
คูมืออางอิงฉบับยอใหรายละเอียดเรื่องคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและคําอธิบายพื้นฐานการทํางานของเครือ่ง แผนพบัภาพประกอบใหคําแนะนํา 
การติดตั้งโดยงาย โปรดอานกอนใชงานเครื่องและเกบ็ไวใหดีเพื่อใชอางอิงในอนาคต
CD-ROM ที่มีมาใหดวยนั้นใหคําแนะนําการใชงานในรปูของ PDF พรอมคําอธิบายโดยละเอียดวิธีการใชงานเครื่อง ตองมี Adobe® Reader® 
เพื่อใหอานได

 KX-MC6040CX
KX-MC6260CX

1 2

Multi-Function Station (CD-ROM)

ตรวจสอบใหแนใจวาไดใชสาย USB ที่ใหมาพรอมกับเครื่อง

L เครื่องน้ีสามารถใชกับหมายเลขประจําตัวผูโทร (Caller ID) คุณตองสมัครสมาชิกกับผูใหบริการ/บริษัทโทรศัพทของคุณ
L ตรวจสอบใหแนใจวาไดใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่อง

การเลือกตําแหนง:
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชในตะวันออกกลาง มาเลเซยี เอเชยี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แอฟริกาและละตินอเมริกาตามคุณสมบัติ
การตั้งคาตําแหนง
คาตําแหนงที่ตั้งมาใหคือตะวันออกกลาง การเปลี่ยนการตั้งคาตําแหนงโปรดดูดังนี้:
1. {Menu} i {#}{1}{1}{4}
2. กด {1} ถึง {7} เพื่อเลือกตําแหนงที่ตองการ i {Set} i {Menu}

{1} “Middle East” (คาที่ตัง้มา): เพื่อใชในตะวันออกกลาง
{2} “Malaysia”: เพื่อใชในมาเลเซยี
{3} “Asia”: เพือ่ใชในเอเชีย
{4} “Australia”: เพื่อใชในออสเตรเลีย
{5} “New Zealand”: เพือ่ใชในนิวซแีลนด
{6} “Africa”: เพื่อใชในแอฟริกา
{7} “Lat.America”: เพือ่ใชในละตนิอเมรกิา

I0247_KX-MC6040-6260CX-th.book  Page 1  Wednesday, July 30, 2008  9:07 AM



2

ขอขอบคุณท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองพิมพมัลติฟงกชั่นของ Panasonic

คุณสามารถเลอืกภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนได
การแสดงผลและรายงานจะแสดงเปนภาษาที่เลือก 
คาตําแหนงที่ตั้งมาใหคือภาษาอังกฤษ หากคุณตองการเปลี่ยน 
การตั้งคา โปรดดูดังน้ี:
1. {Menu} i {#}{1}{1}{0}
2. กด {1} หรือ {2} เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ i {Set} i 
{Menu}
{1} “English” (คาที่ตั้งมา): ใชเปนภาษาอังกฤษ
{2} “Spanish”: ใชเปนภาษาสเปน

ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชในตะวันออกกลาง มาเลเซยี เอเชยี 
ออสเตรเลีย นิวซแีลนด แอฟริกาและละตินอเมริกาตามคุณสมบัติ
การตั้งคาตําแหนง
คาตําแหนงที่ตั้งมาใหคือตะวันออกกลาง การเปลี่ยนการตั้งคา 
ตําแหนง ดูหนา 1 (คุณสมบัติ #114)

คําเตือนในการทิ้ง โอนหรือคืนผลิตภณัฑ:
L ผลติภัณฑน้ีสามารถเก็บขอมูลสวนตัว/ความลับของคุณได 

เพื่อปองกันความเปนสวนตัว/ความลับ เราแนะนําใหคุณลบ 
ขอมูลเชน สมุดโทรศพัท (หรือขอมูลผูโทร) จากหนวยความจํา 
กอนการทิ้ง โอนหรือคนืผลติภัณฑ

สภาพแวดลอม:
L Panasonic ไดรวมเอาความหวงใยดานสิ่งแวดลอมดาน 

วงจรชีวิตผลติภัณฑทั้งหมดเขาในทิศทางกลยทุธของบริษัท 
นับตั้งแตการพัฒนาผลติภัณฑที่ประหยดัพลังงาน 
ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑที่สูงยิง่ข้ึนเพื่อใชกับบรรจุภณัฑ 
จนถึงหลักปฏิบัติบรรจุภัณฑที่มีจิตสํานึกในการทําลายขยะ

หมายเหตุ:
L คําตอทายหมายเลขรุนจะถูกละไวในคําแนะนํานี้
L รูปที่แสดงในคูมืออางองิฉบับยอน้ีอิงอยูใน KX-MC6040
เคร่ืองหมายทางการคา:
L Windows และ Windows Vista เปนเครื่องหมายการคาจด 

ทะเบียน หรือเครื่องหมายทางการคาของ Microsoft 
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ 

L Adobe และ Reader เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน 
หรือเครื่องหมายทางการคาของ Adobe Systems Incorporated 
ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ 

L SD และโลโก SD เปนเคร่ืองหมายการคา (เฉพาะรุน KX-
MC6260)

L เครื่องหมายการคาจดทะเบียนที่ระบุในที่น้ีเปนกรรมสิทธิข์อง 
ผูเปนเจาของ

ลิขสิทธิ์:
L เอกสารนี้เปนลขิสิทธิ์ของ Panasonic Communications 

Co.,Ltd. และอาจนํามาผลิตซํ้าไดสําหรับการใชภายในองคกร 
เทานั้น หามมิใหทําการผลติซํ้าอื่นใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
โดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Panasonic 
Communications Co.,Ltd.

© 2008 Panasonic Communications Co., Ltd. สงวนลขิสิทธิ์

บันทึกผูใชงาน (สําหรับอางอิงในอนาคต)
วันที่ซ้ือ

หมายเลขรุน (ดูที่ดานหลังของผลิตภัณฑ)

ชื่อและที่อยูผูขาย

หมายเลขโทรศพัทผูขาย

ติดใบเสร็จรับเงนิของคุณท่ีนี่
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ขอมลูสําคญั

3คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM
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เพือ่ความปลอดภัยของคณุ
เพื่อปองกันการบาดเจ็บรุนแรง รวมถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 
โปรดอานขอมูลในบทนี้อยางละเอียดกอนใชงานเครื่องโทรสาร ทั้งน้ี 
เพื่อใหม่ันใจวาไดใชงานเครื่องโทรสารของคณุอยางเหมาะสมและ 
ดวยความปลอดภัย

L สัญลกัษณตอไปนี้ ใชเพ่ือแสดงขอมูลและอธิบายถึงระดับ 
ของอันตราย รวมทั้งการบาดเจบ็ท่ีมีสาเหตุจากการไมให 
ความใสใจในความหมายของสัญลักษณ และใชงาน 
เคร่ืองโทรสารอยางไมเหมาะสม

L สัญลกัษณตอไปนี้ ใชเพ่ือแสดงขอมูลและอธิบายถึง 
ประเภทของคําแนะนําเพ่ือนําไปปฏิบัติ

การตอสายไฟและสายดิน

การติดต้ัง

หมายถึง มีความเปนไปไดที่จะเกิดอันตรายอันเปนสาเหตุของ 
การบาดเจ็บที่รุนแรงหรือการเสียชีวิต

หมายถึง อันตรายที่อาจเปนสาเหตุของการบาดเจ็บเลก็นอยหรือ 
ทําใหเครื่องโทรสารชํารุดเสียหาย

ประเภทของสัญลักษณน้ี ใชเพื่อเตือนผูใช 
ใหทราบถึงข้ันตอนการใชงาน ซ่ึงตองนําไป 
ปฏิบัติดวยความระมัดระวัง

ประเภทของสัญลักษณน้ี ใชเพื่อเตือนผูใช
ใหทราบถึงข้ันตอนการใชงาน ซ่ึงหามไมให 
ปฏิบัติวิธดีังกลาว

ประเภทของสัญลักษณน้ี ใชเพื่อเตือนผูใช
ใหทราบถึงข้ันตอนการใชงาน ซ่ึงตองเนนย้ํา 
เพื่อใหใชงานเครื่องโทรสารได อยางปลอดภยั

คำเตือน

ใชแหลงจายไฟฟาตามที่ระบุไวบนเครื่องเทานั้น 
หากคุณไมแนใจเกี่ยวกับประเภทกําลังไฟฟาของ 
บานคุณ ใหปรึกษาตัวแทนจําหนายสินคา หรือ 
การไฟฟาในทองถ่ินของคณุ

ตามวัตถุประสงคดานความปลอดภัย ผลิตภัณฑน้ี 
ไดรับการตดิตั้งปลัก๊สายดินแบบสามขา ถาคุณไมมี 
เตารับประเภทน้ี โปรดจัดหาเตารับดังกลาว 
อยาทําลายคุณสมบัติความปลอดภัยน้ีโดยการฝน 
เสียบปลั๊ก

