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1 เริม่รูจกักบัเครือ่งพมิพของคณุ

พจิารณาหวัขอตางๆ ตอไปนีเ้พือ่สรางความคุนเคยกับเครือ่งพมิพ HP LaserJet
3020 all-in-one หรอื HP LaserJet 3030 all-in-one
● รูจกักบั hp LaserJet 3020 all-in-one และ hp LaserJet 3030 all-in-

one

● คณุสมบตัขิองเครือ่ง hp LaserJet 3020 all-in-one และ hp LaserJet 
3030 all-in-one

● รูจกักบัสวนตางๆ ของเครือ่ง

● รูจกักบัสวนตางๆ ของแผงควบคมุของเครือ่ง hp LaserJet 3020 all-in-one

● รูจกักบัสวนตางๆ ของแผงควบคมุของเครือ่งhp LaserJet 3030 all-in-one

● รูจกักบัซอฟตแวรตางๆ

● ขอกาํหนดเกีย่วกบัสือ่สาํหรบัพมิพ
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รูจักกับ hp LaserJet 3020 all-in-one และ hp LaserJet
3030 all-in-one

ใชภาพประกอบตอไปนีเ้พือ่ตรวจสอบวาไดรบัอปุกรณตางๆ ครบถวน

สิ่งที่อยูในบรรจุภัณฑของ hp LaserJet 3020 all-in-one

1 ตลบัหมกึพิมพ
2 สายไฟ
3 คูมอืเริม่ตนใชงานและเอกสารรายละเอยีดการบรกิาร
4 ถาดปอนกระดาษความจุ 150 แผน
5 แผน CD-ROM ทีบ่รรจซุอฟตแวรและคูมอืการใชงานแบบอเิล็กทรอนกิส
6 ถาดปอนกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF)
7 ทีร่องเอกสารในถาดกระดาษออก
8 หนากากแผงควบคมุของเครือ่ง
9 HP LaserJet 3020 all-in-one

หมายเหตุ ใชสายไฟทีม่าพรอมกบัเครือ่ง การใชสายไฟอืน่ๆ อาจมผีลกระทบกบัประสทิธภิาพของ
เครือ่ง
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สิ่งที่อยูในบรรจุภัณฑของ hp LaserJet 3030 all-in-one

1 ตลบัหมกึพิมพ
2 สายไฟ
3 คูมอืเริม่ตนใชงานและเอกสารรายละเอยีดการบรกิาร
4 ถาดปอนกระดาษความจุ 150 แผน
5 แผน CD-ROM ทีบ่รรจซุอฟตแวรและคูมอืการใชงานแบบอเิล็กทรอนกิส
6 ถาดปอนกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF)
7 คูมอืการใชแฟกซ
8 สายโทรศพัท
9 ทีร่องเอกสารในถาดกระดาษออก
10 หนากากแผงควบคมุของเครือ่ง
11 HP LaserJet 3020 all-in-one

หมายเหตุ ใชสายโทรศพัทและสายไฟทีม่าพรอมกบัเครือ่ง การใชสายโทรศพัทหรอืสายไฟอืน่ๆ
อาจมผีลกระทบกบัประสทิธภิาพของเครือ่ง
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คุณสมบัติของเครื่อง hp LaserJet 3020 all-in-one และ
hp LaserJet 3030 all-in-one

ความเรว็ ● พิมพและทาํสาํเนาไดสงูสดุ 15 หนาตอนาที (ppm)

การจดัการกระดาษ ● สแกนเนอรแบบแทน, อปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ
(ADF) ความจุ 50 แผน, ถาดปอนกระดาษความจุ 150
แผน และถาดปอนกระดาษหลกัความจุ 10 แผน

หนวยความจาํ ● หนวยความจาํ RAM ขนาด 32 MB (9 MB สาํหรบั
ระบบ และ 23 MB สาํหรับผูใช)

การเชือ่มตอ ● พอรต Universal Serial Bus (USB) (ใชงานไดกบัขอ
กําหนด 2.0) และพอรตขนานตามมาตรฐาน IEEE
1284-B

การสงแฟกซ (เฉพาะ
HP LaserJet 3030
all-in-one เทานัน้)

● เครือ่งโทรสารทีม่คีณุสมบตักิารใชงานครบครนัตาม
มาตรฐานแฟกซ V.34 พรอมความสามารถในการบนัทกึ
หมายเลขโทรศพัท, สงแฟกซไปยงัผูรบัหลายเลขหมาย และ
ตัง้เวลาสาํหรบัสงแฟกซได
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รูจักกับสวนตางๆ ของเครื่อง

ใชภาพประกอบตอไปนีเ้พือ่ทําความรูจกักบัสวนตางๆ ของเครือ่ง

สวนตางๆ ของเครื่อง HP LaserJet 3020 all-in-one

1 ถาดปอนกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF)
2 ฝาปดสแกนเนอรและถาดกระดาษออกของ ADF
3 แผงควบคมุของเครือ่ง
4 สลกัปลดลอ็คฝาครอบตลบัหมกึพมิพ
5 ถาดกระดาษออก
6 ถาดปอนกระดาษหลกั
7 ถาดปอนกระดาษ
8 พอรตขนาน
9 พอรต USB
10 สวติชเปด/ปด
11 ชองเสยีบสายไฟ
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สวนตางๆ ของเครื่อง HP LaserJet 3030 all-in-one

1 ถาดปอนกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF)
2 ฝาปดสแกนเนอรและถาดกระดาษออกของ ADF
3 แผงควบคมุของเครือ่ง
4 สลกัปลดลอ็คฝาครอบตลบัหมกึพมิพ
5 ถาดกระดาษออก
6 ถาดปอนกระดาษหลกั
7 ถาดปอนกระดาษ
8 พอรตขนาน
9 พอรต USB
10 พอรตเชือ่มตอแฟกซ
11 สวติชเปด/ปด
12 ชองเสยีบสายไฟ
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รูจักกับสวนตางๆ ของแผงควบคุมของเครื่อง hp LaserJet
3020 all-in-one

ใชภาพประกอบตอไปนีเ้พือ่ทําความรูจกักบัสวนตางๆ ของแผงควบคมุของเครือ่ง

1 ปุมควบคุมการสแกน ใชปุมควบคมุเหลานีเ้พ่ือสแกนขอมลูแลวแนบไปกบัอเีมลหรอืสง
ไปยงัโฟลเดอร สาํหรบัคาํแนะนาํในการสแกน โปรดดทูี่ การสแกน

2 ปุมตัวเลขและตัวอักษร ใชปุมตวัเลขและตวัอกัษรเพ่ือพมิพขอมลูลงในจอแสดงผลของ
แผงควบคมุของเครือ่ง

3 ปุมควบคุมเมนูและการยกเลิกงาน ใชปุมควบคมุเหลานีเ้พ่ือเลือกตวัเลอืกตางๆ ของ
เมนู ตรวจสอบสถานะของเครือ่ง และยกเลกิงานปจจบุนั

4 ปุมควบคุมการทําสําเนา ใชปุมตางๆ เหลานีเ้พ่ือเปลีย่นคาเริม่ตนตางๆ ทีใ่ชบอยและเริม่
การทาํสาํเนา สาํหรบัคาํแนะนาํในการทาํสาํเนา โปรดดทูี่ การทาํสาํเนา
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รูจักกับสวนตางๆ ของแผงควบคุมของเครื่องhp LaserJet 3030
all-in-one

ใชภาพประกอบตอไปนีเ้พือ่ทําความรูจกักบัสวนตางๆ ของแผงควบคมุของเครือ่ง

1 ปุมควบคุมการสงแฟกซ ใชปุมควบคมุการสงแฟกซในการปรบัเปลีย่นคาสาํหรบัสง
แฟกซทีใ่ชงานบอย โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัการใชปุมควบคุมการสงแฟกซทีคู่มอืการใช
แฟกซ

2 ปุมตัวเลขและตัวอักษร ใชปุมตวัเลขและตวัอกัษรเพ่ือพมิพขอมลูลงในจอแสดงผลของ
แผงควบคมุของเครือ่ง และกดหมายเลขโทรศพัททีต่องการสงแฟกซ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิ
เก่ียวกบัการใชอกัขระตางๆ บนปุมตวัเลขและตวัอกัษรทีคู่มอืการใชแฟกซ

