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การรับรอง
Microsoft, MS-DOS และ Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
Adobe และ Acrobat เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated
Mac, Macintosh และ MacOS เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Computer, Inc. ไดรับการจดทะเบียน
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
ENERGY STAR เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของสํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา

คําประกาศ
ขอมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
Hewlett-Packard ไมรับประกันใดๆ ก็ตามเก่ียวกับเอกสารฉบับน้ี รวมทั้ง แตไมไดจํากัดอยูเพียง การรับประกันโดยนัย
อันเกี่ยวเนื่องกับการวางจําหนายและความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะใดๆ
Hewlett-Packard จะไมขอรับผิดชอบความผิดพลาดหรือความเสียหายโดยบังเอิญ หรือผลเสียหายท่ีตามมา
อันเกี่ยวของกับการจัดหา ประสิทธิภาพ หรือการใชเอกสารฉบับน้ี
หามถายเอกสาร จัดทําขึ้นใหม หรือแปลขอความในเอกสารฉบับน้ีเปนภาษาอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอมเปน
ลายลักษณอักษรจาก Hewlett-Packard Company

คําศัพทและระเบียบปฏิบัติ
คําศัพทและระเบียบปฏิบัติตอไปนี้จะใชใน คูมืออางอิงฉบับยอ
คําศพัท
เครื่องพิมพ HP Deskjet series จะเรียกวา��������	�
�หรือ เคร่ืองพิมพ ��
สัญลักษณ
สัญลักษณ > นี้จะชวยแนะขั้นตอนตางๆ ในการใชซอฟตแวร ตัวอยาง: 
คลิก  
��
�!����"�����!��������	�
��������!�#$�������� เพื่อดูคูมือ วิธีใชอยางยอ ฉบับอิเล็กทรอนิกส
ขอควรระวัง
ขอควรระวัง บอกถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ HP Deskjet หรืออุปกรณอ่ืนๆ
ตัวอยาง:
ขอควรระวัง ! อยาสัมผัสหัวฉีดพนหมึกหรือ
หนาสัมผัสทองแดง การสัมผัสบริเวณเหลาน้ี
จะกอใหเกิดการอุดตัน หมึกใชไมได และการ
เชื่อมตอไฟฟาไมสมบูรณ
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ส่ิงท่ีอยูในกลอง
ขอบคุณท่ีทานซ้ือเคร่ืองพิมพ HP Deskjet! 
กลองเคร่ืองพิมพประกอบดวยส่ิงตอไปน้ี:
• เครื่องพิมพ HP Deskjet (948c series, 

940c series หรือ 920c series)
• สายไฟ
• ซีดีซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
• คูมืออางอิงฉบับยอ
• โปสเตอร การติดต้ังอยางรวดเร็ว
• ตลับหมึกพิมพสีดํา
• ตลับหมึกพิมพสามสี
หากมีส่ิงใดขาดหายไปจากกลอง ใหสอบถามผูแทน
จําหนายของ HP หรือติดตอฝายบริการลูกคาของ HP 
ด ู"การติดตอฝายบริการลูกคาของ hp" สําหรับ
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ตลับหมึกพิมพ
กลองเคร่ืองพิมพ HP Deskjet ประกอบดวย
ตลับหมึกพิมพสีดําและตลับหมึกพิมพสี กลองตลับ
หมึกพิมพแตละกลอง และคูมือ วิธีใชอยางยอ ฉบับ
อิเล็กทรอนิกสจะประกอบดวยคําแนะนําในการติดต้ัง 
เม่ือทานเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ตรวจสอบใหแนใจวา
มีหมายเลขช้ินสวนท่ีถูกตอง:
• สีดํา—HP �% (66�%A)
• สามสี—HP �& (C65�&)

สายเคเบิลเคร่ืองพิมพ
สายเคเบิลเคร่ืองพิมพจะไมรวมอยูในกลอง สั่งซื้อ
สายเคเบิลอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ีเพ่ือเช่ือมตอ
เคร่ืองพิมพเขากับคอมพิวเตอร:
• สายเคเบิลสวนตอประสานขนานท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐาน IEEE 1284 ซึ่งสามารถใชไดกับ 
Windows ทุกระบบ

• สายเคเบิลสวนตอประสานท่ีสอดคลองกับ USB 
ซึ่งสามารถใชไดทั้งระบบ Macintosh และระบบ 
Windows 98, Me, NT และ 2000

การอัพเดตซอฟตแวร
ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ หรือที่เรียกกันวาไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ จะทําการสื่อสารคําสั่งพิมพของทานไปยัง
เคร่ืองพิมพ ใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้เพื่อขอรับสําเนา
และการอัพเดตซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ: 
• ดาวนโหลดซอฟตแวรเคร่ืองพิมพจากเว็บไซต
ของ HP  

• โทรศัพทไปที่ฝายบริการลูกคาของ HP เพื่อขอรับ
ซีดีท่ีประกอบดวยไฟลท่ีใชอัพเดตซอฟตแวร 

ด ู"การติดตอฝายบริการลูกคาของ hp" สําหรับ
หมายเลขโทรศัพทและท่ีอยูเว็บไซตของฝาย
บริการลูกคา
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การขอรับความชวยเหลือ
วิธีใชอยางยอ
คูมือวิธีใชอยางยอฉบับอิเล็กทรอนิกส จะมีคําแนะนํา
สําหรับการใชเคร่ืองพิมพ HP Deskjet รายละเอียดนี้
ยังสามารถชวยทานแกไขปญหาเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ผูใช ��������
���
������ ���� 
และ ������
เปด วิธีใชอยางยอ โดยใช hp printer assistant
ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีมี:
• บริการสนับสนุนของฝายบริการลูกคาของ HP
• ไอเดียการพิมพ
• ลิงคการชอปปงท่ีเช่ือมตอกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ  
ของ HP