อยาวางวัตถุทับสายไฟ ใหตดิตั้งเคร่ืองในที่ที่ไมมีใคร 
เดินผานหรือสะดุดสายไฟได

อยาใหเตาเสียบปลัก๊บนผนังและสายตอพวงใชงาน 
หนักมากเกินไป เพราะอาจกอใหเกิดความเสี่ยงจาก 
อัคคีภัยหรือไฟฟาลัดวงจรได

เสียบอะแดปเตอร AC/ปลัก๊ไฟเขาในเตารับไฟฟา 
จนสุด เวนแตวาไมเสียบเขาไปจนสุด อาจทําใหเกิด 
กระแสไฟฟาดูด และ/หรือ มีความรอนเกินซ่ึงเปน 
สาเหตุของอัคคภีัยได

ปดฝุนทําความสะอาดออกจากอะแดปเตอร AC/ 
ปลั๊กไฟเปนประจํา โดยการดึงปลั๊กออกจากเตารับ 
ไฟฟาและเช็ดดวยผาแหง ฝุนละอองที่สะสมอาจ 
ทําใหฉนวนหุมเกิดความผิดปกติจากความชื้น 
ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดอัคคภีัยได

ดึงปลัก๊เครื่องโทรสารออกจากเตารับไฟฟาทันทีหาก
สังเกตเห็นควัน ไดกลิ่นแปลกๆ หรือไดยนิเสียงผิด 
ปกติ เพราะอาจเกิดอัคคีภยัหรือกระแสไฟฟาดูดได 
ตรวจดูใหแนใจวาไมมีควันออกมาจากเครื่องแลว 
และรีบติดตอศนูยบริการที่เปนตัวแทนอยางถูกตอง

หามสัมผัสตัวปลั๊กขณะทีมื่อเปยก เพราะอาจเกดิ 
อันตรายจากกระแสไฟฟาดูด

วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบที่ม่ันคง กรณีที่เครื่องพลดั 
ตกหลน อาจทําใหเกิดความเสียหายและ/หรือ 
การบาดเจ็บได

เพื่อปองกันความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟา 
ลดัวงจร อยาติดตั้งเครื่องในบริเวณที่โดนฝนหรือ 
อยูในที่อับชื้น

คำเตือน
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ขอมลูสําคญั

4 คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

มาตรการปองกันเมื่อใชงาน

การด SD™

การติดต้ังและการเคลื่อนยาย

แนใจวาเครื่องถูกติดตั้งในหองที่มีการระบายอากาศ 
ที่ดีเพื่อที่จะไมเพิม่ความหนาแนนของโอโซนใน 
อากาศเนื่องจากโอโซนมีนํ้าหนักมากกวาอากาศจึง 
แนะนําใหมีการระบายอากาศที่พื้น

กดสวิตชปดเครื่องกอนทําความสะอาด อยาใชนํ้ายา 
หรือสเปรยทําความสะอาดฉีดพน

อยาคลุมชองระบายอากาศหรือชองเปดบนเครื่อง 
เน่ืองจากชองเหลานี้ไดรับการออกแบบใหมีชอง 
ระบายอากาศและปองกันเคร่ืองรอนเกินไปไวแลว 
นอกจากนี้ อยาวางเครื่องไวใกลกับเครื่อง 
ทําความรอน หรือในที่ที่อากาศถายเทไมสะดวก

อยาดันวตัถุใดก็ตามเขาไปในชองที่ติดอยูกับตัว 
เครื่อง เพราะอาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากอัคคภีัย 
หรือไฟฟาลดัวงจรได หรืออยาทําของเหลวใดก็ตาม 
หกรดใสเครื่อง

เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟาดูด 
ไมควรถอดสวนประกอบของเครื่องออก เม่ือเคร่ืองมี 
ปญหา ใหนําเครื่องเขารับบริการที่ศูนยบริการซอมที่ 
เปนตัวแทนอยางถูกตอง การเปดหรือถอดฝาเครื่อง 
ออก อาจทําใหคณุไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา 
หรือความเสี่ยงอื่นๆ การประกอบเครื่องกลับที่เดิม 
อยางไมถูกตอง อาจทําใหเกิดกระแสไฟฟาดูดเม่ือใช 
งานในภายหลัง

ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่แสดงอยู
บนเครื่องน้ี

อยาทําของเหลว (สารชะลาง นํ้ายาทําความสะอาด 
ฯลฯ) หกลงบนปลั๊กสายไฟโทรศัพท หรือทําให 
สายเปยกโดยเด็ดขาด เพราะอาจทําใหเกิดอัคคีภยัได 
หากปลัก๊สายโทรศพัทเปยก ใหดึงปลั๊กออกจากชอง 
เสียบสายโทรศัพทบนผนังทันท ีและหามใชงาน

ใหถอดปลั๊กของเครื่องออกจากเตารับไฟฟาบนผนัง 
และติดตอรับบริการจากศูนยบริการซอมที่เปนตัว 
แทนอยางถูกตองในกรณทีี่เกิดเหตุการณใดๆ 
ดังตอไปนี้:
L เม่ือสายไฟไดรับความเสียหายหรือฉีกขาด
L มีของเหลวหกรดใสเครื่อง
L ถาเครื่องโดนน้ําฝนหรือนํ้า
L ถาเครื่องทํางานไมเปนปกติตามคําแนะนําการ 

ใชงาน ใหปรับตัวควบคุมตามคําแนะนําการใช 
งานเทานั้น หากปรับไมถูกตอง ใหติดตอศนูย 
บริการซอมที่เปนตัวแทนอยางถูกตอง

L ถาเครื่องตกหลนหรือตัวเคร่ืองไดรับความ 
เสียหาย

L ถาเครื่องแสดงใหเหน็วามีการทํางานที่เปลี่ยน 
แปลงไป

โปรดเก็บการด SD ใหพนมือเด็ก หากเด็กกลนืการด 
SD ลงไป โปรดไปพบแพทยทันที (เฉพาะรุน KX-
MC6260)

หลังจากยายเครื่องจากสถานที่เยน็ไปยังสถานที่อุน 
กวา รอประมาณ 30 นาที แลวจึงเปดสวติชเครื่อง 
เพื่อใหเครื่องปรับสภาพตามอุณหภูมิโดยรอบ 
หากเปดสวิตชเครื่องเร็วเกินไป เม่ืออากาศ 
เปลีย่นแปลงกะทันหนัความหนาแนนของ 
บรรยากาศอาจกอตัวข้ึนภายในเครื่องและทําให 
เครื่องทํางานขัดของได

ไมคว่ําเครื่องหรือไถลไปดานขางขณะเคลือ่นยาย

อยาติดตั้งสายโทรศพัทในขณะเกิดฝนฟาคะนอง

อยาติดตั้งชองเสียบของโทรศพัทในบริเวณที่เปยก 
ชื้น เวนแตชองเสียบน้ันจะไดรับการออกแบบเฉพาะ 
ใหใชไดกับบริเวณที่เปยกชื้น

อยาสัมผัสสายหรือข้ัวตอของโทรศัพทที่ไมมีฉนวน 
หุม หากสายโทรศพัทน้ันไมไดตอกับอินเตอร 
เฟซเน็ตเวิรก

ใชความระมัดระวังในขณะติดตั้งหรือแกไขสาย 
โทรศัพท

ไมวางเครื่องในตําแหนงที่ไมม่ันคงหรืออาจเกิดการ 
ส่ันสะเทือน
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ขอมลูสําคญั

5คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

รังสีเลเซอร

ตัวหลอม

หมายเหตุ:
L บริเวณใกลทางออกของกระดาษบันทึกจะรอนข้ึนเชนกัน 

น่ีเปนเร่ืองปกติ

ตลบัหมึกพิมพ
ระมัดระวังในสิ่งตอไปน้ีเม่ือคุณจับตลบัหมึกพิมพ:

สาย USB

คําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัย
ในการใชคุณสมบัติเครื่องน้ี คุณควรปฏิบัติตามขอควรระวังเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอคัคีภัย 
กระแสไฟฟาดูด หรือการบาดเจ็บ

1. อยาใชเครื่องน้ีใกลนํ้า เชน ใกลอางอาบน้ํา บริเวณชําระลาง 
อางลางภาชนะในครัว เปนตน

2. สําหรับใชในประเทศอื่นนอกจากออสเตรเลีย:
ขณะที่เกิดพายฝุนฟาคะนอง ใหหลีกเลี่ยงการใชโทรศพัท 
ยกเวนโทรศัพทประเภทไรสาย เพราะอาจทําใหเกิดความเสี่ยง 
ตอกระแสไฟฟาดูด เม่ือเกิดฟาผาฟาแลบ
สําหรับผูใชงานในออสเตรเลีย:
ขณะที่เกิดพายฝุนฟาคะนอง ใหหลีกเลี่ยงการใชโทรศพัท 
รวมท้ังโทรศพัทประเภทไรสาย เพราะจะทําใหเกิดความเสี่ยง 
ตอกระแสไฟฟาดูดเม่ือเกิดฟาผาฟาแลบ

