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1 Press the Open Button.

The Paper Output Tray and the Output
Tray Extension open automatically.

1 按開啟按鈕。

series

Getting Started
入門指南

Read me first!
Keep me handy for future reference.
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用前必讀！
請妥善保管以便日後使用。

คำแนะนำเริ่มต้น

Baca petunjuk terlebih dahulu!
Simpan petunjuk ini dengan baik
untuk rujukan di kemudian hari.

• Windows是Microsoft Corporation在美國
和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。
• Windows Vista是Microsoft Corporation在
美國和/或其他國家/地區的商標或註冊
商標。
• Mac、Mac OS、AirPort和Bonjour是Apple
Inc.在美國和其他國家/地區註冊的商標。

Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft
Corporation ในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่น ๆ
• Windows Vista เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft
Corporation ในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่น ๆ
• Mac, Mac OS, AirPort และ Bonjour เป็น
เครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียน
ในสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ
•

กดปุ่มปุ่มเปิด

เปิดเทรย์ออกกระดาษและส่วนขยายของเทรย์ออก
กระดาษโดยอัตโนมัติ

1 Tekan Tombol Buka.

อ่านข้อมูลนี้ก่อน!
เก็บส่วนนี้ไว้ให้ดีสำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

Mari Memulai
• Windows is a trademark or registered
trademark of Microsoft Corporation in the
U.S. and/or other countries.
• Windows Vista is a trademark or
registered trademark of Microsoft
Corporation in the U.S. and/or other
countries.
• Mac, Mac OS, AirPort and Bonjour are
trademarks of Apple Inc., registered in
the U.S. and other countries.

出紙托盤和出紙托盤擴展架自動開啟。

Tatakan Keluaran Kertas dan
Perpanjangan Tatakan Keluaran terbuka
secara otomatis.
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• Windows adalah merek dagang atau
merek dagang terdaftar dari Microsoft
Corporation di Amerika Serikat dan/atau
negara lain.
• Windows Vista adalah merek dagang
atau merek dagang terdaftar dari
Microsoft Corporation di Amerika Serikat
dan/atau negara lain.
• Mac, Mac OS, AirPort dan Bonjour
adalah merek dagang dari Apple Inc.,
terdaftar di Amerika Serikat dan negara
lain.
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2 Open the Top Cover. Remove the orange tape and protective material.
Model Number: K10383

ชื่อรุ่น: K10383

型號：K10383

Nomor Model: K10383

2 開啟上蓋。移除橙色膠帶和保護材料。

To perform setup, place the printer near the access point* and computer.
(* Required for wireless LAN)

2

เปิดฝาครอบด้านบน เอาเทปสีส้มและวัตถุป้องกันออก

2 Buka Penutup Atas. Lepaskan pita oranye dan material pelindung.

要執行設定，將印表機置放在存取點*和電腦附近。
(* 使用無線LAN時需要進行此步驟)

3

3 Close the Top Cover.

เพื่อดำเนินการตั้งค่า ให้วางเครื่องพิมพ์ไว้ที่ใกล้กับจุดเข้าใช้งาน* และคอมพิวเตอร์
(* เป็นที่ต้องการสำหรับ LAN แบบไร้สาย)

3 關閉上蓋。
3

Untuk melakukan pengesetan, tempatkan pencetak di dekat titik akses* dan komputer.
(* Diperlukan untuk LAN nirkabel)

ปิดฝาครอบด้านบน

3 Tutup Penutup Atas.

4

4 Connect the power cord.
Do not connect the USB cable yet.

4 連接電源線。

In c l u d e d I t e m s

รายการรวมเข้า

包含的物品

Item yang
Tersedia

請勿預先連接USB電纜線。

4

Check the included items.
檢查包含的物品。

เชื่อมต่อสายไฟ
อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จัดมาให้

Periksa item yang tersedia.

4 Hubungkan kabel listrik.
Jangan hubungkan kabel USB terlebih
dahulu.

5

5 Press the ON button.
5 按電源按鈕。
5

Network connection:
Prepare network devices
such as a router or an access
point as necessary.