• ลิงคท่ีเช่ือมตอกับการอัพเดตซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
ไอคอน printer assistant จะแสดงอยูบนเดสกท็อปของ 
Windows หลังจากที่ทานติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ
การเขาถึง วิธีใชอยางยอ
ในการเปดดู วิธีใชอยางยอ:
� ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน��������
��������
��

บนเดสกท็อปของคอมพิวเตอร 
hp printer assistant จะปรากฏข้ึน

2 คลิกท่ีปุม วิธีใชอยางยอ เพ่ือแสดงหัวขอของคูมือ
ทานสามารถเปด วิธีใชอยางยอ จากเมนู Start
โดยการคลิก  
��
�!����"�����!��������	�
�
�������!�����
��������
��
�!�วิธีใชอยางยอ

'��(��'���(�
 เวอรชันตางๆ ของ
วิธีใชอยางยอ
คูมือวิธีใชอยางยอมีในภาษาตอไปน้ี:
• กรีก
• คาซัค
• โครเอเชีย
• ตุรกี
• บัลแกเรีย
• บาฮาซาอินโดนีเซีย
• โรมาเนีย
• ลิธัวเนีย
• สโลวัค
• สโลวาเนีย
• อารบิก
• เอสโทเนีย
• ฮิบรู
หากทานตองการเปดดูคูมือในภาษาใดภาษาหน่ึง
เหลาน้ี:
� ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน �������
��������
��

บนเดสกท็อปของคอมพิวเตอร 

2 คลิกท่ีปุม วิธีใชอยางยอ บนหนาจอ hp printer
assistant

3 เลือก วิธีใชอยางยอในภาษาอ่ืนๆ ที่ดานลางของ
หนาจอ วิธีใชอยางยอ

4 ใสซีดีซอฟตแวรเคร่ืองพิมพลงในไดรฟซีดี-รอม
ของคอมพิวเตอร 
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5 เลือกภาษาของทานจากรายการท่ีปรากฏอยู
	 หากติดต้ังโปรแกรม Acrobat Reader 
ในคอมพิวเตอร วิธีใชอยางยอจะปรากฏข้ึน

	 หากไมไดติดต้ังโปรแกรม Acrobat Reader 
ในคอมพิวเตอร จะมีการติดตั้งโดยอัตโนมัต ิ
วิธีใชอยางยอจะปรากฏข้ึนหลังจากน้ัน 

ผูใช ����	���
สําหรับคอมพิวเตอร Macintosh ทานจําเปนตอง
ใชโปรแกรม Adobe Acrobat Reader เพื่อเปดดู
คูมือวิธีใชอยางยอ หากทานไมมีโปรแกรม Acrobat 
Reader ใหติดตั้งจากซีดีซอฟตแวรเครื่องพิมพ
ในการเปด วิธีใชอยางยอ:
� ใสซีดีซอฟตแวรเคร่ืองพิมพลงในไดรฟซีดี-รอมของ
คอมพิวเตอร 
หนาจอของ hp deskjet จะปรากฏข้ึน

2 เลือกโฟลเดอร คูมือสําหรับผูใช 
สําหรับภาษาของทาน

3 ปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:
	 ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน คูมือสําหรับผูใชฉบับ
อิเล็กทรอนิกส หากติดต้ังโปรแกรม Acrobat 
Reader ในคอมพิวเตอร
–หรือ–

	 ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน '���(�
�*�����
+��
����� หากไมไดติดต้ัง Acrobat Reader 
ในคอมพิวเตอร

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader จะไดรับ
การติดต้ังโดยอัตโนมัติ หลังจากการติดตั้งแลว 
ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน คูมือสําหรับผูใชฉบับ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือแสดง วิธีใชอยางยอ

การขอรับความชวยเหลือใน � !
ในระบบปฏิบัติการของ DOS ทานสามารถพบขอมูล
เก่ียวกับเคร่ืองพิมพ HP Deskjet ไดในเอกสารขอความ
ท่ีช่ือวา dosread.txt ไฟลน้ีจะอยูบนซีดีซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพในไดเร็คทอรี \<รหัสภาษา>\�	��\ สําหรับ 
<รหัสภาษา> ใหแทนที่ดวยรหัสที่สัมพันธกันจาก
รายการขางลางน้ี ตัวอยางเชน ในการอานไฟลภาษา
อังกฤษ ใหเปด dosread.txt ในไดเร็คทอร ี\��$\�	��

สําหรับภาษา... ใหใชรหัส...
บาฮาซาอินโดนีเซีย bin
บัลแกเรีย bul
จีนแผนดินใหญ chs
จีนไตหวัน cht
เช็ก csy
เดนมารก dan
เยอรมัน deu
อังกฤษ enu
สเปน esm
ฟนแลนด fin
ฝร่ังเศส fra
ฮังการี hun
อิตาเลียน ita
ญ่ีปุน jpn
เกาหลี kor
คาซัค kzh
ดัตช nld
นอรเวย non
โปแลนด plk
โปรตุเกส ptb
รัสเซีย rus
สวีเดน svc
ไทย tha
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การติดตอฝายบริการลูกคาของ ��
ข้ันตอนบริการสนับสนุนของ ��
บริการและการสนับสนุนของฝายบริการลูกคาของ HP 
จะใหคําแนะนําอยางผูเช่ียวชาญเก่ียวกับการใชเคร่ือง
พิมพ HP Deskjet หรือการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
เคร่ืองพิมพ มีหลายวิธีที่ทานจะขอรับความชวยเหลือ 
อยางไรก็ตาม ขั้นตอนบริการสนับสนุนของฝายบริการ
ลูกคาของ HP จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดหาก
ทานปฏิบัติตามลําดับตอไปน้ี:
1 ใช วิธีใชอยางยอ
ด ู"การขอรับความชวยเหลือ" สําหรับราย
ละเอียดเพ่ิมเติม

