่ๆ ใหทําซ้ําตามขั้นตอนท่ี 2 ถึง 3

4 กด {MENU} เพื่อออกจากโปรแกรม

3.2 การโทรศัพทโดยใชสมุดโทรศัพท
1 {PHONEBOOK}
2 กด {A} หรือ {B} ซํ้าๆ เพื่อแสดงรายการที่ตองการ
3 กด {MONITOR} หรือยกหูฟง

3.3 ฟงกชั่นชองปุมโทรดวน
สําหรับการโทรดวนไปยงัหมายเลขที่ติดตอบอย เครื่องจะมีฟงกชัน่
ของปุมโทรดวนไวให (6 หมายเลข)

3.3.1 การบันทึกหมายเลขของปุมโทรดวน
1 กด {MENU} ซํ้าๆ เพื่อแสดงรายการ “PHONEBOOK SET” 
i {*}

2 กดปุมรายการโทรดวนที่ตองการ
3 ปอนชื่อยาวไมเกิน 16 ตัวอักษร (ดูคําแนะนําที่หนา 11) i 
{SET}

4 ปอนหมายเลขโทรศัพทไมเกิน 24 หลกั i {SET}
L การตั้งโปรแกรมรายการอืน่ๆ ใหทําซ้ําตามขั้นตอนท่ี 2 ถงึ 4

5 กด {MENU} เพื่อออกจากโปรแกรม

3.3.2 การโทรศพัทโดยใชปุมโทรดวน
1 กดปุมรายการโทรดวนที่ตองการ
2 กด {MONITOR} หรือยกหูฟง

{SET}{MENU}

{>}
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4.1 การสงโทรสารดวยตนเอง

1 ปรับความกวางของตัวกั้นเอกสาร (1) ใหพอดีกับขนาดของ 
เอกสาร

2 ปอนเอกสารโดยคว่ําหนาเอกสารลง (สูงสุด 10 แผน) จนกระทั่ง 
ไดยินเสียงปบและเครื่องดึงเอกสารเขาไปเลก็นอย

3 หากตองการปรับความละเอียดในการสแกน ใหกด {A} หรือ 
{B} ซํ้าๆ เพื่อเลือกคาความละเอยีดที่ตองการ

4 กด {MONITOR} หรือยกหฟูง

5 ปอนหมายเลขโทรสาร

6 เมื่อไดยินเสียงสัญญาณโทรสาร:
กด {FAX START}

เมื่อมีผูรับสาย:

แจงใหอีกฝายกดปุมสตารต เม่ือไดยินเสียงสัญญาณโทรสาร 
ใหกด {FAX START}
L หากคณุกด {MONITOR} ในข้ันตอนที ่4 ใหยกหฟูงกอนที ่

จะเร่ิมสนทนา

4.2 การสงโทรสารโดยใชสมุดโทรศัพท 
และฟงกชั่นของปุมโทรดวน
1 ปรับความกวางของตัวกั้นเอกสารใหพอดีกับขนาดของเอกสาร

2 ปอนเอกสารโดยคว่ําหนาเอกสารลง (สูงสุด 10 แผน) จนกระทั่ง 
ไดยนิเสียงปบและเคร่ืองดึงเอกสารเขาไปเลก็นอย

3 หากตองการปรับความละเอียดในการสแกน ใหกด {A} หรือ 
{B} ซํ้าๆ เพื่อเลือกคาความละเอียดที่ตองการ

4 การใชสมุดโทรศัพท:
1. {PHONEBOOK}

2. กด {A} หรือ {B} ซํ้าๆ เพื่อแสดงรายการที่ตองการ i 
{FAX START}

การใชปุมโทรดวน:

กดปุมรายการโทรดวนที่ตองการ i {FAX START}

{FAX START}

{A}{B}

1

{MONITOR}
14
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4.3 การเลือกรูปแบบการใชเคร่ืองโทรสาร

4.3.1 การใชเปนเคร่ืองโทรสาร (โหมด FAX ONLY)
รูปแบบที่ตองการใช
คุณมีสายโทรศัพทแยกเพื่อใชกับโทรสารโดยเฉพาะ

การตั้งคา
ตั้งคาเครื่องโทรสารที่โหมด FAX ONLY โดยการกด
 {AUTO ANSWER} ซํ้าๆ
L ไฟสัญญาณ {AUTO ANSWER} จะสวางข้ึน

วิธีการรับสายโทรสาร
เครื่องจะรับสายเรียกเขาทุกสายเปนการรับโทรสาร

4.3.2 การใชเปนเคร่ืองโทรศัพท (โหมด TEL)
รูปแบบที่ตองการใช
คุณตองการตอบรับสายเรียกเขาดวยตนเอง ในกรณทีี่สายเรียกเขา 
เปนโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตนเอง

การตั้งคา
ตั้งคาเครื่องโทรสารที่โหมด TEL โดยการกด {AUTO ANSWER} 
ซํ้าๆ
L ไฟสัญญาณ {AUTO ANSWER} จะดับลง

วิธีการรับสายเรียกเขาและโทรสาร
คุณตองรับสายเรียกเขาทุกสายดวยตนเอง
วิธีการรับโทรสาร ใหกด {FAX START}

{FAX START}
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5.1 ขอความแสดงขอผิดพลาด – จอแสดงผล
หากเครื่องตรวจพบปญหา จะปรากฏขอความใดขอความหนึ่งตอไปนี้บนจอแสดงผล

หนาจอ สาเหตุและวิธีแกไข

“BACK COVER OPEN” L ฝาครอบดานหลังเปดอยู ปดฝาครอบดานหลังใหแนน

“CALL SERVICE” L มีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึนกับเครื่อง ใหติดตอศนูยบริการ

“CHECK DOCUMENT” L ไมมีการดึงเอกสารเขาเครื่องอยางถูกตอง ใหปอนเอกสารใหม หากเกิดปญหานี้บอยคร้ัง 
ใหทําความสะอาดลูกกลิง้ตัวปอนเอกสาร แลวลองใหมอีกครั้ง

L เอกสารมีความยาวเกิน 600 มม. ใหกด {STOP} เพื่อเอาเอกสารออก แบงเอกสารออก 
เปนสองหนาหรือมากกวานั้น แลวลองใหมอีกครั้ง

“CHECK PAPER” L ยงัไมไดใสกระดาษบันทึกหรือกระดาษหมด ใหใสกระดาษ แลวกด {SET} เพื่อลบขอความ 
ที่จอแสดงผล

L ไมมีการดึงกระดาษบันทึกเขาเครื่องอยางถูกตอง ใหใสกระดาษใหม แลวกด {SET} เพื่อลบ 
ขอความที่จอแสดงผล

L กระดาษบันทึกติดบริเวณทางเขากระดาษบันทึก ใหเอากระดาษที่ติดออก แลวกด {SET} 
เพื่อลบขอความที่จอแสดงผล

“FAX IN MEMORY” L อานคําแนะนําอื่นๆ บนจอแสดงผลเพื่อพิมพเอกสารออกมา เอกสารที่ไดรับจะถูกเก็บอยูใน 
หนวยความจํา เน่ืองจากเครื่องไมมีกระดาษบันทึก ฟลมหมด หรือกระดาษบันทึกติด ใหใส 
กระดาษ เปลี่ยนฟลม หรือเอากระดาษที่ติดออก หากกระแสไฟฟาขัดของ จะทําใหขอมูล 
โทรสารในหนวยความจําสูญหายได ใหตรวจสอบการเชื่อมตอกระแสไฟ

“FAX MEMORY FULL” L หนวยความจําการรับเอกสารเตม็ เนื่องจากเครื่องไมมีกระดาษบันทึก ฟลมหมด หรือกระดาษ 
บันทึกติด ใหใสกระดาษ เปลี่ยนฟลม หรือเอากระดาษที่ติดออก หากกระแสไฟฟาขัดของ 
จะทําใหขอมูลโทรสารในหนวยความจําสูญหายได ใหตรวจสอบการเชื่อมตอกระแสไฟ

L เม่ือใชงานการสงโทรสารจากหนวยความจํา แลวเอกสารนั้นมีขนาดเกินหนวยความจําของ 
เครื่อง ใหสงโทรสารทั้งหมดดวยตนเองแทน

“FILM EMPTY” L ฟลมหมด ใหเปลี่ยนฟลมใหม
L ฟลมหยอน ดึงฟลมใหตึง แลวติดตั้งใหมอีกครั้ง
L เครือ่งโทรสารวางอยูใกลเครือ่งใชไฟฟา เชน ทวีี ลําโพง ซ่ึงมีความเขมของสนามแมเหลก็สูง

“FILM NEAR EMPTY” L หมึกที่เหลอือยูในระดับต่ํา ใหเตรียมหมึกอันใหมสํารองไว

“MEMORY FULL” L เม่ือทําสําเนาแลวเอกสารนั้นมีขนาดเกินหนวยความจําของเครื่อง ใหกด {STOP} เพื่อลบ 
ขอความน้ี แบงเอกสารออกเปนสวนๆ

“MODEM ERROR” L มีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึนกับเครื่อง ใหติดตอศนูยบริการ