3 ปุมควบคุมเมนูและการยกเลิกงาน ใชปุมควบคมุเหลานีเ้พ่ือเลือกตวัเลอืกตางๆ ของ
เมนู ตรวจสอบสถานะของเครือ่ง และยกเลกิงานปจจบุนั

4 ปุมควบคุมการทําสําเนา ใชปุมตางๆ เหลานีเ้พ่ือเปลีย่นคาเริม่ตนตางๆ ทีใ่ชบอยและเริม่
การทาํสาํเนา สาํหรบัคาํแนะนาํในการทาํสาํเนา โปรดดทูี่ การทาํสาํเนา

5 ปุมควบคุมการสแกน ใชปุมควบคมุเหลานีเ้พ่ือสแกนขอมลูแลวแนบไปกบัอเีมลหรอืสง
ไปยงัโฟลเดอร สาํหรบัคาํแนะนาํในการสแกน โปรดดทูี่ การสแกน
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รูจักกับซอฟตแวรตางๆ

หมายเหตุ ซอฟตแวรตางๆ ทีไ่ดรบัการตดิตัง้ ขึน้อยูกบัระบบปฏบิตักิาร (OS) และรปูแบบการตดิ
ตัง้ โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิในคูมอืเริม่ตนใชงาน

ซอฟตแวรตอไปนีใ้หมาพรอมกับเครือ่ง

● กลองเครือ่งมอืของ HP
● ซอฟตแวร HP LaserJet Scan
● ไดรเวอรสแกน TWAIN หรอื WIA (WIA จะใชไดกับ Windows XP เทา

นัน้)
● HP LaserJet Fax (เฉพาะเครือ่ง HP LaserJet 3030 all-in-one เทานัน้)
● Readiris OCR (ไมไดตดิตัง้พรอมกบัซอฟตแวรอืน่ๆ ตองทาํการตดิตัง้แยกตาง

หาก)
● ซอฟตแวรตดิตัง้/ซอฟตแวรยกเลกิการตดิตัง้
● ไดรเวอรเครือ่งพมิพ (PCL 6, PCL 5e, การจาํลองการทาํงานของ

PostScript Level 2)
● HP Director (Macintosh)
● HP All-in-One Setup Assistant (Macintosh)

หมายเหตุ ไดรเวอรเครือ่งพมิพ PCL 6 จะไดรบัการตดิตัง้โดยอตัโนมตัอิยูแลวตามคาของระบบ
ไดรเวอรเครือ่งพมิพ PCL 5e จะใชงานไดดวยวซิารดเครือ่งพมิพ สวนไดรเวอร
PostScript จะใชงานไดดวยการตดิตัง้แบบกาํหนดเอง

ระบบปฏิบัติการที่ใชได
HP LaserJet 3020 all-in-one และ HP LaserJet 3030 all-in-one
สามารถใชไดกับระบบปฏบิตักิารตอไปนี้

หมายเหตุ คณุสมบตัแิละฟงกชนัของเครือ่งพมิพบางอยางอาจใชไมไดกบัระบบปฏบิตักิารทัง้หมด

● Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP และ
Windows NT 4.0

● Macintosh OS 10.2.x, Macintosh 9.1 และ Macintosh 9.2.x
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ขอกําหนดเกี่ยวกับสื่อสําหรับพิมพ

ควรใชกระดาษสาํหรบัถายเอกสารแบบมาตรฐาน 75 ถึง 90 กรมั/ตารางเมตร (20
ถงึ 24 ปอนด) เพือ่ใหคณุภาพของงานออกมาดทีีส่ดุ ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษมี
คณุภาพดี ไมมรีอยตดั รอยแหวง รอยดาง ฉกีขาด หลดุลุย ยบั มวน และขอบโคงงอ

หมายเหตุ เครือ่งพมิพสามารถรองรบัสือ่สาํหรบัพมิพไดหลากหลายรปูแบบ ทัง้ขนาดมาตรฐานและ
ขนาดทีกํ่าหนดเอง ความจขุองถาดและถาดกระดาษจะแตกตางกนัตามน้าํหนกัและความ
หนาของสือ่สาํหรบัพมิพ รวมทัง้เงือ่นไขอืน่ๆ ในการทาํงาน ความเรยีบ---100 ถงึ
250 (เชฟฟลด)
ใชเฉพาะแผนใสทีอ่อกแบบมาสาํหรบัใชกบัเครือ่งพมิพ HP LaserJet เทานัน้

ขนาดและน้ําหนักกระดาษที่ใชได

ขนาดกระดาษของถาดปอนกระดาษ

ถาดปอนกระดาษ ขนาด น้ําหนักหรือความ
หนา

ขนาดบรรจุ

กระดาษขนาดเลก็สดุ 76 X 127 มม. 60 ถึง 163 กรมั/
เมตร2

150 แผน
(60 กรมั/เมตร2)

กระดาษขนาดใหญ
สดุ

216 X 356 มม. 60 ถึง 163 กรมั/
เมตร2

150 แผน
(60 กรมั/เมตร2)

กระดาษมนัขนาดเลก็
สดุ

76 X 127 มม. 75 ถึง 120 กรมั/
เมตร2

ความสงูสงูสุดของปก
: 18 มม.

กระดาษมนัขนาด
ใหญสดุ

216 X 356 มม. 75 ถึง 120 กรมั/
เมตร2

ความสงูสงูสุดของปก
: 18 มม.

แผนใสขนาดเลก็สดุ 76 X 127 มม. 0.10 ถึง
0.13 ความหนาเปน
มม

75 แผน

แผนใสขนาดใหญสุด 216 X 356 มม. 0.10 ถึง
0.13 ความหนาเปน
มม

75 แผน

ซองจดหมายขนาด
เลก็สดุ

90 X 160 มม. 75 ถึง 105 กรมั/
เมตร2

15 ซองจดหมาย
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ถาดปอนกระดาษ ขนาด น้ําหนักหรือความ
หนา

ขนาดบรรจุ

ซองจดหมายขนาด
ใหญสดุ

178 X 254 มม. 75 ถึง 105 กรมั/
เมตร2

15 ซองจดหมาย

ฉลากขนาดเลก็สุด 76 X 127 มม. 60 ถึง 216 กรมั/
เมตร2

60 แผน

ฉลากขนาดใหญสดุ 216 X 356 มม. 60 ถึง 216 กรมั/
เมตร2

60 แผน

กระดาษแขง็ขนาด
เลก็สดุ

76 X 127 มม. 135 ถึง 157 กรมั/
เมตร2

60 แผน

กระดาษแขง็ขนาด
ใหญสดุ

216 X 356 มม. 135 ถึง 157 กรมั/
เมตร2

60 แผน

ขนาดกระดาษของถาดปอนกระดาษหลัก

ถาดปอนกระดาษ
หลัก

ขนาด น้ําหนักหรือความ
หนา

ขนาดบรรจุ

กระดาษขนาดเลก็สดุ 76 X 127 มม. 60 ถึง 163 กรมั/
เมตร2

10 แผน
(75 กรมั/เมตร2)

กระดาษขนาดใหญ
สดุ

216 X 356 มม. 60 ถึง 163 กรมั/
เมตร2

10 แผน
(75 กรมั/เมตร2)

กระดาษมนัขนาดเลก็
สดุ

76 X 127 มม. 75 ถึง 120 กรมั/
เมตร2

ความสงูสงูสุดของปก
: 1.5 มม.

กระดาษมนัขนาด
ใหญสดุ

216 X 356 มม. 75 ถึง 120 กรมั/
เมตร2

ความสงูสงูสุดของปก
: 1.5 มม.