2 เขาถึงบริการสนับสนุนทางออนไลนของฝาย
บริการลูกคาของ HP
ด ู"เว็บไซตบริการสนับสนุนของ hp" 
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม

3 ติดตอฝายบริการลูกคาทางโทรศัพทของ HP 
ในระหวางเวลาทําการ

ด ู"ฝายบริการลูกคาทางโทรศัพทของ hp" 
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม
หมายเหต ุตัวเลือกบริการสนับสนุนและการใหบริการ
สนับสนุนจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/
ภูมิภาค และภาษา

เว็บไซตบริการสนับสนุนของ ��
หากทานสามารถใชอินเทอรเน็ต ทานจะไดรับขอมูล
ท่ีหลากหลายเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ อีกทั้งยังสามารถ
เขาสูกลุมอภิปรายของผูใชและบริการสนับสนุนทาง
อีเมลของ HP ตรวจสอบเว็บไซตที่ปรากฏในแผนภูมิ
ขางลางน้ี หากประเทศหรือภาษาที่ตองการไมอยูใน
รายการแผนภูมิ เขาไปที่ฝายบริการลูกคาทางออนไลน
ของ HP ที่ ����������,�������$����
,
��"�������
�� เพ่ือดูวามีเว็บไซตท่ีเปนภาษา
ของทานหรือไม

สําหรับภาษา... ใหใชเว็บไซต...

เกาหลี http://www.hp.co.kr/go/support
จีนไตหวัน http://taiwan.support.hp.com 
จีนแผนดินใหญ http://www.hp.com.cn/go/support
ญ่ีปุน http://www.jpn.hp.com/CPO_TC/eschome.htm
โปรตุเกส http://www.hp.com/cposupport/pt
ฝร่ังเศส http://www.hp.com/cposupport/fr
เยอรมัน http://www.hp.com/cposupport/de
สเปน http://www.hp.com/cposupport/es
สวีเดน http://www.hp.com/cposupport/sv
อังกฤษ http://www.hp.com/go/support
อิตาเลียน http://www.hp.com/cposupport/it
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ฝายบริการลูกคาทางโทรศัพท
ของ ��
ระยะเวลาบริการสนับสนุนทางโทรศัพท
โดยไมเสียคาใชจาย 
HP จะใหบริการสนับสนุนทางโทรศัพทโดย
ไมเสียคาใชจายใดๆ ระหวางระยะเวลาบริการ
สนับสนุนทางโทรศัพทสําหรับเคร่ืองพิมพ รายการ
ขางลางน้ีจะแสดงระยะเวลาบริการสนับสนุนทาง
โทรศัพทในภูมิภาคของทาน สําหรับรายละเอียด
เพ่ิมเติม โปรดตรวจสอบเว็บไซตของ HP ที่ 
����������,������$����
,"$���,���,
�����-���
�� 

*ทานตองเสียคาโทรศัพทมาตรฐานของบริษัทโทรศัพท

กอนท่ีจะโทรศัพท
โปรดโทรศัพทเรียกใชบริการจากชางเทคนิคท่ีใหบริการ
ของ HP ในขณะที่ทานอยูหนาคอมพิวเตอรและ
เคร่ืองพิมพ เพ่ือใหไดรับบริการท่ีรวดเร็วข้ึน โปรดเตรียม
อธิบายปญหา พรอมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับ:
• หมายเลขรุนของเคร่ืองพิมพ 

(ฉลากจะติดอยูท่ีดานหนาของเคร่ืองพิมพ)
• หมายเลขอนุกรมของเคร่ืองพิมพ 

(ฉลากจะติดอยูท่ีดานลางของเคร่ืองพิมพ)
• ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร
• เวอรชันของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 

(ซึ่งหมายถึงซอฟตแวรเครื่องพิมพดวย)
หลังจากระยะเวลาบริการสนับสนุนทางโทรศัพท
โดยไมเสียคาใชจาย
หลังจากระยะเวลาบริการสนับสนุนทางโทรศัพทโดย
ไมเสียคาใชจาย ทานยังคงขอความชวยเหลือจาก HP 
ไดโดยเสียคาธรรมเนียม (ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา)

• สําหรับผูท่ีโทรศัพทจากสหรัฐอเมริกาท่ีอาจใชเวลา
นอยกวา 10 นาท ีโทรศัพท (900) 555-1500 
โดยเสียคาบริการ 2.50 ดอลลารสหรัฐตอนาท ี
คาบริการจะไมเกิน 25 ดอลลารสหรัฐ

• สําหรับผูท่ีโทรศัพทจากสหรัฐอเมริกาท่ีอาจใชเวลา
มากกวา 10 นาทีหรือโทรศัพทจากแคนาดา 
โทรศัพท (800) 999-1148 โดยเสียคาธรรมเนียม 
25 ดอลลารสหรัฐตอโทรศัพทหนึ่งครั้ง โดยจะเรียก
เก็บจากบัตรวีซาหรือมาสเตอรการดของทาน

• สําหรับผูท่ีโทรศัพทจากภายนอกสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา ทานสามารถคนหาหมายเลขโทรศัพทที่
ตองการไดในรายการขางลางน้ี 

ภูมิภาค บริการสนับสนุนทางโทรศัพท*
อเมริกาเหนือ—
รวมถึงแคนาดา

30 วัน

เอเชียแปซิฟก 30 วัน
ยุโรป 1 ป
ละตินอเมริกา 30 วัน

สําหรับภูมิภาคนี้... ใหใชหมายเลขโทรศัพทนี.้..