3. อยาใชเครื่องน้ีในการโทรแจงกาซรั่ว เม่ืออยูในบริเวณใกลกบั 
แหลงที่ร่ัว

ปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปนี้

ประเภทที่ 1 ผลิตภณัฑเลเซอร

เครื่องพิมพน้ีใชเลเซอร การใชตัวควบคุมหรือตัวปรับ 
หรือการใชเครื่องที่แตกตางไปจากที่ไดระบุไวในที่น้ี 
อาจสงผลใหไดรับรังสีที่เปนอันตรายได

โปรดดูคณุสมบัติหลอดไดโอดเลเซอรไดจาก 
คําแนะนําการทํางาน

ระหวางหรือทันทีหลังจากพิมพเสร็จ ตัวหลอมจะรอน 
น่ีเปนเร่ืองปกต ิหามสัมผัสตัวหลอม

หากคุณดื่มหมึกพิมพเขาไป ใหดื่มนํ้าเปลาตาม 
หลายๆ แกวเพือ่เจือจางสารทีอ่ยูในทองคุณและไป 
พบแพทยทันที

หากหมึกพิมพเขาตาใหลางตาดวยนํ้าสะอาดจนทั่ว 
และไปพบแพทยทันที

หากหมึกพิมพสัมผัสผิวหนังหรือเส้ือผา ใหลาง 
บริเวณที่สัมผัสใหสะอาดดวยสบูและน้ําเยน็และทิ้งไว
ใหแหง อยาใชนํ้ารอนหรือเคร่ืองเปาผม หากเกิด 
อาการระคายเคอืงทางผิวหนังใหไปพบแพทยทันที

หากคุณหายใจเอาหมึกพิมพเขาไป ใหไปยังบริเวณ 
ที่มีอากาศบริสุทธิ์และปรึกษาแพทย

โปรดใชเฉพาะสาย USB ที่มีฉนวนปองกันเทานั้น 
(ตัวอยางเชน สาย Hi-Speed USB 2.0 ที่ไดรับ 
การรับรอง)
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ขอมลูสําคญั

6 คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

เพือ่ประสิทธภิาพการทํางานสงูสุด
การเคล่ือนยายเครื่อง
นํ้าหนักของเครื่องประมาณ 30 กก. แนะนําเปนอยางยิ่งใหถือดวย 
กันสองคน ขณะที่ทําการเคลื่อนยายเครื่อง ใหถือหูจับทั้งสองขาง 
(1)

การคัดลอกที่ผิดกฎหมาย
L เปนการผดิกฎหมายที่จะทําการคัดลอกเอกสารบางอยาง

การคัดลอกเอกสารบางอยางอาจผิดกฎหมายในประเทศของ 
คุณ คาปรับของการทําผิดกฎหมายอาจมีการเรียกเก็บสําหรับ 
การกระทําที่ผิดกฎหมาย ตอไปน้ีเปนตัวอยางของรายการที่ 
อาจถือเปนการผิดกฎหมาย ในการคัดลอกในประเทศของคุณ
– คาเงนิ
– ธนบัตรและเช็ค
– พันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย
– หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน
– ส่ิงของที่มีลิขสิทธิห์รือเครื่องหมายทางการคาโดยไมมีการ 

อนุญาตจากผูเปนเจาของ
– แสตมปและเครื่องมือทีต่อรองไดอื่นๆ
รายการนี้ไมถือวาครบถวนแลวและตองไมถูกอนมุานเอา 
เองวามคีวามรับผิดชอบตอความครบถวนหรือความ 
ถูกตอง ในกรณท่ีีมคีวามสงสัยโปรดติดตอท่ีปรึกษา 
ทางกฎหมายของคุณ

ขอสังเกต:
L ติดตั้งเครื่องของคุณใกลบริเวณที่มีการควบคุมดูแลเพื่อปองกัน 

การคัดลอกสิ่งผิดกฎหมาย

1

1

ประมาณ 30 กก.
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คาํแนะนาํการทาํงาน (CD-ROM)

7คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

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

คําแนะนําการทํางานใน CD-ROM
คําแนะนําการทํางานใน CD-ROM ประกอบดวยเนื้อหาดังตอไปนี้ 
ตองมี Adobe Reader เพื่อใหอานได
L เพ่ือดูหรือติดต้ังคําแนะนําการใชงานใน CD-ROM โปรดดูท่ี 

หนา 13
1. คําแนะนําและการติดต้ัง

L ขอมูลกอนการใชงานเครื่อง เชน วิธีการติดตั้งตลับหมึก 
ดรัมและอุปกรณเสริมอื่นๆ

2. การเตรียมพรอมการทํางาน
L การติดตัง้หลกักอนเปดใชงานเครื่อง เชน ขอมูลซอฟทแวร 

มัลติฟงกชั่น

3. เครือ่งพิมพ
L วิธกีารใชเครื่องพิมพในรูปแบบอื่นๆ เชน การพิมพงานบน 

มีเดียพิเศษ

4. เครือ่งสแกน
L วิธกีารใชเครื่องสแกนในรูปแบบอื่นๆ เชนการบันทึก 

เปนไฟลหรือการสงเปนเอกสารแนบในอีเมล

5. เครือ่งถายสําเนา
L วิธกีารใชฟงกชันตางๆ ของเครื่องถายสําเนา เชน 

การขยาย/ลดขนาดและวิธีการประหยัดกระดาษ

6. โทรสาร
L วิธกีารที่สะดวกในการสงโทรสาร เชน การใชไดเร็คทอรี่ 

นาวิเกเตอรและการสงสัญญาณกระจายเสียง
L วิธกีารในการรับโทรสารในรูปแบบอื่นๆ และการปองกัน 

การรับโทรสารจากผูสงที่ไมตองการ

7. หมายเลขผูโทร
8. กําหนดเสียงเรยีกเขาเฉพาะ
9. คุณสมบติัการต้ังโปรแกรมได
10. ขอมูลทีเ่ปนประโยชน
11. คําแนะนํากรณีเกดิปญหา

L ปญหาการใชงาน

12. กระดาษติด
13. การทําความสะอาด
14. ขอมูลทัว่ไป

L รายละเอียดทางดานเทคนิค
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สารบญั

8

1.  ÊÒÃºÑ-

สารบัญ (คูมืออางอิงฉบับยอ)
1. คําแนะนําและการติดต้ัง
อปุกรณเสรมิ

1.1 อุปกรณเสริมที่มีมาให................................................. 9
1.2 ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริม ...................................... 10

การเชือ่มตอและการตดิตั้ง
1.3 การเชื่อมตอ ............................................................. 10
1.4 การเปดสวิตชเปดเครื่อง ........................................... 11
1.5 โหมดหมุนหมายเลขโทรศพัท ................................... 11
1.6 การเลือกโหมดการทํางาน (สแกน/สําเนา/โทรสาร) 

(พิมพ: เฉพาะ KX-MC6260) .................................... 11
ความตองการของเอกสาร

1.7 การตั้งคาตนฉบับ ..................................................... 11
ระดับเสียง

1.8 การปรับเสียง ........................................................... 12
การตัง้คาเริ่มตน

1.9 วันทีแ่ละเวลา ........................................................... 12
1.10 การตั้งโลโก ............................................................. 12
1.11 การตั้งหมายเลขโทรสาร ........................................... 12
1.12 การตั้งคาเครื่องใหเขาถึง LAN .................................. 12
1.13 การติดตั้ง Multi-Function Station ............................ 13

2. วิธีการใชงาน
เครื่องพิมพ

2.1 การพิมพจากโปรแกรม Windows ............................. 14
เครื่องสแกน

2.2 การสแกนจากเครื่อง (พุชสแกน) ............................... 14
2.3 การสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอร (พลสูแกน) ............ 14

คดัลอก
2.4 การทําสําเนา ........................................................... 14

การสงโทรสาร
2.5 การสงโทรสารดวยตนเอง ......................................... 14

การรับโทรสาร
2.6 การรบัโทรสารอตัโนมตั ิ– เปดเครือ่งตอบรับอตัโนมตัิ .. 15

ขอมูลท่ีเปนประโยชน
2.7 การยกเลกิการทํางาน............................................... 15
2.8 การบํารุงรักษา (การทําความสะอาดตลับดรัม) .......... 15

3. คําแนะนํากรณีเกดิปญหา
ขอความแสดงขอผิดพลาด

3.1 ขอความแสดงขอผิดพลาด – จอแสดงผล .................. 16
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1. คําแนะนําและการติดตั้ง

9คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

1 1. ¤Óá¹Ð¹ÓáÅÐ¡ÒÃµÔ´µÑé§1¤Óá¹Ð¹Ó¡ÒÃãªé§Ò¹â´ÂÅÐàÍÕÂ´ÁÕÍÂÙèã¹ CD-ROMÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁ

1.1 อุปกรณเสริมทีม่ีมาให

*1 พิมพกระดาษขนาด A4 ที่มีเน้ือที่ภาพ 5 % ไดประมาณ 1,000 
แผน

หมายเหตุ:
L เก็บกลองเดิมและวัสดุบรรจุภณัฑเพื่อใชในการขนสงทางเรือและ 

การสงเครื่องในอนาคต
L หลงัจากแกะกลองผลิตภณัฑแลว โปรดใหความใสใจกับ 

ฝาปลัก๊ไฟและ/หรือวัสดุบรรจุภัณฑอยางเหมาะสม
L อยาถอดตลบัดรัมและตลบัสีออกจากเครื่องเม่ือตองใสเครื่องกลับ 

เขาไปในบรรจุภัณฑใหมเพื่อขนสง

1 ตลับหมึก (เร่ิมตน) (นํ้าเงนิ/แดง/เหลือง/ดํา)*1

2 ตลับดรัมสี 3 ตลบัดรัมขาวดํา

4 ตลับทิ้งหมึก 
(ติดตั้งมาใหแลวในเครื่อง)

5 CD-ROM

6 คูมืออางองิฉบับยอ 7 คําแนะนําการติดตั้งดวน

8 สายไฟ
(ใชสายไฟที่เหมาะสมกับ 
สถานที่ที่คณุใชเครื่องน้ี)

9 สายโทรศัพท
(ใชสายโทรศพัทที่เหมาะสม
กับสถานที่ทีคุ่ณใชเครื่องน้ี)

j สาย USB
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1.2 ขอมูลเก่ียวกับอุปกรณเสริม
เพื่อใหแนใจวาเครื่องทํางานไดอยางเหมาะสม เราแนะนําใหคุณใช 
ตลับหมึกและดรัมของแทจาก Panasonic
■ อุปกรณเสริมสําหรับเปลีย่นใหม
– ตลับหมึกพิมพ

L พิมพกระดาษขนาด A4 ที่มีเน้ือที่ภาพ 5 % ไดประมาณ 
2,000 แผน KX-FATC501A/KX-FATC501E/KX-
FATM502A/KX-FATM502E/KX-FATY503A/KX-
FATY503E และประมาณ 2,500 แผนโดยใช KX-
FATK504A/KX-FATK504E

– ตลับหมึก (ความจสูุง)

L พิมพกระดาษขนาด A4 ที่มีเน้ือที่ภาพ 5 % ไดประมาณ 
4,000 แผน

– ตลับดรัมสี
L หมายเลขรุน (หมายเลขชิ้นสวน): KX-FADC510A/

KX-FADC510E
– ตลับดรัมขาวดํา
L หมายเลขรุน (หมายเลขชิ้นสวน): KX-FADK511A/

KX-FADK511E
– ตลับท้ิงหมึก
L หมายเลขรุน (หมายเลขชิ้นสวน): KX-FAW505A/

KX-FAW505E
■ อุปกรณเสริมท่ีไมมีมาให
– ถาดปอนกระดาษชั้นลางท่ีไมมีมาให
L หมายเลขรุน (หมายเลขชิ้นสวน): KX-FAP317A/

KX-FAP317E
– ชุดกลบักระดาษอัตโนมัติ
L หมายเลขรุน (หมายเลขชิ้นสวน): KX-FAB318A/

KX-FAB318E
¡ÒÃàª×èÍÁµèÍáÅÐµÔ´µÑé§

1.3 การเชื่อมตอ
ขอควรระวัง:
L แนะนําใหติดต้ังเคร่ืองในบริเวณท่ีอยูใกลกบัปลัก๊ไฟและ 

เขาถึงไดงาย
L ตรวจสอบใหแนใจวาไดใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับ 

เคร่ือง

L หามตอเพ่ิมสายโทรศัพท

*1 สายไฟหรือสายโทรศัพทอาจแตกตางไปเลก็นอย ใชสายไฟ 
หรือสายโทรศัพทที่เหมาะสมกับสถานที่ที่คุณใชเครื่องน้ี

หมายเหตุ:
L หากมีเครื่องอื่นๆ ถูกเชื่อมตอเขากับสายโทรศัพทสายเดียวกัน 

เครื่องอาจถูกรบกวนจากเครือขายของเครื่องอื่นๆ ได

สี หมายเลขรุน (หมายเลขชิ้นสวน)
นํ้าเงนิ KX-FATC501A/KX-FATC501E

แดง KX-FATM502A/KX-FATM502E

เหลอืง KX-FATY503A/KX-FATY503E

ดํา KX-FATK504A/KX-FATK504E

สี หมายเลขรุน (หมายเลขชิ้นสวน)
นํ้าเงนิ KX-FATC506A/KX-FATC506E

แดง KX-FATM507A/KX-FATM507E

เหลอืง KX-FATY508A/KX-FATY508E

ดํา KX-FATK509A/KX-FATK509E

1 สายไฟ
L ตอเขากับเตารับไฟฟา

(220–240 โวลต, 50/60 เฮิรตซ)
2 สายโทรศัพท

L ตอเขากับแจ็คสายโทรศัพทหน่ึงชอง
3 [EXT] แจ็ค

L คุณสามารถตอกับเคร่ืองรับโทรศัพทอัตโนมัติหรือ 
โทรศพัทเครื่องอื่นได หากมีที่ปดใหถอดที่ปดออกกอน

4 เครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ (ไมมีมาให)
5 เขากับอินเตอรเน็ต
6 เราเตอรเครือขาย/ฮับเครือขาย (ไมมีมาให)

L และเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรทีมี่เครือขาย
7 สาย LAN (ไมมีมาให)

L เพื่อใหแนใจวาเปนไปตามขีดจํากัดการปลอยรังสีตอเน่ือง 
โปรดใชเฉพาะสาย LAN ที่มีฉนวนปองกันเทานั้น 
(สายตรงประเภท 5 เทานั้น)

8 ตัวเชื่อมตอชุดกลบักระดาษอตัโนมัต ิ(ไมมีมาให)

คําเตือนสําคัญในการตอสาย USB
L อยาเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรดวยสาย USB 

จนกวาเครื่องจะพรอมที่โหมด Multi-Function Station
(หนา 13)

1

5

3

6

8

2

4

7

*1

*1
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L  ไมสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงโทรศัพทเขากับเครื่องน้ีไดโดยตรง 
การโทรศัพทหาบุคคลอื่น กรุณาเชื่อมตอโทรศัพทพวง 

การใชเราเตอรเครือขาย/ฮับเครือขาย
L ขอแนะนําใหใชเราเตอรเครือขาย/ฮับเครือขาย (6) โดยมี 

สภาพแวดลอมเครือขายที่ปลอดภัย โปรดขอคําปรึกษาจาก 
ผูบริหารจัดการเครือขาย เชน การตั้งคาไฟรวอลล  

L การรับประกันไมครอบคลมุความเสียหายอันเน่ืองมาจาก 
ปญหาดานความปลอดภัยหรือขอเสียที่เกี่ยวของกับปญหา 
ดังกลาว

1.4 การเปดสวติชเปดเครื่อง
หมุนสวิตชเปดเครื่องไปยังตําแหนงเปด (1)

1.5 โหมดหมุนหมายเลขโทรศัพท
ขอสําคัญ:
L ไมสามารถใชไดเมื่อ “Australia” หรือ “New 
Zealand” ถูกเลอืกอยูในคุณสมบติั #114

หากคุณไมสามารถโทรออกได ใหเปลีย่นการตั้งคานี้ตามระบบ 
บริการคูสายโทรศพัทของคุณ 

1 {Menu}

2 กด {#}{1}{2}{0} เพื่อแสดง “Dialling Mode”
3 กด {1} หรือ {2} เพื่อเลือกการตั้งคาที่ตองการ
{1} “Pulse”: เพื่อการใชงานแบบหมุน/พัลส
{2} “Tone” (คาที่ตั้งมา): สําหรับการใชงานแบบกดปุม

4 {Set}

5 กด {Menu} เพื่อออกจากโปรแกรม

1.6 การเลือกโหมดการทํางาน 
(สแกน/สําเนา/โทรสาร)(พิมพ: เฉพาะ 
KX-MC6260)
คุณสามารถเลอืกโหมดที่ตองการไดโดยการกดปุมใดปุมหน่ึง 
ดังตอไปนี้

*ภาพของรุน KX-MC6260
– {Scan}: เลือกโหมดนี้เม่ือกําลังใชงานเครื่องเปนเครื่องสแกน
– {Copy}: เลือกโหมดนี้เม่ือกําลงัใชงานเครื่องเปนเคร่ืองถาย 

สําเนา
– {Fax}: เลือกโหมดนี้เม่ือกําลังใชงานเครื่องเปนเครื่องโทรสาร
– {Print} (เฉพาะรุน KX-MC6260): เลือกโหมดนี้เม่ือกําลังใช 

งานเครื่องเปนเคร่ืองพมิพ
¢éÍ¡ÓË¹´¢Í§àÍ¡ÊÒÃ

1.7 การตัง้คาตนฉบับ
1.7.1 การใชกระจกเครื่องสแกน

1 เปดฝาครอบเอกสาร (1)