แผนใสขนาดเลก็สดุ 76 X 127 มม. 0.10 ถึง
0.13 ความหนาเปน
มม

5 แผน

แผนใสขนาดใหญสุด 216 X 356 มม. 0.10 ถึง
0.13 ความหนาเปน
มม

5 แผน

ซองจดหมายขนาด
เลก็สดุ

76 X 127 มม. 60 ถึง 90 กรมั/
เมตร2

Individual
ซองจดหมาย
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ถาดปอนกระดาษ
หลัก

ขนาด น้ําหนักหรือความ
หนา

ขนาดบรรจุ

ซองจดหมายขนาด
ใหญสดุ

216 X 356 มม. 60 ถึง 90 กรมั/
เมตร2

Individual
ซองจดหมาย

ฉลากขนาดเลก็สุด 76 X 127 มม. 60 ถึง 216 กรมั/
เมตร2

4 แผน

ฉลากขนาดใหญสดุ 216 X 356 มม. 60 ถึง 216 กรมั/
เมตร2

4 แผน

กระดาษแขง็ขนาด
เลก็สดุ

76 X 127 มม. 135 ถึง 163 กรมั/
เมตร2

4 แผน

กระดาษแขง็ขนาด
ใหญสดุ

216 X 356 มม. 135 ถึง 163 กรมั/
เมตร2

4 แผน

ขนาดกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

ADF ขนาด น้ําหนักหรือความ
หนา

ขนาดบรรจุ

กระดาษขนาดเลก็สดุ 127 X 127 มม. 60 ถึง 90 กรมั/
เมตร2

50 แผน
(75 กรมั/เมตร2)

กระดาษขนาดใหญ
สดุ

216 X 381 มม. 60 ถึง 90 กรมั/
เมตร2

50 แผน
(75 กรมั/เมตร2)
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2 การเปลีย่นแปลงคาโดยใชกลอง
เครือ่งมอืของ HP หรอืแผงควบคมุ
ของเครือ่ง

หมายเหตุ ขอมลูของกลองเครือ่งมอืของ HP ในบทนีเ้ปนขอมลูสาํหรบัระบบปฏบิตักิาร
Windows เทานัน้ โปรดดขูอมลูของกลองเครือ่งมอืของ HP สาํหรบั Macintosh ที่
วธิใีชแบบออนไลนในกลองเครือ่งมอืของ HP สาํหรบั Macintosh

คณุสามารถเปลีย่นแปลงคาของเครือ่งไดโดยใชกลองเครือ่งมอืของ HP หรอืแผงควบ
คมุของเครือ่ง โดยมากแลว วธีิการทีส่ะดวกกวาสาํหรบัการเปลีย่นแปลงคาของเครือ่ง
คอื การใชกลองเครือ่งมอืของ HP
ตารางตอไปนีแ้สดงการตัง้คาบางสวนทีค่ณุสามารถเปลีย่นแปลงไดโดยใชกลองเครือ่ง
มอืของ HP และแผงควบคมุของเครือ่ง โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัวธิใีชกลองเครือ่งมอืของ
HP เพือ่เปลีย่นแปลงคาทีว่ธิใีชกลองเครือ่งมอืของ HP คณุสามารถเปดวธิใีชกลอง
เครือ่งมอืของ HP ไดโดยคลกิ วิธีการ ในดานซายของหนาตางกลองเครือ่งมอืของ
HP (โปรดดขูอมลูเกีย่วกับวธิเีขาใชงานกลองเครือ่งมอืที่ การใชกลองเครือ่งมอืของ 
hp (Windows)) สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัวธิใีชแผงควบคมุของเครือ่งเพือ่เปลีย่นแปลง
คาของเครือ่ง โปรดดขูอมลูในบทนี้

หมายเหตุ เครือ่งจะใชคาท่ีกําหนดไวในโปรแกรมแทนทีค่าของไดรเวอรเครือ่งพมิพ สวนคาของ
ไดรเวอรเครือ่งพมิพจะแทนทีค่าของกลองเครือ่งมอืของ HP และแผงควบคมุของเครือ่ง

การตั้งคาหรือคุณสมบัติ กลองเครื่องมือ
ของ HP

แผงควบคุมของ
เครื่อง

นาํคาเร่ิมตนทีกํ่าหนดจากโรงงานกลบัมาใช X X

พิมพหนาขอมลู เชน หนาแสดงคา
คอนฟเกอเรชนั แผนผงัเมนขูองแผงควบคมุ
ของเครือ่ง และหนาแสดงการใช

X X

เปลีย่นแปลงภาษาของจอแสดงผลของแผงควบ
คมุของเครือ่ง

X X
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การตั้งคาหรือคุณสมบัติ กลองเครื่องมือ
ของ HP

แผงควบคุมของ
เครื่อง

เปลีย่นแปลงภาษาของกลองเครือ่งมอืของ HP X

ตัง้คาการแจงเตอืนสถานะ X

กําหนดคาการสงแฟกซและการรบัแฟกซ1 X X

ดหูรอืสงตอแฟกซทีไ่ดรบัไปยงัคอมพวิเตอร1 X

กําหนดคาการสแกนขอมลูแลวแนบไปกบัอเีมล
หรอืสงไปยงัโฟลเดอร

X

เปลีย่นการต้ังคาการทาํสาํเนา X X

เพ่ิม, ลบ หรอืแกไขปลายทางในสมดุโทรศพัท
ของแฟกซ1

X X

เขาใชงานคูมอืผูใชแบบออนไลน X

ตรวจสอบสถานะของเครือ่งจากระยะไกล X
1คณุสมบตัขิองแฟกซจะใชงานไดใน HP LaserJet 3030 all-in-one เทานัน้
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การใชกลองเครื่องมือของ hp (Windows)

กลองเครือ่งมอืของ HP เปนเวบ็แอปพลเิคชนัทีค่ณุสามารถใชดาํเนนิการดงัตอไปนีไ้ด

หมายเหตุ HP LaserJet 3020 all-in-one ไมมคีณุสมบตักิารสงแฟกซ

● ตรวจสอบสถานะของเครือ่ง

● ดแูละกาํหนดคาของเครือ่งสาํหรบัการพมิพ, การสงแฟกซ, การทาํสาํเนา และการ
สแกน

● ดกูารแกปญหา และขอมลู "วธีิการ"
● ดเูอกสารแบบออนไลน

● เขาใชความสามารถของซอฟตแวรการสแกนและแฟกซได

● ดกูารแจงเตอืนเก่ียวกบัการทาํงานหรอืเงือ่นไขใดๆ ในเครือ่ง

คณุสามารถดกูลองเครือ่งมอืของ HP เมือ่เครือ่งเชือ่มตอโดยตรงกบัคอมพวิเตอร หรอื
เมือ่เครือ่งเชือ่มตอกบัเครอืขาย คณุตองตดิตัง้ซอฟตแวรใหสมบรูณเพือ่ใชกลองเครือ่ง
มอืของ HP

หมายเหตุ คณุไมจําเปนตองมกีารเชือ่มตออนิเตอรเนต็ในการเปดและใชกลองเครือ่งมอืของ HP
อยางไรกต็าม เมือ่คณุคลกิลงิคในสวน ลิงคอ่ืนๆ คณุตองมกีารเชือ่มตออนิเตอรเนต็เพือ่
ไปทีเ่วบ็ไซตทีเ่กีย่วของกบัลงิคนัน้ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ลงิคอืน่ๆ

ระบบปฏิบัติการที่ใชได
กลองเครือ่งมอืของ HP สามารถใชไดกบัระบบปฏบิตักิารตอไปนี้

● Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition
(Me) และ Windows XP

หมายเหตุ ตองมกีารตดิตัง้ Transmission Control Protocol/Internet Protocol
(TCP/IP) ในระบบปฏบิตักิารเพือ่ใชงานกลองเครือ่งมอืของ HP

เบราเซอรที่ใชได
ในการใชกลองเครือ่งมอืของ HP คณุตองมเีบราเซอรแบบใดแบบหนึง่ตอไปนี้

● Microsoft Internet Explorer 5.5 หรอืใหมกวา

● Netscape Navigator 6.2 หรอืใหมกวา

● Opera 7.0
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ทกุหนาสามารถพมิพจากเบราเซอรได

การดูกลองเครื่องมือของ HP
เปดกลองเครือ่งมอืของ HP โดยใชวธิใีดวธิหีนึง่ตอไปนี้

● ในเดสกทอปของคอมพวิเตอร ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนกลองเครือ่งมอืของ HP
● ในเมนู Start เลอืกไปที่ Hewlett-Packard เลอืก hp LaserJet 3020

หรอื hp LaserJet 3030 แลวเลอืก hp Toolbox
กลองเครือ่งมอืของ HP จะเปดขึน้ในเวบ็เบราเซอร

หมายเหตุ หลงัจากทีค่ณุเปด URL คณุจะสามารถบนัทกึเปนบุคมารคเพือ่กลบัมาไดอยางรวดเรว็
ในภายหลงั