กรีซ +30 (0) 1 619 64 11
เกาหล ีในกรุงโซล +82 (2) 3270 0700
เกาหลี นอกกรุงโซล +82 080 999 0700
แคนาดา 1 (905) 206 4663
จีน +86 (0) 10 6564 5959
ชิลี +56 800 36 0999
ญ่ีปุน +81 (0) 3 3335 8333
เดนมารก +45 (0) 39 29 4099
ตะวันออกกลาง ดูไบ +971 4 883 8454
ตุรกี +90 (0) 212 221 6969
ไตหวัน +886 2 2717 0055
ไทย +66 (2) 661 4000
นอรเวย +47 22 116299
นิวซีแลนด +64 (9) 356 6640
เนเธอรแลนด +31 (0) 20 606 8751
บราซิล นอกเกรทเทอร
เซาเปาโล +55 0800 15 7751
บราซิล
ในเกรทเทอรเซาเปาโล +55 3747 7799
เบลเยียม (ดัตช) +32 (0) 2 626 88 06
เบลเยียม (ฝร่ังเศส) +32 (0) 2 626 88 07

ภาษาไทย
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การรับบริการการซอมแซมโดย
ฝายบริการลูกคาของ ��
หากเคร่ืองพิมพ HP ของทานจําเปนตองซอมแซม 
โปรดโทรศัพทขอบริการสนับสนุนทางโทรศัพทจากฝาย
บริการลูกคาของ HP ชางเทคนิคที่ใหบริการจะ
วิเคราะหปญหาและประสานงานเพ่ือดําเนินการ
ซอมแซม บริการนี้ไมเสียคาใชจายหากเครื่องพิมพของ
ทานยังอยูในระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด 
หลังจากระยะเวลาการรับประกัน ทานจะตองเสีย
คาใชจายในการซอมแซม

การรับการขยายระยะเวลาการรับ
ประกัน
ปรึกษากับผูขายเคร่ืองพิมพเพ่ือขยายระยะเวลา
การรับประกัน หากผูขายไมเสนอสัญญาในการบริการ
แกทาน โปรดติดตอ HP โดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
ขอตกลงในการบริการของ HP ในสหรัฐอเมริกา
โทรศัพท (800) 446-0522 สวนในแคนาดา โทรศัพท
(800) 268-1221 สําหรับขอตกลงในการบริการของ HP
นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ติดตอสํานักงานขาย
HP ในประเทศของทาน

โปรตุเกส +351 21 317 6333
โปแลนด +48 22 519 06 00
ฝร่ังเศส +33 (0) 1 43 62 34 34
ฟนแลนด +358 (0) 203 4 7 288
ฟลิปปนส +63 (2) 867 3551 
มาเลเซีย +60 (3) 2952566
มาเลเซีย ปนัง +60 1 300 88 00 28
เม็กซิโก 01 800 472 6684
เยอรมนี +49 (0) 180 52 58 143
รัสเซีย 
เซนตปเตอรสเบิรก +7 812 346 7997
รัสเซีย มอสโก +7 095 797 3520
เวเนซูเอลา +58 800 47 888
เวียดนาม +84 (0) 8 823 4530
สเปน +34 9 02321 123
สวิตเซอรแลนด +41 (0) 84 8801111
สวีเดน +46 (0) 8 6192170
สหรัฐอเมริกา 1 (208) 344 4131
สหราชอาณาจักร +44 (0) 207 512 5202
สาธารณรัฐเช็ก +42 02 6130 7310
สาธารณรัฐแอฟริกาใต
นอกสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต +27 11 258 9301
สาธารณรัฐแอฟริกาใต
ในสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต +27 086 000 1030
สิงคโปร +65 272 5300
ออสเตรเลีย +61 3 8877 8000
ออสเตรีย +43 (0) 810 00 6080
อังกฤษ นานาชาต ิ +44 (0) 207 512 5202
อารเจนตินา +54 0810 555 5520

สําหรับภูมิภาคนี.้.. ใหใชหมายเลขโทรศัพทนี.้..

อิตาลี +39 (0) 2 264 10350
อินเดีย +91 11 682 60 35
อินโดนีเซีย +62 (21) 350 3408
อิสราเอล +972 (0) 9 9524848
ไอรแลนด +353 (0) 1662 5525
ฮองกง +852 (800) 96 7729
ฮังการี +36 (0) 1382 1111

สําหรับภูมิภาคนี.้.. ใหใชหมายเลขโทรศัพทนี.้..
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การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดตั้งบน �������
หากทานมีปญหาเก่ียวกับการติดต้ังเคร่ืองพิมพ ใหดูขอมูลในสวนน้ี หากทานตองการความชวยเหลือหลังจากการติดต้ัง
เคร่ืองพิมพ ดูท่ีคูมือ วิธีใชอยางยอ ฉบับอิเล็กทรอนิกส

• ใสซีดีในไดรฟซีดี-รอมไมถูกตอง
• ซีดีเกิดความเสียหาย
• ซีดี-รอมเกิดความเสียหาย

ปญหาคืออะไร สาเหตุที่เปนไปได...

ในการแกไขปญหา...