2 วางเอกสารโดยคว่ําหนาลงบนกระจกเครื่องสแกน (2) 
ปรับดานซายบนสุดของเอกสารใหตรงกับมุมของ m ตําแหนง 
เครื่องหมาย

3 ปดฝาครอบเอกสาร

ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชในตะวันออกกลาง มาเลเซีย 
เอเชีย ออสเตรเลยี นิวซีแลนด แอฟริกาและละตินอเมริกา 
ตามคุณสมบัติการตั้งคาตําแหนง
คาตําแหนงที่ตั้งมาใหคือตะวันออกกลาง การเปลี่ยนการตั้งคา 
ตําแหนง โปรดดูหนา 1 (คุณสมบัติ #114)

1

2

1
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1.7.2 การใชเคร่ืองปอนเอกสารอัตโนมติั

1 ใสเอกสาร (สูงสุด 50 แผน) โดยหันหนาข้ึนเขาในเครื่องปอน 
เอกสารจนกวาจะไดยินเสียงดังปบ

2 ปรับความกวางของตัวกั้นเอกสาร (1) ใหพอดีกับขนาดของ 
เอกสาร

¤Óá¹Ð¹Ó¡Ã³Õà¡Ô´»Ñ-ËÒ

1.8 การปรับเสยีง
ขอสําคัญ:
L กอนปรับเสียงใหต้ังคาโหมดการทํางานที่โหมดโทรสารกอน 

หาก {Fax} ไฟปดอยู ใหเปดโดยการกด {Fax}

เสียงเรียกเขา
1. กด {V} หรือ {^} ซํ้าๆ เพื่อเลือก “Ringer Volume”
2. กด {<} หรือ {>}

การปดเสียงเรียกเขา
1. กด {V} หรือ {^} ซํ้าๆ เพื่อเลือก “Ringer Volume” 
2. กด {<} ซํ้าๆ เพื่อแสดง “Ringer Off” ที่แถบสถานะ
L เครื่องจะไมดัง
L การเปดเสียงอีกครั้ง กด {>}

เสียงมอนิเตอร
1. ขณะที่ใชมอนิเตอร  ใหกด {V} หรือ {^} ซํ้าๆ เพื่อเลอืก  

“Monitor Volume”
2. กด {<} หรือ {>}
¡ÒÃµÑé§¤èÒàÃÔèÁµé¹

1.9 วันทีแ่ละเวลา
1 {Menu} i {#}{1}{0}{1} i {Set}

2 ปอน วัน/เดือน/ป/ชั่วโมง/นาที กด {*} ซํ้าๆ เพื่อเลือกการใส 
เวลาแบบ 12 ชั่วโมงหรือการใสเวลาแบบ 24 ชั่วโมง
L หากคุณเลือกการใสเวลาแบบ 12 ชัว่โมง ใหกด {V} หรือ 
{^} ซํ้าๆ เพื่อเลอืก “AM” หรือ “PM”

ตัวอยาง: 10 สิงหาคม ค.ศ. 2008 10:15 PM (รูปแบบเวลา 
12 ชั่วโมง)
1. กด {V} หรือ {^} ซํ้าๆ เพือ่เลอืก “Date” i {<} / {>}
2. กด {1}{0} {0}{8} {2}{0} {0}{8}

D:10/M:08/Y:2008

3. {Set}

4. กด {V} หรือ {^} ซํ้าๆ เพือ่เลอืก “Time” i {<} / {>}
5. กด {*} แลวกด {1}{0} {1}{5}

6. กด {V} หรือ {^} ซํ้าๆ เพือ่เลอืก “PM”

10 : 15PM

7. {Set}

3 กด {Menu} เพื่อออกจากโปรแกรม

1.10 การตั้งโลโก
คุณสามารถตั้งคาโลโก (ชื่อ, ชื่อบริษัท ฯลฯ) เพื่อใหปรากฏโลโก 
อยูดานบนของเอกสารแตละหนาที่สงได

1 {Menu} i {#}{1}{0}{2} i {Set}

2 ปอนโลโกของคุณไดสูงสุด 30 ตัวอักษร i {Set}

3 กด {Menu} เพื่อออกจากโปรแกรม

1.11 การตั้งหมายเลขโทรสาร
คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรสาร เพื่อใหปรากฏหมายเลขนี้อยู 
ดานบนของเอกสารที่สงแตละหนาได

1 {Menu} i {#}{1}{0}{3} i {Set}

2 ปอนหมายเลขโทรสาร ไมเกิน 20 หลกั
L การปอน “+” กด {*}
L การปอนเคาะวรรค กด {#}
L การปอนยตัิภังค กด {Flash}
L การลบหมายเลข กด {Back}

3 {Set}

4 กด {Menu} เพื่อออกจากโปรแกรม

1.12 การตั้งคาเคร่ืองใหเขาถึง LAN
คุณสามารถพิมพเอกสาร สแกนเอกสาร รับโทรสารหรือสงโทรสาร 
โดยใชคอมพิวเตอรบน LAN ได เพื่อใชงานคุณสมบัติน้ี คุณตอง 
ตั้งคาที่อยู IP คา subnet mask และคาเกตเวยตั้งตนสําหรับเคร่ือง
ขอสําคัญ:
L ขอคําปรึกษาจากผูบริหารจัดการเครือขายเมื่อต้ังคาท่ีอยู 

IP คา subnet mask และคาเกตเวยต้ังตน

1.12.1 ต้ังคาเซิรฟเวอร DHCP โดยอัตโนมติั
รูปแบบที่ตองการใช:

1
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– เฉพาะเมื่อมีเพียงเครื่องเดียวที่ตอเขากับ LAN
หากผูบริหารจัดการเครือขายบริหารจัดการเครือขายดวยเซิรฟเวอร 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) จะกําหนดที่อยู IP 
(โปรโตคอลอินเตอรเน็ต) คา subnet mask และเกตเวยคาเริ่มตน 
ของเครื่องโดยอัตโนมัติ

1 หลงัจากตอสาย LAN เขากับเครื่องและคอมพิวเตอรแลวใหเปด 
เครื่อง
L ที่อยู IP คา subnet mask และเกตเวยคาตั้งตนจะถูก 

กําหนดโดยอัตโนมัติ

2 ติดตั้ง Multi-Function Station บนคอมพิวเตอรที่คณุตองการ 
จะใชกบัเครื่อง

1.13 การตดิตัง้ Multi-Function Station
L ติดต้ัง Multi-Function Station (CD-ROM) กอนตอเคร่ือง 

คอมพิวเตอรดวยสาย USB หากเครื่องนี้ถูกตอเขากบั 
เคร่ืองคอมพิวเตอรดวยสาย USB กอนติดต้ัง Multi-
Function Station กลองขอความ [Found New 
Hardware Wizard]  จะปรากฏ คลิกท่ี [Cancel] เพ่ือปด

L คุณสมบติัและหนาตาของซอฟทแวรอาจเปลี่ยนแปลงได 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

คําเตือน:
L เพื่อใหแนใจวาเปนไปตามขีดจํากัดการปลอยรังสีตอเน่ือง

– โปรดใชเฉพาะสาย USB ที่มีฉนวนปองกันเทานั้น 
(ตัวอยางเชน สาย Hi-Speed USB 2.0 ที่ไดรับการรับรอง)

– โปรดใชเฉพาะสาย LAN ที่มีฉนวนปองกันเทานั้น 
(สายตรงประเภท 5 เทานั้น)

L เพื่อปองกันตัวเคร่ือง ใชเฉพาะสาย USB ที่มีฉนวนในพื้นที่ที่ 
ปรากฏพายุฝนฟาคะนอง

1 เปด Windows® และออกจากโปรแกรมอื่นๆ ทัง้หมด
L สําหรับผูใชงานระบบปฏบัิติการ Windows 2000,  

Windows XP และ Windows Vista®  คณุตองลอ็กอนิเขาไป 
ในฐานะผูบริหารจัดการระบบเพือ่ติดตัง้ Multi-Function 
Station

2 ใสแผน CD-ROM ที่มีมาใหในชองอาน CD-ROM

3 [Easy Installation]
L การติดตั้งจะเร่ิมตนโดยอัตโนมัติ

4 เม่ือโปรแกรมติดตั้งเร่ิมตนข้ึน ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

5 กลองขอความ [Connect Type] จะปรากฏ

สําหรับการชื่อมตอ USB:
1. [Connect directly with a USB cable.] i [Next]
L กลองขอความ [Connect Device] จะปรากฏ

2. ตอเคร่ืองเขากับคอมพวิเตอรดวยสาย USB (1) แลวคลิกที่ 
[Next]

3. คลกิที่ [Install] แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
L ไฟลจะถูกคดัลอกเขาในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

สําหรับการเช่ือมตอ LAN:
1. [Connect via the Network.] i [Next]
L กลองขอความ [Select a Network Device] จะปรากฏ