สวนตางๆ ของกลองเครื่องมือของ hp
กลองเครือ่งมอืของ HP ประกอบดวยสวนตางๆ ตอไปนี้

● แถบ สถานะ

● แถบ แฟกซ (ใชไดใน HP LaserJet 3030 all-in-one เทานัน้)
● แถบ สแกนไปที.่..
● แถบ การแกไขปญหา

● แถบ เอกสาร

ลิงคอื่นๆ

หนาแตละหนาในกลองเครือ่งมอืของ HP ประกอบดวยลงิคทีเ่ชือ่มโยงไปยงัเวบ็ไซต
ของ HP สาํหรบัการลงทะเบยีนเครือ่งและการสนบัสนนุเครือ่ง และลงิคสาํหรบัการสัง่
ซือ้อปุกรณ คณุตองเชือ่มตออนิเตอรเน็ตเพือ่ใชลงิคเหลาน้ี หากคณุใชการเชือ่มตอผาน
โทรศพัท แตไมไดเชือ่มตอขณะเปดกลองเครือ่งมอืของ HP เปนครัง้แรก คณุตองเชือ่ม
ตอกอนทีจ่ะสามารถดเูวบ็ไซตเหลานีไ้ด
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แถบสถานะ

แถบ สถานะ มลีงิคท่ีเชือ่มโยงไปยงัหนาหลกัตอไปนี้

● สถานะของเครื่อง ดขูอมลูสถานะของเครือ่ง หนานีจ้ะแสดงสภาพการทาํงานของ
เครือ่ง เชน กระดาษตดิขดัหรอืถาดปอนกระดาษไมมกีระดาษ หลงัจากทีค่ณุแกไข
ปญหาทีเ่กิดกบัเครือ่งแลว ใหคลกิ รีเฟรช เพือ่อปัเดตสถานะของเครือ่ง

● ตั้งคาการแจงเตือนสถานะ ใชการแจงเตอืนเพือ่กําหนดคาใหแจงเตอืนสถานะ
ของเครือ่งโดยอตัโนมตัิ จากหนาน้ีคณุสามารถเปดหรอืปดการแจงเตอืนได ใหระบุ
เงือ่นไขทีเ่ครือ่งจะสงการแจงเตอืน และเลอืกประเภทของการแจงเตอืน (ขอ
ความปอปอปั หรอืไอคอนบนทาสกบาร) ทีค่ณุตองการรบั ในการใชงานการตัง้คา
การแจงเตอืนสถานะ ใหคลกิ ใชคาที่กําหนด

● ดูคาคอนฟเกอเรชัน ดกูารตัง้คาทีใ่ชไดของเครือ่ง หนานีจ้ะแสดงอปุกรณเสรมิที่
ตดิตัง้ไวดวย เชน DIMM หนา ดูคาคอนฟเกอเรชัน จะแสดงขอมลูเหมอืนกบัท่ี
แสดงในหนาแสดงคาคอนฟก

● พิมพหนาขอมูล พมิพหนาแสดงคาคอนฟกและหนาขอมลูอืน่ๆ ทีใ่ชไดของเครือ่ง

แถบแฟกซ

หมายเหตุ HP LaserJet 3020 all-in-one ไมมคีณุสมบตักิารสงแฟกซ

แถบ แฟกซ มลีงิคทีเ่ชือ่มโยงไปยงัหนาหลกัตอไปนี้

● งานเกี่ยวกับแฟกซ

● สมุดโทรศัพทของแฟกซ

● บันทึกการสงแฟกซ

● คุณสมบัติของขอมูลแฟกซ

● รายงานแฟกซ

● การตั้งคาแฟกซอยางละเอียด

หมายเหตุ สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัฟงกชนัและคณุสมบตัขิองแฟกซ โปรดดทูีคู่มอืการใชแฟกซ

แถบสแกนไปที่...
แถบ สแกนไปที่... มลีงิคท่ีเชือ่มโยงไปยงัหนาหลกัตอไปนี้
● สแกนขอมูลแลวแนบไปกับอีเมลหรือสงไปยังโฟลเดอร

● การตั้งคาการสแกน
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หมายเหตุ การตัง้คาการสแกนจะมผีลใชกบั สแกนขอมูลแลวแนบไปกับอีเมลหรือสงไป
ยังโฟลเดอร เทานัน้

แถบการแกไขปญหา

แถบ การแกไขปญหา มลีงิคทีเ่ชือ่มโยงไปยงัขอมลูการแกไขปญหาของเครือ่ง เชน
การแกไขกระดาษตดิขดั การแกไขปญหาเรือ่งคณุภาพการพมิพ และการแกไขปญหา
เกีย่วกบัการสงแฟกซ, การทาํสาํเนา หรอืการสแกน

แถบเอกสาร

แถบ เอกสาร ประกอบดวยลงิคเชือ่มโยงไปยงัแหลงขอมลูตอไปนี้

● คูมือผูใช คูมอืผูใชประกอบดวยขอมลูเกีย่วกับการใชเครือ่ง, การรบัประกัน, ราย
ละเอยีด และการสนบัสนนุ คูมอืผูใชมทีัง้รปูแบบ HTML และ PDF

● ขอมูลลาสุด เอกสารนีจ้ะประกอบดวยขอมลูลาสดุเกีย่วกบัผลติภณัฑ ซึง่มเีฉพาะ
ภาษาองักฤษเทานัน้
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การใชแผงควบคุมของเครื่อง

คณุสามารถกาํหนดคาทีแ่ผงควบคมุของเครือ่งได สวนนีจ้ะอธบิายเกีย่วกบัวธิดีาํเนนิการ
ตอไปนี้

● การพมิพหนาแสดงคาคอนฟก

● การพมิพแผนผงัเมนขูองแผงควบคมุของเครือ่ง

● การนาํคาเริม่ตนทีกํ่าหนดจากโรงงานกลบัมาใช

● การเปลีย่นแปลงภาษาของจอแสดงผลของแผงควบคมุของเครือ่ง

● การเปลีย่นแปลงคาเริม่ตนขนาดของสือ่สาํหรบัพิมพ

● การใชปุมควบคมุระดบัเสยีงของเครือ่ง

การพิมพหนาแสดงคาคอนฟก
คณุสามารถดกูารตัง้คาของเครือ่งทีเ่ลอืกไวในปจจบุนัไดโดยการพมิพหนาแสดงคา
คอนฟก

การพิมพหนาแสดงคาคอนฟก

1. กด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Reports จากนัน้กด เมน/ูปอน
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Config report จากนัน้กด เมน/ูปอน
เครือ่งจะออกจากเมนกูารตัง้คาและพมิพรายงานออกมา

การพิมพแผนผังเมนูของแผงควบคุมของเครื่อง
คณุสามารถดตูวัเลอืกเมนทูัง้หมดของแผงควบคมุของเครือ่งของคณุไดโดยการพมิพ
แผนผงัเมนขูองแผงควบคมุของเครือ่ง

การพิมพแผนผังเมนูของแผงควบคุมของเครื่อง

1. บนแผงควบคมุของเครือ่ง ใหกด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Reports จากนัน้กด เมน/ูปอน
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Menu structure จากนัน้กด เมน/ูปอน
เครือ่งจะพมิพแผนผงัเมนูซึง่แสดงตวัเลอืกเมนทูัง้หมดของแผงควบคมุ
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การนําคาเริ่มตนที่กําหนดจากโรงงานกลับมาใช
การนาํคาเริม่ตนทีกํ่าหนดจากโรงงานกลบัมาใชจะเปนการกาํหนดคาทัง้หมดกลบัเปนคา
เริม่ตนจากโรงงาน สาํหรบั HP LaserJet 3030 all-in-one จะเปนการลบชือ่หวั
กระดาษแฟกซและหมายเลขโทรศพัทดวยเชนกัน (โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัวธิกีารเพิม่
ขอมลูของคณุในสวนหวักระดาษแฟกซทีคู่มอืการใชแฟกซ) กระบวนการนีจ้ะลบหมาย
เลขโทรสารและชือ่ท่ีเกีย่วของกบัปุมหมนุเรว็และรหสัหมนุเรว็ และลบหนาทัง้หมดทีจ่ดั
เกบ็อยูในหนวยความจํา จากนัน้เครือ่งจะรสีตารตเองโดยอตัโนมตัิ

การนําคาเริ่มตนที่กําหนดจากโรงงานกลับมาใช

1. กด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Service จากน้ันกด เมน/ูปอน
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Restore defaults กด เมน/ูปอน แลวกด เมน/ู