ใสซีดีการติดตั้งแลว 
แตคอมพิวเตอรไมสามารถอานได

ใสซีดีลงในไดรฟซีด-ีรอมอีกคร้ัง ตรวจดูวาไดวางซีดี
อยางถูกตองแลว
หากการติดตั้งไมเริ่มตนหลังจากเวลาผานไปสักครูหนึ่งแลว 
ซีดีหรือไดรฟซีด-ีรอมอาจเกิดความเสียหาย

ใสซีดีแผนอื่นลงในไดรฟซีดี-รอม
หากซีดีแผนอ่ืนใชได แสดงวาซีดีของทานอาจเกิดความเสียหาย
หากทานไมสามารถใชซีดีแผนใดๆ ได แสดงวาทานอาจตอง
เปล่ียนหรือซอมแซมไดรฟซีดี-รอมของทาน

เปลี่ยนซีดีที่เกิดความเสียหายไดโดยการดาวนโหลด
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ (หรือท่ีเรียกกันวาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ)
จากเว็บไซตของ HP
หากทานไมสามารถเขาถึงเว็บได ใหติดตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP เพื่อสั่งซีดีซอฟตแวร สําหรับหมายเลข
โทรศัพทของศูนยบริการลูกคาของ HP ท่ีอยูใกลทาน
มากท่ีสุด ด ู"การติดตอฝายบริการลูกคาของ hp"

ภาษาไทย
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• อาจเกิดความขัดแยงกับโปรแกรมปองกันไวรัส
• อาจเกิดความขัดแยงกับโปรแกรมซอฟตแวรอ่ืนๆ
• อาจเกดิความขดัแยงกบัอปุกรณรอบขางที่เชื่อมตอ
เขากับเครื่องพิมพ

สาเหตุที่เปนไปได...

ในการแกไขปญหา...

ซอฟตแวรเครื่องพิมพไดรับการติดตั้ง
อยางไมถูกตอง

1. คลิก  
��
�!����"�����!��������	�
�
�������!��������	�
��������$����
���

2. ปฏิบัติตามวิธีที่ปรากฏบนหนาจอ

• ปดโปรแกรมซอฟตแวร (รวมท้ังโปรแกรมปองกันไวรัส) 
ที่กําลังรันอยู

• ถอดอุปกรณรอบขางที่ใชสายเคเบิลขนานของเครื่องพิมพ  
(เชน สแกนเนอรหรือระบบสํารองขอมูลเทป)

ถอนการติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ

ติดต้ังซอฟตแวรเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง ดูโปสเตอร การติดตั้งอยางรวดเร็ว

หากทานยังคงมีปญหาเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวร ใหติดตอฝาย
บริการลูกคาของ HP ด ู"การติดตอฝายบริการลูกคาของ hp"

ปญหาคืออะไร
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ทานอาจจะไมไดใช Windows 98, Me  
หรือ 2000

สาเหตุที่เปนไปได... ในการแกไขปญหา...

ขณะท่ีเช่ือมตอสายเคเบิล USB 
ระหวางเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอร 
ขอความ New Hardware Wizard 
ไมปรากฏข้ึน

ตรวจสอบใหแนใจวา Windows 98, Me หรือ 2000 กําลังรันอยู 
หากทานไมมี Windows 98, Me หรือ 2000 ทานจะตอง
ใชสายเคเบิลขนาน

1. ถอดสายเคเบิล USB ออกจากเครื่องพิมพและเชื่อมตออีกครั้ง
2. ตรวจสอบใหแนใจวาเชื่อมตอสายเคเบิลอยางแนนหนาแลว

ใน ��������.&/�0� หรือ ���
1. คลิก  
��
�!� �

��"��!����
���������
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน  ��
��
3. เลือกแถบ ��1����0���"��
4. คลิกท่ีไอคอนเคร่ืองหมายบวก (+) ที่อยูติดกับตัวเลือก 

Universal Serial Bus Controller
• หากทานพบ USB host controller และ USB root hub 
อยูในรายการ แสดงวาสายเคเบิล USB สามารถใชงานได
อยางถูกตอง

• หากทานไมพบอุปกรณดังกลาวในรายการ ใหดูท่ี 
เอกสารประกอบคอมพิวเตอรหรือติดตอผูผลิตคอมพิวเตอร
เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมในการใชงานและการติดตั้ง
สายเคเบิล USB

5. หากไมสามารถใชงานสายเคเบิล USB ใหใชสายเคเบิลขนาน
เพ่ือเช่ือมตอเคร่ืองพิมพเขากับคอมพิวเตอร

สายเคเบิล USB อาจจะเชื่อมตอ
อยางไมถูกตอง

คอมพิวเตอรของทานอาจใชงานสายเคเบิล 
USB ไมได

ปญหาคืออะไร

ภาษาไทย



��

เมื่อเชื่อมตอสายเคเบิล USB 
ระหวางเครื่องพิมพและคอมพิวเตอร 
มีขอความวา "Unknown Device" 
ปรากฏข้ึน

• อาจเกิดไฟฟาสถิตยในสายเคเบิลระหวางเครื่องพิมพ
และคอมพิวเตอร

• สายเคเบิล USB ของทานอาจจะชํารุด

1. ใหถอดสายเคเบิล USB ออกจากเครื่องพิมพ
2. ถอดสายไฟของเครื่องพิมพ
3. รอประมาณ 30 วินาที
4. เสียบสายไฟเขากับเคร่ืองพิมพดังเดิม
5. เสียบสายเคเบิล USB เขากับเครื่องพิมพ
6. หากขอความ "Unknown Device" ยังคงปรากฏขึ้น
ในกลองโตตอบ New Hardware Found ใหเปลี่ยน
สายเคเบิล USB หรือใชสายเคเบิลขนาน

ในการแกไขปญหา...