“NO FAX REPLY” L เครื่องปลายทางสายไมวางหรือกระดาษบันทึกหมด ใหลองสงใหมอีกครั้ง

“OPEN CABINET 
CHECK FILM SLACK”
“OPEN CABINET 
CHECK FILM TYPE”

L โปรดใชฟลมสํารองของแทของ Panasonic เทานั้น
L ฟลมหมด ใหเปลี่ยนฟลมใหม
L ยงัไมไดใสฟลม ใหใสฟลมใหเรียบรอย
L ฟลมหยอนหรือเปนรอยยบั ดึงฟลมใหตึง
L เครือ่งโทรสารวางอยูใกลเครือ่งใชไฟฟา เชน ทวีี ลําโพง ซ่ึงมีความเขมของสนามแมเหลก็สูง

“PAPER JAMMED” L กระดาษบันทึกติด ใหเอากระดาษที่ติดออก
L คณุดันกระดาษบันทึกลงในถาดรองกระดาษแรงเกินไป ใหเอากระดาษที่ใสออกทั้งหมด 

แลวใสกระดาษใหมเบาๆ
16
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“PHONEBOOK FULL” L สมุดโทรศัพทไมเหลอืที่วางสําหรับบันทึกรายการใหมแลว โปรดลบรายการที่ไมจําเปนออก

“PLEASE WAIT” L เครื่องอยูระหวางการตรวจเช็คฟลม โปรดรอสักครู

“POLLING ERROR” L เครือ่งโทรสารปลายทางไมสามารถใชงานการเรยีกเอกสารได ใหตรวจสอบกบัเครื่องปลายทาง

“REDIAL TIME OUT” L เครื่องปลายทางสายไมวาง หรือกระดาษบันทึกหมด ใหลองสงใหมอีกครั้ง

“REMOVE DOCUMENT” L เอกสารติด เอากระดาษทีต่ิดออก
L กด {STOP} เพื่อนํากระดาษที่ติดออก

“TRANSMIT ERROR” L การสงผิดพลาด ใหลองสงใหมอีกครั้ง
L หากคุณกําลงัสงโทรสารไปตางประเทศ โปรดปฏิบัติดังน้ี:

– ใชโหมดการสงตางประเทศ (คุณสมบัติ # 23)
– ใสจังหวะหยุดชั่วขณะ 2 คร้ังหลังหมายเลขโทรศพัท หรือหมุนหมายเลขดวยตนเอง

“UNIT OVERHEATED” L เครื่องรอนเกินไป หยดุใชงานชั่วครู และรอใหเครื่องเยน็ลง

หนาจอ สาเหตุและวิธีแกไข
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6.1 รายละเอียดทางดานเทคนิค
■ สายโทรศัพทท่ีใชได:
ระบบโทรศพัทจากผูใหบริการ
■ ขนาดเอกสาร:
ความกวางสูงสุด 216 มม., ความยาวสูงสุด 600 มม.
■ ความกวางท่ีสามารถสแกนได:
208 มม.
■ ความกวางท่ีสามารถพิมพได:
A4: 202 มม.
Letter: 208 มม. (เฉพาะรุน KX-FP701)
■ ความเร็วในการสง*1:
ประมาณ 12 วินาที/แผน (ECM-MMR)*2

■ ความละเอียดในการสแกน:
แนวนอน: 8 จุด/มม.
แนวตั้ง: 3.85 เสน/มม. (ความละเอียด Standard)
7.7 เสน/มม. (ความละเอียด Fine/Photo)
15.4 เสน/มม. (ความละเอียด Super Fine)
■ ความละเอียดของภาพถาย:
64 ระดับ
■ ประเภทของสแกนเนอร:
Contact Image Sensor
■ ประเภทของเครื่องพิมพ:
ระบบฟลมบนกระดาษธรรมดา
■ ระบบบีบอัดขอมลู:
Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified 
Modified READ (MMR)
■ ความเร็วของโมเด็ม:
9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps; ระบบ Fallback แบบอัตโนมัติ
■ สภาพแวดลอมในการทํางาน:
5 °C – 35 °C, ความชืน้สัมพัทธ (RH) 20% – 80%
■ ขนาด:
ความสูง 185 มม. × ความกวาง 355 มม. × ความลกึ 272 มม. 
โดยประมาณ
■ น้ําหนักรวม:
ประมาณ 3.5 กก.
■ การใชพลังงาน:
สแตนดบาย: ประมาณ 1.5 วัตต
การสง: ประมาณ 12 วัตต
การรับ: ประมาณ 30 วัตต (เม่ือรับเอกสารทีมี่ปริมาณการพมิพ 20%)
การทําสําเนา: ประมาณ 40 วัตต (เม่ือทําสําเนาเอกสารที่มีปริมาณ 
การพิมพ 20%)
สูงสุด: ประมาณ 135 วัตต (เม่ือทําสําเนาเอกสารทีมี่ปริมาณการพมิพ 
100%)
■ แหลงจายไฟ:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
■ หนวยความจําของโทรสาร*3:
การสงโทรสาร: ประมาณ 25 แผน
การรับโทรสาร: ประมาณ 28 แผน
(เปนไปตามมาตรฐาน ITU-T No.1 Text Chart โดยไมไดใชโหมด 
การแกไขขอผิดพลาด)