ปอน อกีครัง้เพือ่ยนืยนัการเลอืกของคณุ

เครือ่งจะรสีตารตเองโดยอตัโนมตัิ

การเปลี่ยนแปลงภาษาของจอแสดงผลของแผงควบคุมของ
เครื่อง
ใชกระบวนการนีเ้พือ่กาํหนดใหการพมิพรายงานและขอความในจอแสดงผลของแผง
ควบคมุของเครือ่งพิมพปรากฏเปนภาษาอืน่นอกเหนอืจากคาเริม่ตนของประเทศ/พืน้ที่
ของคณุ

หมายเหตุ หนาตวัอยางจะพมิพเปนภาษาองักฤษเทานัน้

การเปลี่ยนแปลงภาษาของจอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่อง

1. กด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Common settings จากนัน้กด เมน/ูปอน
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Language จากนัน้กด เมน/ูปอน
4. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืกภาษาทีค่ณุตองการ

5. กด เมน/ูปอน เพือ่บนัทกึคาทีค่ณุเลอืก

เครือ่งจะรสีตารตเองโดยอตัโนมตัิ
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การเปลี่ยนแปลงคาเริ่มตนขนาดของสื่อสําหรับพิมพ
ควรกาํหนดขนาดของสือ่สาํหรบัพมิพใหตรงกบัขนาดของสือ่สาํหรบัพมิพท่ีคณุใชเปน
ประจาํในถาดปอนกระดาษ เครือ่งจะใชคานีเ้พือ่การทาํสาํเนา พมิพรายงาน พมิพ
แฟกซ และกาํหนดการยอขนาดอตัโนมตัขิองแฟกซท่ีเขามา

การเปลี่ยนคาเริ่มตนของขนาดของสื่อสําหรับพิมพ

1. กด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Common settings จากนัน้กด เมน/ูปอน
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Def. paper size จากนัน้กด เมน/ูปอน
4. กดปุม < หรอื > จนกระทัง่ขนาดกระดาษทีค่ณุตองการปรากฏขึน้ คณุสามารถ

เลอืก Letter, Legal หรอื A4 ได

5. กด เมน/ูปอน เพือ่บนัทกึคาทีค่ณุเลอืก

การใชปุมควบคุมระดับเสียงของเครื่อง
คณุสามารถปรบัระดบัความดงัของเสยีงตางๆ ตอไปนีไ้ด

● เสยีงเตอืนทีด่งัขึน้เมือ่เครือ่งตองการแจงใหทราบวามเีหตกุารณตางๆ เชน เมือ่ฝา
ครอบเครือ่งเปดอยู

● เสยีงของการกดปุมบนแผงควบคมุการทาํงานของเครือ่ง

● เสยีงของสญัญาณแฟกซเมือ่มกีารสงแฟกซออก (เฉพาะ HP LaserJet 3030
all-in-one เทานัน้)

● ระดบัเสยีงกริง่เมือ่มกีารรบัแฟกซเขา (เฉพาะ HP LaserJet 3030 all-in-
one เทานัน้)

การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงเตือน

เสยีงเตอืนจะดงัขึน้ในกรณทีีเ่ครือ่งตองการแจงวามขีอผดิพลาดหรอืขอความแจงความ
ผดิพลาดในการทาํงาน โดยทีค่วามยาวของเสยีงเตอืนอาจเปน 1 หรอื 3 วนิาที โดยขึน้
อยูกบัประเภทของความผดิพลาด

1. กด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Common settings จากนัน้กด เมน/ูปอน
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Volume settings จากนัน้กด เมน/ูปอน
4. กด เมน/ูปอน เพือ่เลอืก Alarm volume
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5. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Off, Soft, Medium หรอื Loud
6. กด เมน/ูปอน เพือ่บนัทกึคาทีค่ณุเลอืก

หมายเหตุ คาเริม่ตนทีก่าํหนดจากโรงงานของระดบัเสยีงเตอืน คอื Soft

การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงของแฟกซ (เฉพาะ hp LaserJet
3030 all-in-one เทานั้น)
คาน้ีจะกาํหนดระดบัเสยีงของเสยีงแฟกซทีด่งัเมือ่เครือ่งสงหรอืรบัแฟกซ

1. กด ความดงั
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Off, Soft, Medium หรอื Loud
3. กด เมน/ูปอน เพือ่บนัทกึคาทีค่ณุเลอืก

หมายเหตุ คาเริม่ตนทีก่าํหนดจากโรงงาน คอื Soft

การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงกริ่งของแฟกซ (เฉพาะ hp LaserJet
3030 all-in-one เทานั้น)
เสยีงกริง่แฟกซจะดงัขึน้เมือ่เครือ่งเริม่สงหรอืรบัสายแฟกซ ความยาวของเสยีงกริง่ขึน้อยู
กบัความยาวของเสยีงกริง่โทรศพัททีใ่ชในพืน้ทีท่ีค่ณุอยู

1. กด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Common settings จากนัน้กด เมน/ูปอน
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Volume settings จากนัน้กด เมน/ูปอน
4. กดปุม < หรอื > หนึง่ครัง้เพือ่เลอืก Ring volume จากนัน้กด เมน/ูปอน
5. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Off, Soft, Medium หรอื Loud
6. กด เมน/ูปอน เพือ่บนัทกึคาทีค่ณุเลอืก

หมายเหตุ คาเริม่ตนทีก่าํหนดจากโรงงาน คอื Soft

การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงปุมกดของแผงควบคุมของเครื่อง

ระดบัเสยีงปุมกดจะเปนตวัควบคมุเสยีงทีด่งัขึน้ เมือ่กดปุมบนแผงควบคมุของเครือ่ง

1. กด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Common settings จากนัน้กด เมน/ูปอน
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Volume settings จากนัน้กด เมน/ูปอน
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4. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Key Press volume จากนัน้กด เมน/ูปอน
5. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Off, Soft, Medium หรอื Loud
6. กด เมน/ูปอน เพือ่บนัทกึคาทีค่ณุเลอืก

หมายเหตุ คาเริม่ตนทีก่าํหนดจากโรงงานของระดบัเสยีงปุมกดของแผงควบคมุของเครือ่งคอื Soft
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3 การพมิพ

ใชขอมลูตอไปนีเ้พือ่ดาํเนนิการพมิพจากเครือ่ง

● การพมิพงานโดยใชการปอนกระดาษเอง

● การสัง่หยุดงานพมิพหรอืยกเลกิงานพมิพ

● ไดรเวอรเครือ่งพมิพ

● การทาํความเขาใจเกีย่วกับการตัง้คาคณุภาพการพมิพ

● การปรบัคณุภาพการพมิพสาํหรบักระดาษแตละประเภท

● ขอกาํหนดเกีย่วกบัสือ่สาํหรบัพมิพของเครือ่ง

● คาํแนะนาํในการใชสือ่สาํหรบัพมิพ

● การเลอืกสือ่สาํหรบัพมิพใหกบัอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตั ิ(ADF)

● การพมิพซองจดหมาย

● การพมิพแผนใสและฉลาก

● การพมิพกระดาษหวัจดหมายและแบบฟอรมทีพ่มิพไวลวงหนา

● การพมิพสือ่สาํหรบัพมิพทีกํ่าหนดขนาดเองหรอืกระดาษแขง็

● การพมิพบนกระดาษทัง้สองดาน (การพิมพสองดานดวยตนเอง)

● การพมิพงานหลายหนาบนสือ่สาํหรบัพมิพแผนเดยีว

● การพมิพหนงัสอืเลมเลก็

● การพมิพลายน้าํ
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การพิมพงานโดยใชการปอนกระดาษเอง

ใชการปอนกระดาษเองในกรณทีีพิ่มพบนสือ่หลายประเภท (เชน การพมิพบนซอง จาก
นัน้พมิพจดหมาย แลวตามดวยซองจดหมาย เปนตน) นาํซองจดหมายวางไวบนถาด
ปอนกระดาษหลกั และวางกระดาษหวัจดหมายไวในถาดปอนกระดาษปกติ

การพิมพงานโดยใชการปอนกระดาษเอง
1. เปดคณุสมบตัขิองเครือ่งหรอืการตัง้คาเครือ่งพมิพ (ไดรเวอรเครือ่งพิมพ) ใน