สาเหตุที่เปนไปได...ปญหาคืออะไร
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แถลงการณเก่ียวกับการรับประกันแบบจํากัด

ก. ขอบเขตของการรับประกันแบบจํากัด
1. Hewlett-Packard (HP) ใหการรับประกันแกลูกคา
ซึ่งเปนผูใชวา ผลิตภัณฑ HP ตามท่ีระบุไวขางตนปราศจาก
ขอบกพรองใดๆ ท้ังในดานวัสดุและการทํางานภายใน
ระยะเวลาหนึ่งโดยนับตั้งแตวันที่ลูกคาซื้อผลิตภัณฑ
ดังกลาว ลูกคาจะตองรับผิดชอบในการเก็บรักษาหลักฐาน
เกี่ยวกับวันที่ซื้อผลิตภัณฑ

2. สําหรับผลิตภัณฑซอฟตแวร การรับประกันแบบจํากัด
ของ HP จะครอบคลุมถึงความลมเหลวในการปฏิบัติงาน
ของโปรแกรมเทานั้น HP มิไดรับประกันวาผลิตภัณฑ
สามารถทํางานไดโดยไมติดขัดหรือปราศจากขอผิดพลาด

3. การรับประกันแบบจํากัดของ HP ครอบคลุมเฉพาะ
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นในสภาวะการใชงานตามปกติ
โดยไมครอบคลุมถึงกรณีตอไปน้ี
ก. การบํารุงรักษาที่ไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ หรือ
การดัดแปลงใดๆ

ข. ซอฟตแวร สวนตอประสาน ส่ือ ช้ินสวน หรือวัสดุใดๆ 
ท่ี HP มิไดเปนผูจัดหาหรือใหบริการสนับสนุน หรือ

ค. การใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ
4. สําหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพ HP การใชตลับหมึกพิมพ
หรือตลับหมึกพิมพแบบเติมท่ีมิใชของ HP ไมมีผลใดๆ
ตอการรับประกันที่ใหแกลูกคาหรือตอสัญญาใดๆ ท่ี HP
ทํากับลูกคา อยางไรก็ตาม หากความผิดพลาดและการ
เสียหายของเคร่ืองพิมพเกิดจากการใชตลับหมึกพิมพหรือ
ตลับหมึกพิมพแบบเติมท่ีมิใชของ HP โดย HP จะคิด
คาใชจายตามเวลามาตรฐานและคาวัสดุในการบริการ
แกไขความผิดพลาดหรือเสียหายของเคร่ืองพิมพ

5. ในระหวางระยะเวลาการรับประกัน หาก HP ไดรับแจง
เก่ียวกับขอบกพรองใดๆ ของซอฟตแวร สื่อหรือตลับ
หมึกพิมพซ่ึงอยูในการรับประกันของ HP HP จะเปลี่ยน
ผลิตภัณฑใหมใหแทนผลิตภัณฑท่ีมีขอบกพรอง หาก HP 
ไดรับแจงเก่ียวกับขอบกพรองใดๆ ของผลิตภัณฑ
ฮารดแวร ซ่ึงอยูในการรับประกันของ HP HP จะซอมแซม
หรือเปล่ียนผลิตภัณฑน้ัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ HP

6. หาก HP ไมสามารถซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑที่มี
ขอบกพรองซ่ึงอยูในการรับประกันของ HP ได HP จะคืน
เงินใหแกลูกคาตามราคาซ้ือของผลิตภัณฑภายในระยะ
เวลาอันสมควรท่ีไดรับแจงเก่ียวกับขอบกพรองน้ันๆ 

7. HP ไมมีหนาท่ีในการซอมแซม เปลี่ยนหรือคืนเงินใหแก
ลูกคาจนกวาลูกคาจะสงผลิตภัณฑที่มีขอบกพรองคืน
ใหแก HP 

8. ผลิตภัณฑท่ีเปล่ียนใหอาจอยูในสภาพใหม หรือเหมือนใหม
แตอยางนอยจะตองมีสมรรถนะในการทํางานเทาผลิตภัณ
ฑเดิม

9. การรับประกันท่ีมีระยะเวลาจํากัดของ HP มีผลบังคับใชใน
ทุกประเทศท่ี HP วางจําหนายผลิตภัณฑของ HP ตามท่ี
ระบุไวขางตน ยกเวนประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
แอฟริกา อารเจนตินา บราซิล เม็กซิโก เวเนซูเอลาและ
ประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสที่การรับประกันจะมีผล
บังคับใชเฉพาะในประเทศที่ลูกคาซื้อผลิตภัณฑเทานั้น 
ลูกคาอาจไดรับสัญญาการรับประกันสําหรับบริการ
เพิ่มเติม เชน บริการถึงท่ี จากศูนยบริการท่ีไดรับการ
แตงต้ังจาก HP ในประเทศซึ่ง HP หรือผูนําเขาไดรับ
อนุญาตอยางถูกตองใหเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑนั้น

ภูมิภาค ซอฟตแวร ตลับหมึกพิมพ เครื่องพิมพ
อเมริกาเหนือ (รวมถึงแคนาดา) 90 วัน 90 วัน 90 วัน
เอเชียแปซิฟก 90 วัน 90 วัน 90 วัน
ยุโรป 90 วัน 90 วัน 1 ป
ละตินอเมริกา 90 วัน 90 วัน 90 วัน

ภาษาไทย
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ข. ขอจํากัดของการรับประกัน
1. ในกรณีท่ีไมขัดตอกฎหมาย ท้ัง HP และซัพพลายเออร
ที่เปนบุคคลที่สามจะไมใหมีการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่น
ใดนอกเหนือจากน้ี ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัยในสวนที่
เก่ียวกับผลิตภัณฑของ HP และโดยเฉพาะการรับประกัน
โดยนัยอันเก่ียวเน่ืองกับการจําหนายคุณภาพท่ีนาพอใจ
และความเหมาะสมของผลิตภัณฑสําหรับวัตถุประสงค
เฉพาะใดๆ