2. ตรวจสอบ [Select in the searched list] และเลือกเครื่อง 
จากรายการ

3. [Next]

4. คลกิที่ [Install] แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
L ไฟลจะถูกคดัลอกเขาในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

เพ่ือดูหรือติดต้ังขอมูลคําแนะนําการใชงาน
1. เปด Windows และใสแผน CD-ROM ที่มีมาใหเขาในเครื่องอาน 

CD-ROM 
2. คลกิ [Operating Instructions] แลวทําตามคําแนะนํา 

บนหนาจอเพื่อดูหรือติดตั้งคําแนะนําการใชงานในรูปของ PDF
L ตองมี Adobe Reader เพื่อใหอานคําแนะนําการทํางานได

หมายเหตุ:
L หากคุณติดตั้งคําแนะนําการใชงาน คณุจะสามารถอานเม่ือไหร 

ก็ไดโดยคลกิที่ [o] ตัวเปด Multi-Function Station

คําเตือนสําคัญ
หากคุณใช Windows XP หรือ Windows Vista ขอความอาจ 
ปรากฏหลังตอเครื่องดวยสาย USB แลว น่ีเปนเร่ืองปกติและ 
ซอฟทแวรจะไมทําใหเกิดปญหาใดๆ กับระบบปฏิบัติงานของคุณ 
คุณสามารถทําการติดตั้งตอไปไดโดยไมมีปญหา ขอความประเภท 
น้ีจะปรากฏ:
L สําหรับผูใชงาน Windows XP 

“ซอฟทแวรที่คณุติดตั้งสําหรับฮารดแวรน้ีไมผานการ 
ทดสอบโลโก Windows เพื่อรับรองวาสามารถใชไดกับ
Windows XP”

L สําหรับผูใชงาน Windows Vista 
“คุณตองการติดตั้งซอฟทแวรอุปกรณน้ีหรือไม”

1
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2. วธิกีารใชงาน

14 คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

2 2. ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹2¤Óá¹Ð¹Ó¡ÒÃãªé§Ò¹â´ÂÅÐàÍÕÂ´ÁÕÍÂÙèã¹ CD-ROMà¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾ì

2.1 การพมิพจากโปรแกรม Windows
คุณสามารถพิมพไฟลที่สรางในโปรแกรม Windows ได ตัวอยางเชน 
การพิมพไฟล WordPad ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

1 เปดเอกสารทีคุ่ณตองการพิมพ

2 เลอืก [Print...] จากเมนู [File] 

3 เลอืกชื่อเคร่ืองเปนเครื่องพิมพที่เปดใชงานอยู

4 คลกิที่ [Print] หรือ [OK]
L เครื่องจะเร่ิมพิมพ

à¤Ã×èÍ§Êá¡¹

2.2 การสแกนจากเครื่อง (พชุสแกน)
คุณสามารถสแกนเอกสารโดยการใชแผงควบคุมการทํางานบน 
เครื่อง

2.2.1 สแกนไปยังมุมมองมัลติฟงกชั่น
1 ตั้งคาตนฉบับ (หนา 11)

2 {Scan}

3 กด {V} หรือ {^} ซํ้าๆ เพื่อเลอืก “PC” i {Set}

4 สําหรับการชื่อมตอ USB:
กด {V} หรือ {^} ซํ้าๆ เพื่อเลือก “USB Host” i {Set}

สําหรับการเชื่อมตอ LAN:
กด {V} หรือ {^} ซํ้าๆ เพื่อเลอืกคอมพิวเตอรที่คุณตองการ 
สงภาพที่สแกน i {Set}

5 กด {V} หรือ {^} ซํ้าๆ เพื่อเลอืก “Viewer” i {Set} 

6 เปลี่ยนการตั้งคาสแกนหากจําเปน กด {V} หรือ {^} ซํ้าๆ 
เพื่อเลอืกการตั้งคาที่ตองการ แลวกด {<} หรือ {>} i 
{Set} i {Black}/{Colour}

2.3 การสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอร 
(พลูสแกน)
2.3.1 การใชโปรแกรมสแกนแบบมัลติฟงกชั่น
โดยการคลิกที่ไอคอนโปรแกรม โปรแกรมที่ถูกเลอืกจะเปดข้ึนโดย 
อัตโนมัติหลงัสแกน

1 ตั้งคาตนฉบับ (หนา 11)

2 การติดตั้ง Multi-Function Station i [Scan]

3 คลกิที่ไอคอนโปรแกรมที่ตองการ
·ÓÊÓà¹Ò

2.4 การทําสําเนา
2.4.1 การใชกระจกเครื่องสแกน
1 หาก {Copy} ไฟปดอยู ใหเปดโดยการกด {Copy}

2 ตั้งคาตนฉบับ (หนา 11)

3 ปรับการตั้งคาคดัลอกตามประเภทของเอกสารหากจําเปน

4 {Black}/{Colour}
L เครื่องจะเริ่มคัดลอกสําเนา

5 หลังจากคัดลอกเสร็จ กด {Stop} เพื่อตั้งคาคาที่คณุตั้งใน 
ข้ันตอน 3 ใหม

2.4.2 การใชเคร่ืองปอนเอกสารอัตโนมัติ
1 หาก {Copy} ไฟปดอยู ใหเปดโดยการกด {Copy}

2 ตั้งคาตนฉบับ (หนา 12)

3 ปรับการตั้งคาคดัลอกตามประเภทของเอกสารหากจําเปน

4 {Black}/{Colour}
L เครื่องจะเริ่มคัดลอกสําเนา

5 หลังจากคัดลอกเสร็จ กด {Stop} เพื่อตั้งคาคาที่คณุตั้งใน 
ข้ันตอน 3 ใหม

¡ÒÃÊè§â·ÃÊÒÃ

2.5 การสงโทรสารดวยตนเอง
ขอสําคัญ:
L คุณสามารถรับไดเฉพาะโทรสารที่เปนสีขาวดํา

2.5.1 การใชกระจกเครื่องสแกน
1 หาก {Fax} ไฟปดอยู ใหเปดโดยการกด {Fax}

2 ตั้งคาตนฉบับ (หนา 11)

3 ปรับความคมชดัและความแตกตางของสตีามประเภทของเอกสาร
หากจําเปน

4 กดหมายเลขโทรสาร
L การสงเอกสารหนาเดียวใหไปที่ข้ันตอน 7
L การสงเอกสารหลายหนา ไปที่ข้ันตอนตอไป

5 กด {V} หรือ {^} ซํ้าๆ เพื่อเลือก “Quick Scan” แลวกด 
{<} หรือ {>} ซํ้าๆ เพื่อเลอืก “On” i {Black}
L รอจนกวา “Scan: Press <Set>.”

“Send: Press <Start>.” จะปรากฏขึ้น
L กด {<} หรือ {>} ซํ้าๆ เพื่อเปลีย่นความละเอียดในขณะ 

ทําการสแกน จากนั้น กด {Set} ระบบจะนําคาดังกลาวมา 
ใชเม่ือเร่ิมสแกนหนาถัดไป

6 วางหนาถัดไปบนกระจกเครื่องสแกน i {Set}
L การสงเอกสารเพิม่ใหทําข้ันตอนน้ีซํ้า

7 {Black}
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2. วธิกีารใชงาน

15คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

2.5.2 การใชเคร่ืองปอนเอกสารอัตโนมติั
1 หาก {Fax} ไฟปดอยู ใหเปดโดยการกด {Fax}

2 ตั้งคาตนฉบับ (หนา 12)

3 ปรับความคมชดัและความแตกตางของสตีามประเภทของเอกสาร
หากจําเปน

4 {Monitor}

5 กดหมายเลขโทรสาร i {Black}
¡ÒÃÃÑºâ·ÃÊÒÃ

2.6 การรับโทรสารอัตโนมัต ิ– 
เปดเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ
ขอสําคัญ:
L คุณสามารถรับไดเฉพาะโทรสารที่เปนสีขาวดํา

2.6.1 เปดการทํางานโหมด FAX ONLY
กด {Fax Auto Answer} ซํ้าๆ เพื่อแสดงรายการ “Fax Only 
Mode”

วิธีการรับสายโทรสาร
เม่ือมีสายเรียกเขา เครื่องจะตอบสายเรียกเขาทุกสายโดยอัตโนมัติ 
และรับเฉพาะเอกสารโทรสารเทานั้น
¢éÍÁÙÅ·Õèà»ç¹»ÃÐâÂª¹ì

2.7 การยกเลิกการทํางาน
คุณสามารถยกเลิกการทํางานปจจุบันไดโดยส่ังจากเครื่อง 
คุณสามารถเลอืกการทํางานที่ตองการจะยกเลิกไดเชนกัน

1 {Stop}
L การทํางานปจจุบันจะปรากฏขึ้น

2 กด {V} หรือ {^} ซํ้าๆ เพื่อเลอืกการทํางานที่ตองการยกเลกิ 
i {Set}

2.8 การบํารุงรักษา (การทําความสะอาด 
ตลับดรัม)
หากในแนวตั้ง ปรากฏแถบสีขาวบนกระดาษที่พิมพ 
พิมพรายการทดสอบสี แลวทําความสะอาด (หรือเปลี่ยน) ตลับดรัม

1 {Menu} 

2 กด {V} หรือ {^} ซํ้าๆ เพื่อใหหนาจอแสดง “Print 
Report”. 