โปรแกรม

2. ในแถบ กระดาษ หรอืแถบ กระดาษ/คุณภาพ ใหเลอืก การปอนกระดาษเอง
(ถาด 1) จาก แหลงกระดาษ: หรอืเมนดูรอปดาวน แหลงกระดาษ (สาํหรบัคาํ
แนะนําในการเปดไดรเวอรเครือ่งพมิพจากเครือ่งคอมพวิเตอร ใหดทูีห่วัขอ การทาํ
ความเขาใจเกีย่วกบัการตัง้คาคณุภาพการพมิพ)

3. สงงานพมิพ
4. หลงัจากทีค่ณุเปลีย่นแปลงการตัง้คาแลว โปรดรอจนกระทัง่ Manual feed

ปรากฏขึน้ทีแ่ผงควบคมุของเครือ่งพมิพ แลวกด เมน/ูปอน เพือ่พมิพงานแตละงาน
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การสั่งหยุดงานพิมพหรือยกเลิกงานพิมพ

หากงานของคณุกาํลงัอยูในระหวางการพมิพ คณุสามารถยกเลกิการพมิพไดโดยกด ยก
เลกิ บนแผงควบคมุของเครือ่ง

ขอควรระวัง การกด ยกเลกิ จะลบงานทีเ่ครือ่งพิมพกาํลงัพมิพ ในกรณทีีม่งีานพมิพอยูหลายงาน
(เชน เครือ่งกาํลงัพมิพเอกสารในขณะทีก่าํลงัรบัแฟกซ) การกด ยกเลกิ จะลบงานทีก่าํลงั
ปรากฏอยูบนแผงควบคมุของเครือ่ง

และคณุสามารถยกเลกิงานพมิพจากโปรแกรมหรอืควิการพมิพได

ในการหยดุงานพมิพทันที ใหนาํสือ่สาํหรบัพมิพทีเ่หลอืออกจากเครือ่ง หลงัจากการพมิพ
หยดุแลว ใหใชตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ดงัตอไปนี้

● แผงควบคุมของเครื่อง: ในการยกเลกิงานพมิพ ใหกด ยกเลกิ บนแผงควบคมุของ
เครือ่ง แลวปลอยปุม

● โปรแกรม: โดยทัว่ไป กลองโตตอบจะปรากฏขึน้ชัว่ครูบนหนาจอคอมพวิเตอร เพือ่
ใหคณุสามารถยกเลกิงานพมิพได

● คิวการพิมพของ Windows: หากมงีานพิมพกาํลงัรออยูในควิการพมิพ (หนวย
ความจําของคอมพวิเตอร) หรอืท่ีเกบ็พกัการพมิพ ใหลบงานพมิพในทีด่งักลาว ให
ไปทีห่นาจอ Printer ใน Windows 98, Windows Me, Windows
2000 และ Windows XP โดยคลกิปุม Start, Settings และ Printers
ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนของเครือ่งพิมพเพือ่เปดหนาตาง เลอืกงานพมิพของคณุ
และคลกิ ลบ

● คิวการพิมพของเดสกทอป (Macintosh): เปดดคูวิของเครือ่งพมิพโดย
ดบัเบลิคลกิไอคอนของเครือ่งพมิพใน Finder ทาํเครือ่งหมายงานพมิพ และคลกิ
Trash
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ไดรเวอรเครื่องพิมพ

เมือ่คณุตดิตัง้ซอฟตแวรของเครือ่งพิมพแลว ใหเลอืกไดรเวอรเครือ่งพมิพชนดิใดชนดิ
หน่ึงตอไปนี้

ไดรเวอร PCL 6 (ไดรเวอรที่เปนคาเริ่มตน): ใชไดรเวอร PCL 6 จะชวยใหใช
คณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพไดอยางเตม็ประสทิธิภาพ แนะนาํใหเลอืกใชไดรเวอร PCL
6 นอกเสยีจากวาตองการใหใชงานรวมกบัไดรเวอรภาษาควบคมุเครือ่งพิมพ (PCL)
รุนกอนหนา หรอืเครือ่งพมิพรุนเกา

ไดรเวอร PCL 5e: ใชไดรเวอร PCL 5e หากตองการใหงานพมิพเหมอืนกับงาน
พมิพจากเครือ่งพมิพตระกูล HP LaserJet รุนกอนๆ คณุสมบตัติางๆ เชน
(FastRes 1200 และ 300 dpi) ไมมใีนไดรเวอรนี้ (หามใชไดรเวอร PCL 5e ที่
ใหมาพรอมกบัเครือ่งน้ีกบัเครือ่งพมิพรุนเกา)

ไดรเวอร PS: หากตองการงานพมิพแบบ PS ใหใชไดรเวอร PostScript®
(PS) คณุสมบตับิางประการ (การพมิพสองหนาดวยตนเอง, การพมิพหนงัสอืเลมเลก็,
การพมิพลายน้าํ และการพมิพมากกวา 4 หนาใน 1 หนาเอกสาร) ไมมใีหในไดรเวอรนี้

หมายเหตุ เครือ่งจะสลบัการทาํงานระหวางรปูแบบการจาํลองการทาํงานในโหมด PS และ PCL
โดยอตัโนมตัิ โดยขึน้อยูกบัไดรเวอรทีค่ณุเลอืก การจาํลองการทาํงานในโหมด PS จะ
จาํลองการทาํงานของ Adobe® PostScript Level 2 โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิเกีย่ว
กบัการเขาใชไดรเวอรเครือ่งพมิพที่ การเปลีย่นแปลงการตัง้คาการพมิพ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ
หลงัการตดิตัง้ซอฟตแวร คณุจะสามารถเขาใชงานการตัง้คาการพมิพไดโดยผานทาง
ไดรเวอรหรอืซอฟตแวรแอปพลเิคชนัอืน่ๆ ได โดยทีก่ารปรบัเปลีย่นคาเหลานีไ้มมผีลกบั
ผูใชงานรายอืน่ในเนต็เวริกแตอยางใด

ใชวธิกีารใดวธิกีารหนึง่ตอไปนีเ้พือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คาการพมิพ

หมายเหตุ คณุสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คาเครือ่งพมิพบางสวนไดโดยผานกลองเครือ่งมอืของ
HP สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักลองเครือ่งมอืของ HP โปรดดทูี่ การใชกลองเครือ่ง
มอืของ hp (Windows)

การเปลี่ยนแปลงคาเริ่มตนใหกับโปรแกรมตางๆ (Windows)
Windows 98, Windows Me และ Windows XP Home: จากเมนู
Start เลอืกไปที่ Settings และคลกิ Printers คลกิขวาทีไ่อคอนของเครือ่งพมิพ
และคลกิ Properties เปลีย่นแปลงคาตามทีจ่ําเปน และคลกิ OK
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Windows NT 4.0, Windows 2000 และ Windows XP
Professional: จากเมนู Start เลอืกไปที่ Settings และคลกิ Printers
สาํหรบั Windows 2000 ใหคลกิขวาทีไ่อคอนของเครือ่งพมิพ และคลกิ Printing
Preferences สาํหรบั Windows NT 4.0 ใหคลกิขวาทีไ่อคอนของเครือ่งพมิพ
และคลกิ Document Defaults เปลีย่นแปลงคาตามทีจ่ําเปน และคลกิ OK

หมายเหตุ ในการกาํหนดคาจรงิอาจมขีัน้ตอนแตกตางกนั แตวธีิเหลานีเ้ปนวธิกีารทีใ่ชกันโดยทัว่
ไป

การเปลี่ยนแปลงคาเริ่มตนใหกับโปรแกรมตางๆ (Macintosh)
ระบบปฏบิตักิาร Macintosh OS X:

หมายเหตุ โปรดดรูายการระบบปฏบิตักิาร Macintosh ทีส่ามารถใชงานไดที่ ระบบปฏบิตักิารท่ี
ใชได

1. เปดเอกสารในแอปพลเิคชนัประเภทเทก็ซเอดเิตอร
2. เลอืก File และเลอืก Print
3. ปรบัเปลีย่นคาตางๆ ตามทีต่องการ
4. ทีต่วัเลอืกการตัง้คาใหคลกิ Save Custom Setting
5. ในการใชคาทีกํ่าหนดไวขณะทีจ่ะพมิพเอกสาร ใหเลอืก Custom จากสวน