ค. ขอจํากัดของการรับผิดชอบ
1. ในกรณีที่ไมขัดตอกฎหมาย การชดใชความเสียหาย
ตามแถลงการณเกี่ยวกับการรับประกันนี้เปนการชดใช
ใหเฉพาะลูกคาเพียงผูเดียวเทานั้น

2. ในกรณีที่ไมขัดตอกฎหมาย ยกเวนหนาท่ีตามท่ีระบุไวใน
แถลงการณเกี่ยวกับการรับประกันนี ้HP หรือ
ซัพพลายเออรท่ีเปนบุคคลท่ีสามจะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยออม
ความเสียหายโดยกรณีพิเศษ ความเสียหายโดย
เหตุบังเอิญ หรือความเสียหายอันเปนผลสืบเนื่องใดๆ
ไมวาจะอยูในขอบเขตของสัญญา การละเมิดสิทธ ิหรือ
หลักทางนิตินัยอ่ืนใดก็ตาม และไมวาจะมีการชี้แนะ
ถึงความเปนไปไดของความเสียหายน้ันหรือไมก็ตาม

ง. กฎหมายทองถิ่น
1. แถลงการณเกี่ยวกับการรับประกันนี้ใหสิทธิเฉพาะตาม
กฎหมายแกลูกคา ลูกคาอาจจะมีสิทธิอื่นๆ ที่แตกตางกัน
ไปในแตละรัฐในสหรัฐอเมริกา แตละจังหวัดในแคนาดา
และแตละประเทศในที่อื่นๆ ท่ัวโลก

2. ในกรณีที่ขัดกับกฎหมายทองถิ่น แถลงการณเกี่ยวกับการ
รับประกันแบบจํากัดนี้พึงไดรับการแกไขเพื่อใหสอดคลอง
กับกฎหมายทองถิ่น ภายใตกฎหมายทองถ่ินดังกลาว
การเพิกถอนสิทธิและขอจํากัดบางประการของแถลงการณ
เกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดนี้อาจไมมีผลบังคับใชกับ
ลูกคา ตัวอยางเชน บางรัฐในสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลของ
บางประเทศนอกสหรัฐอเมริกา(รวมถึงจังหวัดในแคนาดา) 
อาจ
ก. ปองกันการเพิกถอนสิทธิและขอจํากัดของแถลงการณ
เกี่ยวกับการรับประกันนี ้หากเปนการจํากัดสิทธิของ
ผูบริโภคตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย (เชน 
สหราชอาณาจักร)

ข. มิฉะน้ัน ก็จํากัดขอบเขตท่ีจะใหผูผลิตสามารถ
ดําเนินการเพ่ือใหการเพิกถอนสิทธิหรือขอจํากัด
ดังกลาวเปนผล หรือ

ค. ใหสิทธิในการรับประกันเพ่ิมเติมแกลูกคา กําหนดระยะ
เวลารับประกันโดยนัยซ่ึงผูผลิตไมสามารถทําการ
เพิกถอนสิทธิหรือไมอนุญาตใหมีขอจํากัดเก่ียวกับระยะ
เวลาการรับประกันโดยนัย

3. สําหรับธุรกรรมของผูบริโภคในออสเตรเลียและนิวซีแลนด
เงื่อนไขในแถลงการณเกี่ยวกับการรับประกันนี้ไมยกเวน
จํากัด หรือดัดแปลงและเปนสวนหนึ่งของสิทธิบังคับตาม
กฎหมายที่ใชกับการจําหนายผลิตภัณฑ HP ใหแก
ลูกคาจากประเทศดังกลาว ยกเวนในขอบเขตที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย
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แถลงการณเก่ียวกับสภาพแวดลอม
Hewlett-Packard ไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ออกแบบเครื่องพิมพ deskjet อยางตอเน่ืองเพ่ือลดผลเสีย
ตอสภาพแวดลอมในสํานักงานและในชุมชนที่ผลิต ขนสง
และใชเครื่องพิมพ Hewlett-Packard ยังไดพัฒนา
กระบวนการเพื่อลดผลเสียของการกําจัดเครื่องพิมพ
หลังจากสิ้นสุดอายุการใชงาน
การลดและการกําจัด
การใชกระดาษ: ความสามารถในการพิมพสองดาน
อัตโนมัติ/กําหนดเองของเครื่องพิมพจะลดการใชกระดาษ
และความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติที่เปนผลตามมา
เครื่องพิมพนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามที่
ระบุไวใน DIN 19 309
กระดาษรีไซเคิล: 
เอกสารประกอบสําหรับเครื่องพิมพนี้พิมพ
บนกระดาษรีไซเคิลทั้งหมด
โอโซน: กระบวนการผลิตของ Hewlett-Packard ไมใช
สารเคมีที่ทําลายโอโซน เชน สาร CFC
การนํากลับมาใชใหม
การนําเครื่องพิมพกลับมาใชใหม การออกแบบเพ่ือการ
นํากลับมาใชใหมจะรวมอยูในเครื่องพิมพนี ้วัสดุตางๆ
จะจํากัดใหมีจํานวนนอยที่สุดแตยังสามารถใชงานได
อยางเหมาะสมและนาเชื่อถือ วัสดุที่แตกตางกันจะไดรับ
การออกแบบเพื่อใหแยกออกจากกันไดอยางงายดาย
ตัวยึดและตัวเชื่อมตออื่นๆ งายตอการติดตั้ง ใช และถอด
ออกโดยใชเครื่องมือทั่วไป ชิ้นสวนที่มีความสําคัญจะไดรับ
การออกแบบเพื่อใหใชไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหการแยก
ชิ้นสวนและการซอมแซมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ขั้นแรก ช้ินสวนพลาสติกไดรับการออกแบบใหมีสีไมเกิน
สองสี เพ่ือความสะดวกในการนํากลับมาใชใหม ชิ้นสวน
ขนาดเล็กจะมีสีสันโดดเดนเพื่อเนนใหลูกคาเห็นจุดที่
จะเขาไปใชงาน 
การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ: วัสดุท่ีใชในการบรรจุหีบหอ
เครื่องพิมพนี้ไดคัดเลือกเพื่อใหการปกปองสูงสุดในราคาตํ่า
สุดเทาที่จะเปนไปได ขณะท่ีพยายามลดผลกระทบท่ีมีตอ
สภาพแวดลอมและสนับสนุนการนํากลับมาใชใหมดวย
การออกแบบที่แข็งแรงของเครื่องพิมพ HP Deskjet 
จะชวยลดวัสดุที่ใชในการบรรจุหีบหอและอัตราการเกิด
ความเสียหาย