3 กด {<} หรือ {>} ซํ้าๆ เพื่อใหหนาจอแสดง “Colour 
Test”.

4 กด {Set} เพื่อเร่ิมพิมพ i {Menu}

การทดสอบสี
เครื่องจะพิมพหนากระดาษทดสอบสีที่ประกอบดวยเสนสีดํา, 
สีนํ้าเงิน, สีแดงและสีเหลอืงเพื่อที่คุณจะสามารถระบุไดชัดเจนวาสีใด 
ที่มีปญหาถามีเสนสีขาวแนวตั้งจะปรากฎบนเอกสารที่พิมพ ใหลอง 
ทําตามขั้นตอนการแกปญหา

วิธีแกไข 1: ขอสําคัญในการทําความสะอาดตลับดรัม
ขอสําคัญ:
L วิธีแกไขปญหาวิธีนี้จะใชกระดาษบันทึกอยางนอย 3 หนา 

ตรวจสอบใหแนใจกอนวามกีระดาษบันทึก อยูในถาด 
ปอนเขามาตรฐานเพียงพอ

1. {Menu} i {#}{4}{8}{0}

2. เลอืกสีซ่ึงมีแนวตั้ง เสนสีขาวในหนากระดาษทดสอบสี
{1} “Black” (คาที่ตัง้มา)
{2} “Cyan”
{3} “Magenta”
{4} “Yellow”

3. {Set}
L ตลบัดรัมจะทําความสะอาดเองโดยอัตโนมัติโดยการพิมพสี

ที่เลอืกออกมาจํานวน 3 หนากระดาษ
L ทําข้ันตอนที่ 1 ถึง 3 ซํ้าสําหรับทุกเสนที่ยงัมีเสนสีขาว 

แนวตั้ง 
L พิมพรายการทดสอบสีอีกครั้ง ถายงัมีเสนสีขาวแนวตั้งอยู 

ใหลองขั้นตอนการแกปญหาถัดไป

วิธีแกไข 2: การเปลี่ยนตลับดรัม
L หากหนากระดาษทดสอบสีดํามีเสนสีขาวแนวตั้งใหเปลีย่น 

ตลับดรัมสีขาวดํา 
L หากหนากระดาษทดสอบสีนํ้าเงนิ,แดงหรือเหลืองมีเสนสีขาว 

แนวตั้งใหเปลีย่น ตลับดรัมสี
L พิมพการทดสอบสีอีกครั้ง หากเสนสีขาวแนวตั้งยงัคงอยู 

กรุณาตดิตอฝายชางของเรา
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3 3. ¤Óá¹Ð¹Ó¡Ã³Õà¡Ô´»Ñ-ËÒ¢éÍ¤ÇÒÁáÊ´§¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´

3.1 ขอความแสดงขอผิดพลาด – จอแสดงผล
หากเครื่องตรวจพบปญหา จะปรากฏขอความใดขอความหนึ่งหรือหลายขอความตอไปนี้บนจอแสดงผล

หนาจอ สาเหตุและวิธีแกไข

“Access Error” L ระบบไมสามารถเปดการด SD ไดตามปกติเน่ืองจากปญหาที่เกิดข้ึนในขณะนั้น
กด {Stop} เพื่อลบขอความ หรือถอดการด SD ออก แลวลองใหมอีกครั้ง

“Call Service” L มีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึนกับเครื่อง  ใหติดตอศูนยบริการ

“Change Supplies Toner 
Empty”
“Change Supplies Black 
:Empty”

L เม่ือตลบัหมึกหมดอายุ ใหเปลี่ยนตลับหมึกใหมโดยทันที
หมายเหตุ:
L “Black”: หมึกสีดํา
L “Cyan”: หมึกสีนํ้าเงนิ
L “Magenta”: หมึกสีแดง
L “Yellow”: หมึกสีเหลือง

“Change Supplies Toner 
Low”
“Change Supplies Black 
:Low”

L ตลบัหมึกใกลหมดอาย ุใหเปลีย่นตลับหมึกใหมโดยดวน
หมายเหตุ:
L “Black”: หมึกสีดํา
L “Cyan”: หมึกสีนํ้าเงนิ
L “Magenta”: หมึกสีแดง
L “Yellow”: หมึกสีเหลือง

“Change Supplies 
Replace Waste Toner”
“Change Supplies Replace 
Waste Toner Cartridge”

L ตลบัทิ้งหมึกหมดอาย ุใหเปลีย่นตลบัทิ้งหมึกใหมโดยทนัที

“Change Supplies Waste 
Toner Full”

L ตลบัทิ้งหมึกใกลหมดอายุ ใหเปลี่ยนตลบัทิ้งหมึกโดยดวน

“Check Document” L ไมมีการดึงเอกสารเขาเครื่องอยางถูกตอง เอาเอกสารออกแลวกด {Stop} เพื่อลบขอความ 
ใหปอนเอกสารใหม หากเกิดปญหาน้ีบอยครั้ง ใหทําความสะอาดลูกกลิง้ตัวปอนเอกสาร 
แลวลองใหมอีกครั้ง

“Check Install Input 
Tray #1”

L ถาดปอนกระดาษไมไดถูกติดตั้งอยางถูกตอง ดึงถาดปอนกระดาษออกและใสใหม
หมายเหตุ:
L “#1”: ถาดปอนเขามาตรฐาน
L “#2”: ถาดปอนเขาเสริม
L “#1+#2”: ถาดปอนเขามาตรฐานและถาดปอนเขาเสริม

“Check Paper” L คณุกําลงัพิมพซองจดหมาย ตรวจสอบถาดปอนเขามาตรฐานเพื่อใหแนใจวาใส 
ซองจดหมายเรียบรอยแลว แลวกดปุม {Black}/{Colour}

L ขนาดของกระดาษที่บันทึกไมเทากับขนาดที่เลือกไวสําหรับทําสําเนา เปลี่ยนการตั้งคา 
ขนาดกระดาษที่บันทึก (คุณสมบัติ #380 หรือคุณสมบัติ #382) และใสกระดาษบันทึก 
ที่เหมาะสม

L ขนาดของกระดาษบันทึกไมเทากบัขนาดที่เลือกไวเม่ือพิมพจากพีซี เปลี่ยนการตั้งคาขนาด 
กระดาษที่บันทึก (คณุสมบัติ #380 หรือคณุสมบัติ #382) และใสกระดาษบันทึกที่เหมาะสม

L ขนาดของกระดาษที่บันทึกไมเทากับขนาดที่เลือกไวสําหรับรับโทรสาร เปลี่ยนการตั้งคา 
ขนาดกระดาษที่บันทึก (คุณสมบัติ #380 หรือคุณสมบัติ #382) และใสกระดาษบันทึกที่ 
เหมาะสม
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3. คาํแนะนาํกรณีเกิดปญหา

17คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

“Check Pick Up Input 
Tray #1”

L ไมมีการดึงกระดาษบันทึกเขาเครื่องอยางถูกตอง ใหปอนกระดาษบันทึกใหม
หมายเหตุ:
L “#1”: ถาดปอนเขามาตรฐาน
L “#2”: ถาดปอนเขาเสริม

“Colour Drum Life Low”
“Monochrome Drum Life 
Low”

L ดรัมใกลหมดอาย ุใหเปลีย่นตลับดรัมใหมโดยดวน

“Colour Drum Replace”
“Monochrome Drum 
Replace”

L ตลบัดรัมหมดอาย ุใหเปลีย่นตลับดรัมใหมทันที
หมายเหตุ:
L การใชงานตลับดรัมเกาตออาจมีผลใหเครื่องทํางานผิดพลาด เพื่อปองกันปญหานี้ 

เม่ือดรัมหมดอายุการใชงาน เครื่องจะหยดุพิมพชั่วครูและจะไมสามารถพิมพไดจนกวา 
จะเปลี่ยนดรัมใหม

“Cool Down Fuser” L เครื่องกําลงัรอใหตวัหลอมเยน็ตัวลง โปรดรอสักครู

“Directory Full” L ไมเหลอืที่วางสําหรับใสรายการใหมในไดเร็คทอรี่นาวิเกเตอร โปรดลบรายการที่ไมจําเปน 
ออก

“Drum Not Installed” L ยงัไมไดใสตลับดรัมสีหรือตลับดรัมขาวดํา ใหใสใหเรียบรอย

“E-Mail Size Over” L เม่ือทําการสแกนไปยงัเซิรฟเวอรอีเมล ขนาดไฟลทั้งหมดของขอมูลที่สแกนเกินขีดจํากัด 
ขนาดไฟล แบงเอกสารออกเปนสวน