網路連接：
根據需要準備路由器或存取點
等網路裝置。

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย:
จัดเตรียมอุปกรณ์เครือข่ายอย่างเช่น
เราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานตามที่จำเป็น

Koneksi jaringan:
Siapkan perangkat jaringan
seperti perute atau titik akses
sesuai keperluan.

Preparation

準備工作

การจัดเตรียม

Persiapan

กดปุ่ม พลังงาน

5 Tekan tombol DAYA.

6

6 Check that the POWER lamp lights

white.

Remove the protective sheets and tape.
移除保護片和膠帶。

6 確認電源指示燈亮起白色。

เอาแผ่นป้องกันและเทปออก

Lepaskan lembar pelindung dan pita.

6

ตรวจสอบสัญญาณไฟ POWER ว่าติดสว่าง
เป็นสีขาว

6 Periksa apakah lampu POWER

menyala putih.

1
The Paper Output Tray opens automatically as printing starts. Keep the front of the printer clear of any obstacles.
列印開始時出紙托盤自動開啟。清理印表機前面的所有障礙物。
If the Alarm lamp flashes
orange, press the ON
button to turn OFF the
printer, then redo from .

เปิดเทรย์ออกกระดาษโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มการพิมพ์ ทำให้ข้างหน้าของเครื่องพิมพ์ไม่มีสิ่งใดกีดขวาง
Tatakan Keluaran Kertas terbuka secara otomatis begitu pencetakan dimulai. Jauhkan bagian depan pencetak dari penghalang
apa pun.
QT5-5684-V01
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如果警告指示燈閃爍橙色，
按電源按鈕關閉印表機，
然後從 開始重新操作。

สัญญาณไฟ เตือน กะพริบเป็นสี
ส้ม ให้กดปุ่ม พลังงาน เพื่อปิด
เครื่องพิมพ์ จากนั้นทำซ้ำจาก

Jika lampu Alarm
berkedip oranye, tekan
tombol DAYA untuk
MATIKAN pencetak,
kemudian ulangi dari .

2
1

4
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1

The ink tanks will be installed into this holder.
Do not touch inside until the movement stops.

將墨水盒安裝到此固定座中。
移動停止前請勿觸摸內部。

ตลับหมึกจะถูกติดตั้งในตัวยึดนี้

อย่าสัมผัสภายในจนกระทั่งกระบวนการหยุด

Kotak tinta akan dipasang ke dalam penahan ini.
Jangan menyentuh bagian dalam sampai gerakannya selesai.

4 Insert and push down the ink tank into the matching color slot.
Check that the ink lamp is lit, then install the next ink tank.

4 將墨水盒插入並向下推動至匹配彩色插槽。
確認墨水指示燈亮起，然後安裝下一個墨水盒。

4

ใส่และดันตลับหมึกลงในช่องสีของเครื่อง

ตรวจสอบว่าสัญญาณไฟหมึกติดสว่าง จากนั้นติดตั้งตลับหมึกอันต่อไป
4 Masukkan dan tekan kotak tinta ke dalam slot warna yang sesuai.
Periksa apakah lampu tinta menyala, kemudian pasang kotak tinta berikutnya.

5

5 Check that all lamps are lit.
5 確認所有指示燈亮起。
5

ตรวจสอบว่าสัญญาณไฟทั้งหมดติดสว่าง

5 Periksa apakah semua lampu

menyala.

1 Open the Top Cover.
1 開啟上蓋。
1

6

เปิดฝาครอบด้านบน

1 Buka Penutup Atas.

6 Check that the Inner Cover is

closed, then close the Top Cover.

Don't close the Paper Output Tray yet!

2

6 確認已關閉內蓋，然後關閉上蓋。

2 Remove the protective wrap.

請勿預先關閉出紙托盤！

Remove the orange tape completely.

2 移除保護包裝。

6

Inner Cover
內蓋

完全移除橙色膠帶。

2

ฝาภายใน

นำวัสดุห่อป้องกันออก

Penutup Dalam

ยังไม่ได้ปิดเทรย์ออกกระดาษ!

6 Periksa apakah Penutup Dalam

ditutup, kemudian tutup Penutup
Atas.

นำเทปสีส้มออกให้สมบูรณ์

2

1

Jangan tutup Tatakan Keluaran Kertas
terlebih dahulu!

2 Lepaskan bungkusan pelindung.

2

Lepaskan pita oranye secara
keseluruhan.