ชิ้นสวนพลาสติก: ชิ้นสวนหลักที่เปนพลาสติกและชิ้นสวน
พลาสติกจะมีการทําเครื่องหมายตามมาตรฐานสากล
ชิ้นสวนพลาสติกทั้งหมดที่ใชกับตัวเครื่องพิมพและโครง
เครื่องพิมพจะสามารถนํากลับมาใชไดอีกในดานเทคนิค
และชิ้นสวนทั้งหมดนี้ใชโพลิเมอรชนิดเดียว
อายุการใชงานของผลิตภัณฑ: เพ่ือรับรองการใชงาน
เครื่องพิมพ HP Deskjet ในระยะยาว HP มีบริการดังตอไปนี:้

 การขยายระยะเวลาการรับประกัน: ดูที่สวนของ 

"การติดตอฝายบริการลูกคาของ hp" ในคูมือนี้

 ชิ้นสวนสํารองและวัสดุสิ้นเปลือง ยังจะมีใหบริการ
ไปอีกหา (5) ปหลังจากยุติการผลิต


 การสงผลิตภัณฑกลับคืน: ในการสงผลิตภัณฑ
และตลับหมึกพิมพกลับคืนใหแก HP เม่ือส้ินสุด
อายุการใชงาน ใหติดตอที่สํานักงานขายหรือสํานักงาน
บริการของ HP ในประเทศของทานเพื่อขอคําแนะนํา

การส้ินเปลืองพลังงาน
ผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติตรงกับโปรแกรม ENERGY STAR�
(สําหรับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน) ENERGY STAR เปน
โปรแกรมอาสาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑสํานักงานที่ประหยัดพลังงาน 

ENERGY STAR เปนเคร่ืองหมายบริการจดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริกาของ US EPA. Hewlett-Packard Company
ในฐานะหุนสวนของ ENERGY STAR จึงกําหนดให
ผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติตรงตามแนวทางของ ENERGY 
STAR เพ่ือการประหยัดพลังงาน
การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดปด: ทานสามารถปองกัน
การสิ้นเปลืองพลังงานไดโดยปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟ
เครื่องพิมพออกจากแหลงจายไฟ

ภาษาไทย
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ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ
ความเร็วในการพิมพ
เครื่องพิมพ .�&��������
ความเร็วในการพิมพขอความสีดํา:
ฉบับราง: 12 หนาตอนาที
ปกติ: 6.8 หนาตอนาที
ดีที่สุด: 3.1 หนาตอนาที
ความเร็วในการพิมพขอความปนกับกราฟกส:ี
ฉบับราง: 10 หนาตอนาที
ปกติ: 5.4 หนาตอนาที
ดีที่สุด:1.2 หนาตอนาที
เครื่องพิมพ .����������
ความเร็วในการพิมพขอความสีดํา:
ฉบับราง: 12 หนาตอนาที
ปกติ: 6.7 หนาตอนาที
ดีที่สุด: 2.9 หนาตอนาที
ความเร็วในการพิมพขอความปนกับกราฟกส:ี
ฉบับราง: 10 หนาตอนาที
ปกติ: 5.3 หนาตอนาที
ดีที่สุด: 1.2 หนาตอนาที
เครื่องพิมพ .���������
ความเร็วในการพิมพขอความสีดํา:
ฉบับราง: 9 หนาตอนาที
ปกติ: 5.2 หนาตอนาที
ดีที่สุด: 2.5 หนาตอนาที
ความเร็วในการพิมพขอความปนกับกราฟกส:ี
ฉบับราง: 7.5 หนาตอนาที
ปกติ: 2.2 หนาตอนาที
ดีที่สุด: 1.2 หนาตอนาที

หนวยความจํา
ทุกรุน:
RAM แบบติดตั้งภายใน 2 MB
การส้ินเปลืองกระแสไฟฟา
ทุกรุน:
สูงสุด 2 วัตตขณะปดเครื่อง
โดยเฉลี่ย 4 วัตตขณะไมไดสั่งพิมพ
โดยเฉลี่ย 40 วัตตขณะสั่งพิมพ
ความดังของเสียงเปนไปตามมาตรฐาน + 2�..3
ทุกรุน:
ระดับกําลังเสียง, LwAd (1B = 10 dB): 
59 dB ในโหมดดีที่สุด
ระดับแรงดันเสียง, LpAm (ตําแหนงพรอมพิมพ): 
46 dB ในโหมดปกติ
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