Saved Settings

หมายเหตุ ขัน้ตอนตางๆ ของ Macintosh Classic อาจแตกตางกนัออกไป

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาสําหรับงานพิมพ (Windows)
จากเมนู File คลกิ Print ในกลองโตตอบ Print ใหคลกิ Properties เปลีย่น
แปลงคาทีค่ณุตองการใชสาํหรบังานพมิพปจจบุนั และคลกิ OK

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาสําหรับงานพิมพ (Macintosh)
จากเมนู File เลอืก Print ใชกลองโตตอบ Print เพ่ือกําหนดตวัเลอืกสาํหรบัการ
พมิพ

หมายเหตุ ในการกาํหนดคาจรงิอาจมขีัน้ตอนแตกตางกนั แตวธีิเหลานีเ้ปนวธิกีารทีใ่ชกันโดยทัว่
ไป
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การทําความเขาใจเกี่ยวกับการตั้งคาคุณภาพการพิมพ

การตัง้คาคณุภาพของการพมิพจะมผีลตอระดบัความเขมทีเ่ครือ่งพมิพจะพมิพลงบนหนา
เอกสารรวมทัง้รปูแบบของการพมิพงานกราฟกดวย คณุยงัสามารถใชการตัง้คาคณุภาพ
ของการพมิพเพือ่กาํหนดคณุภาพของการพมิพใหเหมาะสมสาํหรบัประเภทกระดาษ
ตางๆ ไดดวย โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การปรบัคณุภาพการพมิพสาํหรบักระดาษแตละ
ประเภท

คณุสามารถเปลีย่นคาตางๆ ไดในคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพเพือ่ใหเหมาะกบังานพมิพแต
ละประเภท การตัง้คาตางๆ ตอไปนีส้ามารถทาํได โดยขึน้อยูกบัไดรเวอรเครือ่งพมิพท่ี
คณุใชงาน

● Best Quality (FastRes 1200): การทาํใหความละเอยีดมคีาแตกตางกนั ทาํ
ใหสามารถพมิพงานไดเรว็ขึน้ คานีเ้ปนคาเริม่ตนทีก่าํหนดไวลวงหนา

● 600 dpi
● 300 dpi
● Custom: การตัง้คานีใ้หความละเอยีดเหมอืนกับการตัง้คา Faster Printing

แตสามารถปรบัรปูแบบสเกลของการพมิพได

● EconoMode (ประหยัดหมึกพิมพ): ขอความจะถกูพมิพโดยใชหมกึนอยกวา
ปกติ การกาํหนดคานีเ้หมาะสาํหรบัใชกับการพมิพงานแบบราง คณุสามารถใชการ
ตัง้คานีโ้ดยเปนอสิระจากการตัง้คาคณุภาพการพมิพอืน่ๆ ได

หมายเหตุ การเปลีย่นคาความละเอยีดของการพมิพอาจเปลีย่นรปูแบบการพมิพขอความได

การเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการพิมพแบบชั่วคราว
ในการเปลีย่นการตัง้คาคณุภาพการพมิพสาํหรบัโปรแกรมทีก่าํลงัใชงานอยูเทานัน้ ให
เปดคณุสมบตัโิดยใชเมนู Print Setup ในโปรแกรมทีก่าํลงัใชพมิพงาน โปรดดู
ขอมลูเพิม่เตมิท่ี การเปลีย่นแปลงการตัง้คาการพมิพ

การเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการพิมพสําหรับการพิมพตอไป
ทั้งหมด

หมายเหตุ สาํหรบัคาํแนะนาํของ Macintosh โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การเปลีย่นแปลงการตัง้คา
การพมิพ
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สาํหรบั Windows 98, Windows 2000 และ Windows Me:
1. ในซสิเตม็เทรยของ Windows ใหคลกิ Start เลอืก Settings และคลกิ

Printers
2. คลกิขวาทีไ่อคอนของเครือ่งพมิพ
3. คลกิ Properties (ใน Windows 2000 คณุสามารถคลกิ Printing

Preferences)
4. เปลีย่นการตัง้คา และคลกิ OK
สาํหรบั Windows XP:
1. ในซสิเตม็เทรยของ Windows ใหคลกิ Start เลอืก Settings และคลกิ

Printers and Faxes
2. คลกิขวาทีไ่อคอนของเครือ่งพมิพ
3. คลกิ Properties หรอืคลกิ Printing Preferences
4. เปลีย่นการตัง้คา และคลกิ OK

การใช EconoMode (เพื่อประหยัดหมึกพิมพ)
EconoMode เปนคณุสมบตัทิีช่วยใหเครือ่งพมิพใชหมกึพมิพในการพมิพตอหนานอย
ลง การเลอืกตวัเลอืกนีจ้ะยดือายกุารใชงานของหมกึพมิพและลดทนุตนทนุการพมิพตอ
หนา อยางไรกต็าม คณุสมบตัดิงักลาวจะลดคณุภาพการพมิพลง รปูท่ีพมิพออกมาจะจาง
กวาการพมิพปกติ แตกเ็พียงพอสาํหรบัการพมิพแบบรางหรอืเพือ่การตรวจสอบความถกู
ตอง

Hewlett-Packard ขอแนะนาํวาคณุไมควรใช EconoMode ตลอดเวลา หากใช
EconoMode ตลอดเวลา เมือ่พืน้ทีพิ่มพของหมกึพมิพโดยเฉลีย่นอยกวาหา
เปอรเซน็ต อาจทาํใหหมกึพมิพใชไดยาวนานกวาสวนทีเ่ปนกลไกของตลบัหมกึพมิพ
หากคณุภาพการพมิพเริม่ลดลง ในกรณดีงักลาวนี้ คณุจะตองตดิตัง้ตลบัหมกึพิมพอนั
ใหม แมวาจะยงัมหีมกึพิมพเหลอือยูก็ตาม
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หมายเหตุ คณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพบางอยางอาจใชงานไมไดสาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพหรอื
ระบบปฏบิตักิารทัง้หมด โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัคณุสมบตัทิีใ่ชกบัไดรเวอรไดทีว่ธิใีชแบบ
ออนไลนของคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ (ไดรเวอร)

1. ในการใชงาน EconoMode ใหเปดคณุสมบตัขิองเครือ่ง (หรอืการตัง้คาการพมิพ
ใน Windows 2000 และ Windows XP) โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การเปลีย่น
แปลงการตัง้คาการพมิพ

2. ในแถบ กระดาษ/คุณภาพ หรอืแถบ ตกแตง (แถบ Paper Type/Quality
สาํหรบัไดรเวอร Macintosh บางรุน) ใหเลอืกชองทาํเครือ่งหมาย
EconoMode

หมายเหตุ โปรดดคูาํแนะนาํเกีย่วกบัการใชการตัง้คา EconoMode สาํหรบังานพมิพตอไปทัง้
หมดที่ การเปลีย่นการตัง้คาคณุภาพการพมิพสาํหรบัการพมิพตอไปทัง้หมด

32 การพมิพ THWW



การปรับคุณภาพการพิมพสําหรับกระดาษแตละประเภท

การตัง้คาประเภทกระดาษจะควบคมุอณุหภมูขิองฟวเซอรของอปุกรณ คณุสามารถ
เปลีย่นการกาํหนดคาตางๆ เพือ่ใหเหมาะกบักระดาษแตละประเภททีใ่ช เพือ่ใหได
คณุภาพการพมิพทีด่ท่ีีสดุ สือ่สาํหรบัพมิพตางๆ ตอไปนี้ คอื ประเภทสือ่สาํหรบัพมิพท่ี
คณุสามารถกาํหนดคาการพมิพเพือ่ใหไดคณุภาพทีด่ทีีส่ดุ

● กระดาษธรรมดา

● กระดาษแบบฟอรม

● กระดาษเจาะรู

● กระดาษหวัจดหมาย

● แผนใส

● ฉลาก

● กระดาษบอนด

● กระดาษรไีซเคลิ

● กระดาษสี

● กระดาษทีม่นี้าํหนกัเบา (นอยกวา 75 กรมั/ตร.ม. หรอื 20 ปอนด)
● กระดาษทีม่นี้าํหนกัมาก (90 ถงึ 105 กรมั/ตร.ม. หรอื 24 ถงึ 28 ปอนด)
● กระดาษแขง็ (105 ถงึ 176 กรมั/ตร.ม. หรอื 28 ถงึ 47 ปอนด)
● ซองจดหมาย