ตรวจสอบว่าปิดฝาภายในแล้ว จากนั้นปิดฝา
ครอบด้านบน

7

7 After about 3 to 4 minutes, check

that the POWER lamp changes
from flashing to lit white.

If the Alarm lamp flashes orange,
check that the ink tanks are installed
correctly.

3

7 大約3至4分鐘後，確認電源指示燈

從閃爍變為亮起白色。

2

如果警告指示燈閃爍橙色，確認墨水盒
已正確安裝。

1
7

หลังจากประมาณ 3 ถึง 4 นาที ตรวจสอบว่า
สัญญาณไฟ POWER เปลี่ยนจากกะพริบถึงติด
สว่าง
หากสัญญาณไฟ เตือน กะพริบเป็นสีส้ม ตรวจสอบ
ว่าตลับหมึกได้ติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่

(A)

(B)

7 Setelah sekitar 3 hingga 4 menit,

periksa apakah lampu POWER
berubah dari berkedip ke menyala
putih.
Jika lampu Alarm berkedip oranye,
periksa apakah kotak tinta dipasang
dengan benar.

3 Hook your fingers under the orange cap and slowly pull it out.
(A) Do not press the sides when the Y-shaped groove is blocked.
(B) Do not touch!

8

8 Close the Paper Output Tray.
The Output Tray Extension closes
automatically.

3 用手指勾住橙色保護蓋並緩慢將其拉出。
(A) Y形槽阻塞時，請勿按壓側面。
(B) 請勿觸摸！

3

เบ็ดนิ้วมือของคุณภายใต้แค็ปสีส้มและดึงออกมาอย่างช้า ๆ

8 關閉出紙托盤。
出紙托盤擴展架自動關閉。

(A) อย่ากดขอบด้านเมื่อร่องรูปร่าง Y ถูกกีดขวาง
(B) อย่าสัมผัส!

3 Kaitkan jari Anda di bawah sumbatan oranye dan tarik secara perlahan.
(A) Jangan menekan sisi ketika lekukan berbentuk Y tersumbat.
(B) Jangan sentuh!

8

ปิดเทรย์ออกกระดาษ

ส่วนขยายของเทรย์ออกกระดาษปิดโดยอัตโนมัติ

8 Tutup Tatakan Keluaran Kertas.

Perpanjangan Tatakan Keluaran tertutup
secara otomatis.

3

8

8 In about 6 minutes, a blue-black

pattern is printed. Print Head
Alignment is complete.

Perform the Print Head Alignment.
執行列印頭校準(Print Head Alignment)。

8 藍黑圖案大約會在6分鐘內列印

ดำเนินการ การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์(Print Head Alignment)

完成。列印頭校準(Print Head
Alignment)完成。

Lakukan Penjajaran Kepala Cetak(Print Head Alignment).

1

1 Pull out the Cassette (Lower).

8

1 拉出紙匣(下)。
1

ดึงกลักกระดาษ (ด้านล่าง) ออกมา
8 Dalam sekitar 6 menit, pola biru-

1 Tarik keluar Kotak Kertas (Bagian

hitam dicetak. Penjajaran Kepala
Cetak(Print Head Alignment)
selesai.

Bawah).

2

1

ในเวลาประมาณ 6 นาที รูปแบบสีฟ้า-ดำจะ
เสร็จสิ้นการพิมพ์ การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์
(Print Head Alignment) เสร็จสมบูรณ์

If the Alarm lamp
flashes orange, press
the RESUME/CANCEL
button, then proceed to
. After installation is
complete, refer to the Onscreen Manual to redo
Print Head Alignment.

2

2 Adjust the front Paper Guide to A4 size.

สัญญาณไฟ เตือน กะพริบเป็นสี
ส้ม ให้กดปุ่ม RESUME/CANCEL
จากนั้นดำเนินการ หลังจากกา
รติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ดู คู่มือ
อิเลกทรอนิคส์ เพื่อทำ การจัด
ตำแหน่งหัวพิมพ์(Print Head
Alignment) ใหม่

如果警告指示燈閃爍橙
色，按重試/取消按鈕，然
後繼續執行 。安裝完成
後，請參閱電子手冊以重
新操作列印頭校準(Print
Head Alignment)。

Slide the right Paper Guide to the side.