*1 ความเร็วในการสงข้ึนอยูกับปริมาณการพิมพของเอกสาร 
ความละเอียด ภาวะของสายโทรศัพทที่ใช และความสามารถ 
ของเคร่ืองโทรสารปลายทาง

*2 ความเร็วในการสง ทดสอบจากเอกสาร ITU-T No. 1 Test Chart 
ที่โหมดเฉพาะการสแกนหนวยความจํา หากเครื่องโทรสาร
ปลายทางมีความสามารถต่ํากวาเครือ่งของคุณ ระยะเวลาใน
การสงอาจมากขึน้

*3 หากเกิดขอผิดพลาดระหวางรับโทรสาร เชน กระดาษติด หรือ 
กระดาษบันทึกหมด เครื่องจะบันทึกโทรสารนั้นและโทรสารที่ได 
รับตอจากนั้นไวในหนวยความจํา

ITU-T No.1 Test Chart

หมายเหตุ:
L ความเที่ยงตรงของนาฬิกาอยูที่ประมาณ ±60 วินาทีตอเดือน
L การออกแบบและคุณสมบัติอื่นๆ อาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตอง 

แจงใหทราบลวงหนา
L รูปภาพและรูปประกอบในคูมือน้ีอาจแตกตางจากตัวผลติภัณฑ 

จริงเล็กนอย

ขอมลูจําเพาะของกระดาษบนัทึก
ขนาดกระดาษบันทึก:
A4: 210 มม. × 297 มม.
Letter: 216 มม. × 279 มม. (เฉพาะรุน KX-FP701)
น้ําหนักของกระดาษบันทึก:
60 ถึง 90 แกรม

หมายเหตุสําหรับกระดาษบนัทึก:
L หามใชกระดาษดังตอไปนี้

– กระดาษที่มีสวนประกอบของฝายและ/หรือไฟเบอรเกินกวา 
20% เชน กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษที่สามารถนํา 
กลับมาใชไดอีก

– กระดาษที่เรียบหรือมันวาวมากๆ หรือกระดาษที่มีลายนูน 
มากเกินไป

– กระดาษเคลอืบสาร กระดาษที่มีรอยฉีกหรือยบัยน
– กระดาษที่มีส่ิงแปลกปลอมติดอยู เชน แถบฉีก หรือลวดเย็บ 

กระดาษ
– กระดาษที่มีฝุน ใยผา หรือคราบน้ํามันติดอยู
– กระดาษที่อาจละลาย ระเหย สีตก ไหมเกรียม หรือปลอย 

ควันที่เปนอันตรายที่อุณหภูมิประมาณ 200 °C เชน 
กระดาษหนังสัตว กระดาษเหลานี้อาจเปนสาเหตุทําให 
ลูกกลิง้ที่ทําความรอนเสียหายได

– กระดาษที่เปยกชื้น
18
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L กระดาษบางชนดิเหมาะสําหรับการพมิพดานเดียว หากคณุภาพ 
งานพิมพไมเปนที่นาพอใจหรือเกิดปญหาเครื่องไมดึงกระดาษ 
ใหลองกลับดานกระดาษเพื่อพิมพอีกดานหน่ึง

L เพื่อใหการดึงกระดาษถูกตองและไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด 
ขอแนะนําใหใชกระดาษที่มีเกรนยาว

L อยาใชกระดาษตางชนิดหรือมีความหนาตางกันในเวลาเดียวกัน 
เพราะอาจทําใหกระดาษติด

L หลีกเลี่ยงการพิมพ 2 ดาน
L หามนํากระดาษที่พิมพออกจากเครื่องน้ีไปใชสําหรับการพิมพ 

สองดานกับเครื่องพิมพหรือเครื่องถายเอกสารเครื่องอื่น เพราะ 
อาจทําใหกระดาษติด

L เพื่อปองกันไมใหกระดาษมวนงอ โปรดอยาเปดหอกระดาษ 
จนกวาจะใชงาน ใหเก็บกระดาษทีย่งัไมไดใชงานไวในหบีหอเดมิ 
และวางไวในที่แหงและเย็น
19
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