“Fax in Memory” L เครื่องมีเอกสารอยูในหนวยความจํา ดูขอความคําแนะนําที่ถูกแสดงอืน่ๆ เพื่อพิมพเอกสาร
L หากคุณสมบัติ #442 ถูกตั้งคาเปน “Always”

– ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรและเคร่ือง
– ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรเปดอยู

L หากคุณสมบัติ #448 ถูกตั้งคาเปน “On”
– อาน พิมพ หรือบันทึกเอกสารโทรสารที่ไดรับ รวมท้ังลบเอกสารที่ไมจําเปนออก
– เปลี่ยนการตั้งคาเปน “Off” เครื่องจะพิมพเอกสารโทรสารที่เก็บไวในหนวยความจํา 

โดยอัตโนมัติ
– ตั้งคาคุณสมบัติ #449 เปน “On” แลวพิมพเอกสารโทรสารที่ไดรับ

“File Size Over” L เม่ือทําการสแกนไปยงัเซิรฟเวอร FTP ขนาดไฟลทั้งหมดของขอมูลที่สแกนเกินขีดจํากัด 
ขนาดไฟล แบงเอกสารออกเปนสวน

L เม่ือพิมพไฟลบนเซิรฟเวอร FTP ขนาดไฟลที่พิมพทั้งหมดเกินขีดจํากัดขนาดไฟล 
แบงเอกสารออกเปนสวนๆ

“Front or Left Cover 
Open”

L ฝาครอบดานหนาหรือดานซายเปดอยู กรุณาปด

“Keep Copying” L หยุดการทําสําเนาเนื่องจากมีปญหาบางประการ (ตัวอยางเชน ไมมีกระดาษบันทึก 
หรือกระดาษบันทึกติด) ดูขอความคําแนะนําที่ถูกแสดงอื่นๆ เพื่อทําการคัดลอกตอ

“Keep Printing” L หยุดการพิมพโดยตรงเนื่องจากมีปญหาบางประการ (ตัวอยางเชน ไมมีกระดาษบันทึก 
หรือกระดาษบันทึกติด) ดูขอความคําแนะนําที่ถูกแสดงอื่นๆ เพื่อทําการพิมพตอ

“Low Temperature” L ถาอณุหภมิูภายในเครื่องเย็นเกินไปเคร่ืองจะไมสามารถทํางานได การใชงานเครื่องควรอยู 
ในพื้นที่อบอุน

หนาจอ สาเหตุและวิธีแกไข
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3. คาํแนะนาํกรณเีกิดปญหา

18 คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

“Memory Full” L เม่ือใชงานการสงโทรสารจากหนวยความจํา แลวเอกสารนั้นมีขนาดเกินหนวยความจํา 
ของเคร่ือง ใหสงเอกสารทั้งหมดดวยตนเองแทน

L เม่ือทําสําเนาแลวเอกสารนั้นมีขนาดเกินหนวยความจําของเครื่อง กด {Stop} เพื่อลบขอ 
ความนี้ แบงเอกสารออกเปนสวน

“Memory Overflow” L เม่ือพิมพไฟลแลวเอกสารนั้นมีขนาดเกินหนวยความจําของเครื่อง เปลี่ยนการตั้งคา 
เครื่องพิมพ

“Modem Error” L มีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึนกับเครื่อง ใหติดตอศนูยบริการ

“No Fax Reply” L เครื่องปลายทางสายไมวาง หรือกระดาษบันทึกหมด  ใหลองสงใหมอีกครั้ง

“No Printable Data” L ไมมีขอมูลที่จะพิมพในการด SD หรือในเซิรฟเวอร บันทึกขอมูลดวยรูปแบบไฟลที่ใชงาน 
กับเครื่องพิมพได

“Not Support Format” L ไฟลในการด SD อยูในรูปแบบที่เครื่องพิมพไมสนับสนุน ใชรูปแบบไฟลที่ใชงานกับ 
เครื่องพิมพได

“Not Support Media” L เครื่องพิมพไมสามารถอานการด SD ที่เสียบเขากับเครื่องได ใชการด SD ที่ใชงานกบั 
เครื่องพิมพได

“Out of Paper Input Tray 
#1”

L กระดาษบันทึกไมถูกติดตั้งหรือถาดปอนเขาไมมีกระดาษ  กรุณาใสกระดาษ
L ไมมีการดึงกระดาษบันทึกเขาเครื่องอยางถูกตอง ใสกระดาษบันทึกใหม
หมายเหตุ:
L “#1”: ถาดปอนเขามาตรฐาน
L “#2”: ถาดปอนเขาเสริม
L “#1+#2”: ถาดปอนเขามาตรฐานและถาดปอนเขาเสริม

“Paper Jammed” L กระดาษบันทึกติด ดูขอความคําแนะนําที่ปรากฏอื่นๆ เพื่อนํากระดาษที่ติดออก

“PC Fail or Busy.” L สายไฟหรือสายคอมพิวเตอรไมถูกเสียบอยางถูกตอง ตรวจสอบการเชื่อมตอสาย
L ซอฟทแวรไมไดทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร ปดซอฟทแวรและลองเปดใหมอีกครั้ง

“Please Wait” L กําลังอุนเครื่อง โปรดรอสักครู

“Polling Error” L เครื่องโทรสารปลายทางไมสามารถใชงานการเรียกเอกสารได ใหตรวจสอบกบัเครื่อง 
ปลายทาง

“Redial Time Out” L เครื่องปลายทางสายไมวาง หรือกระดาษบันทึกหมด  ใหลองสงใหมอีกครั้ง

“Remove Document” L เอกสารติด เอากระดาษทีต่ิดออก
L พยายามสงหรือทําสําเนาเอกสารที่มีความยาวเกิน 600 มม. โดยใชเครื่องปอนเอกสาร 

อัตโนมัติ กด {Stop} เพื่อนําเอกสารออก ใหแบงเอกสารออกเปนสองสวนหรือมากกวานั้น 
แลวลองใหมอีกครั้ง

“RX Memory Full” L หนวยความจําการรับเอกสารเต็ม เน่ืองจากเครือ่งไมมีกระดาษบันทกึหรือกระดาษบนัทกึติด 
ใสกระดาษหรอืเอากระดาษทีติ่ดอยูออก

L หากคุณสมบัติ #442 ถูกตั้งคาเปน “Always”
– ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรและเคร่ือง
– ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรเปดอยู

L หากคุณสมบัติ #448 ถูกตั้งคาเปน “On”
– อาน พิมพ หรือบันทึกเอกสารโทรสารที่ไดรับ รวมท้ังลบเอกสารที่ไมจําเปนออก
– เปลี่ยนการตั้งคาเปน “Off” เครื่องจะพิมพเอกสารโทรสารที่เก็บไวในหนวยความจํา 

โดยอัตโนมัติ
– ตั้งคาคุณสมบัติ #449 เปน “On” แลวพิมพเอกสารโทรสารที่ไดรับ

หนาจอ สาเหตุและวิธีแกไข
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3. คาํแนะนาํกรณีเกิดปญหา

19คําแนะนําการใชงานโดยละเอียดมีอยูใน CD-ROM

“Same name already 
exists.”

L มีชื่อไฟลเดียวกันน้ีอยูในโฟลเดอรของการด SD แลว ดูขอความคําแนะนําที่ถูกแสดงอื่นๆ 
เพื่อทําการบันทึกขอมูลตอ

“Scanner Position Error” L มีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึนกับตําแหนงสแกน กดสวิตชปดเครื่อง และเปดใหม หากไมสามารถ 
แกปญหาได กรุณาติดตอแผนกซอมบํารุงของเรา

“SD Card is pulled out” L มีการถอดการด SD ออกจากเครื่อง ใหเสียบการดกลบัเขาไปใหม

“SD Card not installed.” L ไมมีการด SD เสียบอยูในเครื่อง เสียบการดเขากับตัวเคร่ือง

“SD Card Write 
Protection”

L สวิตชปองกันการเขียนขอมูลของการด SD ยังอยูที่ตําแหนงลอ็ก ปลดลอ็กสวติชเพื่อให 
เขียนขอมูลในการดได

“SD Size Over” L ไมมีพื้นที่วางในการด SD ที่จะบันทึกขอมูลใหม โปรดลบขอมูลที่ไมจําเปนออก

“Self Calibration” L เครื่องกําลงัปรับแกความคลาดเคลื่อนสี โปรดรอสักครู

“Transmit Error” L การสงผิดพลาด  ใหลองสงใหมอีกครั้ง

“Toner Cartridge Not 
Installed”

L ยงัไมไดใสตลับหมึก ใหใสตลบัหมึกใหเรียบรอย

“Tray #2 Left Cover 
Open”

L ฝาดานซายของถาดปอนเขาเสริมเปดอยู กรุณาปด

“Waste Toner Not 
Installed”
“Waste Toner Cartridge 
Not Installed”

L ยงัไมไดใสตลับทิ้งหมึก ใหใสใหเรียบรอย

หนาจอ สาเหตุและวิธีแกไข
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