Jika lampu Alarm berkedip
oranye, tekan tombol
RESUME/CANCEL,
kemudian lanjutkan ke
. Setelah instalasi
selesai, rujuk ke Petunjuk
Elektronik untuk
membuat ulang Penjajaran
Kepala Cetak(Print Head
Alignment).

The left and right Paper Guide move together.

2 調整前紙張導引器以適合A4大小。

滑動右紙張導引器至最右端。

4

左右紙張導引器一起移動。

2

ปรับแถบกำหนดแนวกระดาษด้านหน้าไปถึงขนาด A4
เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวาไปด้านข้าง

แถบกำหนดแนวกระดาษด้านซ้ายและด้านขวาเคลื่อนที่รวมกัน

1

2 Atur Pemandu Kertas bagian depan ke ukuran A4.

1 Close the Paper Output Support.

Geser Pemandu Kertas kanan ke samping.

1 關閉出紙支架。

Pemandu Kertas kiri dan kanan bergerak secara bersamaan.

3

1

3 Load the supplied MP-101 paper

into the Cassette.

3 在紙匣中載入隨附的MP-101紙張。

3

ปิดสิ่งค้ำออกกระดาษ

1 Tutup Pendukung Keluaran Kertas.

2

2 Load paper into the Cassette as described in
Adjust the Paper Guides to fit the paper size.

ป้อนกระดาษ MP-101 ที่จัดมาให้เข้าไปในกลัก
กระดาษ

-

through

-

.

For information about paper, refer to the On-screen Manual which will be installed later.

3 Muatkan kertas MP-101 yang

tersedia ke dalam Kotak Kertas.

2 如

-

至

-

中所述在紙匣中載入紙張。

調整紙張導引器以適合紙張大小。

4

4 Adjust the right guide to fit the

1

關於紙張資訊，請參閱隨後安裝的電子手冊。

paper size.

Slide the paper against the front
guide.
4 調整右導引器以適合紙張大小。

滑動紙張至前引導器。

2

ป้อนกระดาษเข้าไปในกลักกระดาษตามที่บรรยายใน

ปรับแถบกำหนดแนวกระดาษเพื่อให้พอดีกับขนาดกระดาษ

-

ผ่าน

-

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกระดาษ ให้ดู คู่มืออิเลกทรอนิคส์ ที่จะถูกติดตั้งในภายหลัง
2 Muatkan kertas ke dalam Kotak Kertas seperti yang dijelaskan pada

2

4

ปรับแถบด้านขวาเพื่อให้พอดีกับขนาดกระดาษ
เลื่อนกระดาษต่อกับแถบด้านหน้า

4 Atur pemandu kanan agar pas

dengan ukuran kertas.

Geser kertas berlawanan dengan
pemandu depan.

5

5 Slide the Cassette (Lower) back.
5 滑回紙匣(下)。
5

เลื่อนกลักกระดาษ (ด้านล่าง) ถอยหลัง

Atur Pemandu Kertas agar pas dengan ukuran kertas.

-

sampai

-

.

Untuk informasi tentang kertas, rujuk ke Petunjuk Elektronik yang akan diinstal kemudian.

Paper Size
and Printing
Side

紙張大小和列印面

ขนาดกระดาษและ
ด้านที่พิมพ์

Ukuran Kertas
dan Sisi
Pencetakan

Decide which Cassette to use according to the paper size.
Set the paper with the printable side down.
Before printing, change the printer settings for media type and size.
For details, refer to the On-screen Manual which will be installed
later.

5 Geser masuk kembali Kotak Kertas

(Bagian Bawah).

根據紙張大小決定要使用的紙匣。
設定紙張列印面向下。
列印前，變更媒體類型和大小的印表機設定。關於詳細資訊，請參閱隨後安裝的電子手冊。

6

1

6 Press the Open Button.

Pull out the Paper Output Support.
6 按開啟按鈕。

拉出出紙支架。
6

2

กดปุ่มเปิด
ดึงสิ่งค้ำออกกระดาษออกมา

Memutuskan Kotak Kertas yang akan digunakan sesuai dengan ukuran kertas.
Set kertas dengan sisi yang dapat dicetak menghadap bawah.
Sebelum mencetak, ubah setelan pencetak untuk tipe dan ukuran media. Untuk detil, rujuk ke Petunjuk
Elektronik yang akan diinstal kemudian.

6 Tekan Tombol Buka.

Tarik keluar Pendukung Keluaran
Kertas.

7

ตัดสินใจที่จะใช้กลักกระดาษอันไหนตามขนาดกระดาษ
ตั้งค่ากระดาษโดยให้ด้านที่พิมพ์ได้ลงมา
ก่อนการพิมพ์ เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับชนิดสื่อสิ่งพิมพ์และขนาด สำหรับรายละเอียด ให้ดู คู่มืออิเลกทรอนิคส์ ที่จะถูกติดตั้งใน
ภายหลัง

7 Press the RESUME/CANCEL

button.

7 按重試/取消按鈕。

7

5
If the access point that you are using has a WPS button, use that button to connect the printer to the wireless
LAN.
如果正在使用的存取點有WPS按鈕，使用該按鈕以連接印表機至無線LAN。

กดปุ่ม RESUME/CANCEL
หากจุดเข้าใช้งานที่คุณกำลังใช้มีปุ่ม WPS ให้ใช้ปุ่มนี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ LAN แบบไร้สาย

7 Tekan tombol RESUME/CANCEL.

Jika titik akses yang Anda gunakan memiliki tombol WPS, gunakan tombol tersebut untuk menghubungkan
pencetak ke LAN nirkabel.

6

WPS

1
• If the access point does not have a WPS button or you are not using wireless LAN connection, proceed to

1 Insert the CD-ROM into the

computer.

1 將光碟插入電腦。

.

• For the details of how to press the WPS button, refer to the manual of the access point.

• 如果存取點沒有WPS按鈕或未使用無線LAN連接，繼續執行

1

ใส่ CD-ROM ในคอมพิวเตอร์

1 Masukkan CD-ROM ke dalam

。

komputer.

• 關於如何按WPS按鈕的詳細資訊，請參閱存取點手冊。

If the USB cable is already
connected, unplug it. If a
message appears on the
computer, click Cancel.

หากจุดเข้าใช้งานไม่มีปุ่ม WPS หรือคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย ดำเนินการตาม
• สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกดปุ่ม WPS ดูคู่มือสำหรับจุดเข้าใช้งาน
•

• Jika titik akses tidak memiliki tombol WPS atau Anda tidak menggunakan koneksi LAN nirkabel, lanjutkan ke
.

如果USB電纜線已連接，
請將其拔出。如果電腦
出現訊息，按一下取消
(Cancel)。

หากสายเคเบิล USB ได้ถูกเชื่อม
ต่อแล้ว ให้ถอดออก หากข้อความ
ปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ คลิก
ยกเลิก(Cancel)

Jika kabel USB telah
terhubung, cabut kabel.
Jika pesan muncul pada
komputer, klik Batal
(Cancel).

2

• Untuk detil tentang cara menekan tombol WPS, rujuk ke petunjuk titik akses.

Flashing Light
and Solid Light

The light of Wi-Fi button
solid during the operation.
Wi-Fi按鈕

Kedipan
Lampu dan
Nyala Lampu

แสงสว่างที่กะพริบและ
แสงสว่างที่มั่นคง

燈光閃爍和持續亮
起

and POWER lamp

will flash and turn

和電源指示燈 的燈光將閃爍並在操作過程中變為持續亮起。

และสัญญาณไฟ POWER

แสงสว่างของปุ่ม Wi-Fi
ระหว่างการดำเนินการ

จะกะพริบและเปลี่ยนเป็นต่อเนื่อง

dan lampu POWER
Lampu tombol Wi-Fi
menjadi menyala selama operasi.

akan berkedip dan

2 Follow the on-screen instructions to proceed.
To select a language, click Language.

If the CD-ROM does not autorun:
Double-click (My) Computer > CD-ROM icon > MSETUP4.EXE.
Double-click the CD-ROM icon on the desktop.

Wi-Fi button
Wi-Fi按鈕

ปุ่ม Wi-Fi

Tombol Wi-Fi

2 按照螢幕上的說明進行操作。
要選擇語言，按一下語言(Language)。

Connection to
Wi r e l e s s L A N

1

Koneksi ke
LAN Nirkabel

การเชื่อมต่อกับ LAN
แบบไร้สาย

連接至無線LAN

2
1 Press and hold
1 按住

starts flashing.

for at least 2 seconds.

กดและค้างไว้ปุ่ม

เริ่มกะพริบ

อย่างน้อย 2 วินาที

1 Tekan dan tahan

mulai berkedip.

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ

ต้องการเลือกภาษา คลิก ภาษา(Language)

หาก CD-ROM ไม่สามารถเรียกใช้อัตโนมัติ:
ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์(ของฉัน)((My) Computer) > ไอคอน CD-ROM > MSETUP4.EXE
ดับเบิลคลิกไอคอน CD-ROM บนเดสก์ท็อป

至少2秒鐘。
開始閃爍。

1

2

如果光碟未自動運行：
按兩下(我的)電腦((My) Computer) > 光碟圖示 > MSETUP4.EXE。
按兩下桌面上的光碟圖示。

2 Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan.

Untuk memilih bahasa, klik Bahasa(Language).

selama sekurangnya 2 detik.

Jika CD-ROM tidak berjalan secara otomatis:
Klik dua kali Komputer (Saya)((My) Computer) > ikon CD-ROM > MSETUP4.EXE.
Klik dua kali ikon CD-ROM pada desktop.

2 Press and hold the WPS button of the access point for a few seconds.
2 按住存取點的WPS按鈕數秒鐘。
2

3

กดและค้างไว้ปุ่ม WPS ของจุดเข้าใช้งานสักวินาที

2 Tekan dan tahan tombol WPS titik akses selama beberapa detik.

Read the On-screen Manual on
the Computer

3 After a while, when the flashing light of

閱讀電腦上的電子手冊

3 稍後，當
3

and

turn solid, the setting is complete.

和 的燈光從閃爍變為持續亮起時，設定完成。

อีกสักครู่ เมื่อแสงสว่างที่กะพริบของ

และ

เปลี่ยนเป็นแสงที่มั่นคง การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

3 Setelah beberapa saat, ketika kedipan lampu

When the
Alarm Lamp
Lights Up
(O r a n g e )

1

menjadi menyala, setelan selesai.

Ketika Lampu
Alarm
Menyala
(Oranye)

เมื่อสัญญาณไฟ เตือน
ติดสว่างขึ้น 

(สีส้ม)

警告指示燈
亮起(橙色)時

Baca Petunjuk Elektronik pada
Komputer

Compatible Ink
Ta n k s
1 Press the RESUME/CANCEL button
1 按印表機的重試/取消按鈕
1

กดปุ่ม RESUME/CANCEL

ตลับหมึกที่ทำงานร่วม
กันได้

K o t a k Ti n t a
Kompatibel

of the printer.

ของเครื่องพิมพ์
pencetak.

2 Wait for a while. Then, redo the operation of

.

If the error persists, turn off and then turn on the access point and redo the operation of
follow the instruction shown on the computer screen.

2 請稍等片刻。然後，重新執行操作

. Or proceed to

and

。

如果錯誤仍然存在，關閉後再開啟存取點並重新執行操作

2

相容墨水盒

。

1 Tekan tombol RESUME/CANCEL

2

dan

อ่านคู่มืออิเลกทรอนิคส์บนคอมพิวเตอร์

。或繼續執行 並按照電腦螢幕上的說明操作。

รอสักครู่ จากนั้น ทำซ้ำการดำเนินการของ
หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ปิดและเปิดจุดเข้าใช้งานและทำซ้ำการดำเนินการของ
คอมพิวเตอร์

2 Tunggu sebentar. Kemudian, ulangi operasi

หรือดำเนินการตาม

และทำตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอ

.

Jika kesalahan tetap terjadi, matikan dan kemudian nyalakan titik akses dan ulangi operasi
dan ikuti instruksi yang ditunjukkan pada layar komputer.

. Atau lanjutkan ke

M: CLI-751XL<M>, CLI-751<M>

BK: CLI-751XL<BK>, CLI-751<BK>

Y: CLI-751XL<Y>, CLI-751<Y>

PGBK: PGI-750XL<PGBK>, PGI-750<PGBK>

C: CLI-751XL<C>, CLI-751<C>