● กระดาษหยาบ

การเขาใชงานคุณสมบัติการปรับคุณภาพการพิมพ
คณุสามารถเขาใชงานคณุสมบตักิารปรบัคณุภาพการพมิพในแถบ กระดาษ หรอืแถบ
กระดาษ/คุณภาพ ในคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ (ไดรเวอรเครือ่งพมิพ) โปรดดขูอมลู
เพิม่เตมิท่ี การทาํความเขาใจเกีย่วกบัการตัง้คาคณุภาพการพมิพ

หมายเหตุ ความเรว็ในการพมิพแตกตางกนัไปตามประเภทและขนาดกระดาษทีใ่ช

คณุอาจตองเปลีย่นแปลงการตัง้คากลบัไปเพือ่ปรบัคณุภาพใหเหมาะสมสาํหรบัประเภท
สือ่สาํหรบัพมิพทีค่ณุพมิพบอย
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ขอกําหนดเกี่ยวกับสื่อสําหรับพิมพของเครื่อง

เครือ่งพมิพ HP LaserJet จะใหคณุภาพการพมิพทีด่เีย่ียม เครือ่งสามารถรองรบัสือ่
สาํหรบัพิมพไดหลายประเภท เชน กระดาษทีต่ดัเปนแผน (รวมทัง้กระดาษรไีซเคลิ)
ซองจดหมาย ฉลาก แผนใส และกระดาษทีก่าํหนดขนาดเอง คณุสมบตัติางๆ เชน น้าํ
หนกั ใยกระดาษ และความชืน้ ลวนเปนปจจยัสาํคญัทีม่ผีลตอประสทิธิภาพของเครือ่ง
และคณุภาพงานพมิพ

เครือ่งสามารถใชกบักระดาษและสือ่สาํหรบัพมิพไดหลายประเภทตามคาํแนะนาํในคูมอื
ผูใชนี้ การใชสือ่สาํหรบัพมิพนอกเหนอืไปจากทีแ่นะนาํอาจกอใหเกดิปญหาตอไปนี้

● คณุภาพการพมิพต่าํ

● สือ่สาํหรบัพมิพตดิขดัเพิม่ขึน้

● เครือ่งพมิพเสือ่มคณุภาพกอนกาํหนด ทาํใหตองเขารบัการซอมแซม

เพือ่ใหไดผลลพัธดทีีส่ดุ ใหคณุใชแตกระดาษและสือ่สาํหรบัพิมพของ HP เทานัน้
Hewlett-Packard Company ขอแนะนาํวาคณุไมควรใชกระดาษและสือ่สาํหรบั
พมิพย่ีหออืน่ เนือ่งจากสือ่สาํหรบัพมิพเหลานัน้ไมใชผลติภณัฑของ HP ดงันัน้ HP จงึ
ไมสามารถควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑดงักลาวได

อยางไรกด็ี สือ่สาํหรบัพมิพทีต่รงตามคาํแนะนาํในคูมอืผูใชอาจใหผลลพัธทีไ่มนาพอใจ
ทัง้นี้ เนือ่งมาจากการจดัการทีไ่มถูกตอง ระดบัอณุหภมูแิละความชืน้ทีไ่มเหมาะสม และ
ตวัแปรอืน่ๆ ทีอ่ยูนอกเหนือการควบคมุของ Hewlett-Packard
กอนซือ้สือ่สาํหรบัพมิพในปรมิาณมาก คณุควรตรวจสอบใหแนใจวาสือ่นัน้ตรงตามขอ
กาํหนดในคูมอืผูใช และ คูมือเกี่ยวกับสื่อสําหรับพิมพของเครื่องพิมพ HP
LaserJet (โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสัง่ซือ้และคาํแนะนาํที่ การสัง่ซือ้ชิน้สวน
และอปุกรณเสรมิของ HP ) โปรดทดสอบสือ่สาํหรบัพมิพทกุครัง้กอนการสัง่ซือ้จาํนวน
มาก

ขอควรระวัง การใชสือ่สาํหรบัพมิพทีไ่มตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard อาจกอใหเกดิ
ปญหากบัเครือ่งจนตองซอมแซม โดยการซอมแซมนีจ้ะไมอยูในการรบัประกนัของ
Hewlett-Packard หรอืขอตกลงเรือ่งการบรกิาร

หมายเหตุ โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัขนาด นํ้าหนกั และขอกาํหนดอืน่สาํหรบักระดาษทีใ่ชไดที่ ขอ
กาํหนดเก่ียวกบัสือ่สาํหรบัพมิพ
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คําแนะนําในการใชสื่อสําหรับพิมพ

ใชคาํแนะนาํในสวนนีใ้นการเลอืกและใชสือ่สาํหรบัพมิพ

กระดาษ
เพือ่ใหไดผลลพัธดทีีส่ดุ คณุควรใชกระดาษมาตรฐาน ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษมี
คณุภาพดี ไมมรีอยตดั รอยแหวง รอยดาง ฉกีขาด หลดุลุย ยบั และขอบมวนหรอืโคงงอ

หากคณุไมแนใจวากระดาษทีใ่สเปนประเภทใด (เชน กระดาษบอนดหรอืกระดาษรี
ไซเคลิ) ใหตรวจดทูีฉ่ลากบนบรรจภุณัฑ
กระดาษบางประเภทอาจทาํใหคณุภาพงานพมิพลดลง กระดาษตดิขดั หรอืเครือ่งชาํรดุ
เสยีหาย

หมายเหตุ โปรดอยาใชกระดาษหวัจดหมายทีพ่มิพดวยหมกึทีม่อีณุหภมูติ่าํ เชน หมกึทีใ่ชในงาน
พมิพบางประเภททีพ่มิพแบบ Thermography
โปรดอยาใชกระดาษหวัจดหมายแบบนนู

เครือ่งจะใชความรอนและแรงดนัเพือ่หลอมหมกึพมิพลงบนกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจ
วากระดาษสหีรอืแบบฟอรมทีพิ่มพไวลวงหนาใชหมกึทีเ่ขากนัไดกบัอณุหภมูขิองเครือ่ง
(200 C หรอื 392 F ใน 0.1 วนิาที)

ตารางปญหาเกี่ยวกับสื่อสําหรับพิมพที่พบบอย

อาการ ปญหากับสื่อสําหรับพิมพ วิธีแกไข

คณุภาพงานพมิพต่าํ ผงหมกึ
เหนยีว หรอืปญหาในการ
ปอนกระดาษ

ชืน้เกินไป หยาบเกนิไป
เรียบเกินไป หรอืนนูเกนิไป

สือ่สาํหรบัพมิพมตีาํหนิ

ลองใชสือ่สาํหรบัพมิพชนดิ
อ่ืนระหวาง 100 ถึง 250
เชฟฟลด และระดบัความชืน้
4 ถึง 6 เปอรเซน็ต

หมกึขาดเปนชวง กระดาษ
ตดิขดั หรอืมวนงอ

จดัเก็บสือ่สาํหรบัพมิพไมถูก
ตอง

เก็บสือ่สาํหรบัพมิพใหแบน
ราบในหอกนัความชืน้

โทนสเีทาทีพ้ื่นหลงัเขมขึน้ น้าํหนกัของสือ่สาํหรบัพิมพ
มากเกนิไป

ใชสือ่สําหรบัพมิพทีม่นี้าํหนกั
เบากวาเดมิ

กระดาษมวนงอมาก หรอืมี
ปญหาในการปอนกระดาษ

กระดาษชืน้เกินไป ใย
กระดาษผดิทศิทาง หรอืใย
กระดาษสัน้

ใชสือ่สําหรบัพมิพทีม่ใีย
กระดาษยาว

THWW คาํแนะนาํในการใชสือ่สาํหรบัพมิพ 35



อาการ ปญหากับสื่อสําหรับพิมพ วิธีแกไข

กระดาษตดิขัด หรือเครือ่ง
ชาํรดุเสียหาย

กระดาษตดัเปนชิน้เลก็หรอืมี
รอยปรุ

อยาใชสือ่สําหรบัพมิพทีต่ดั
เปนชิน้เลก็หรอืมรีอยปรุ

ปญหาในการปอนกระดาษ ขอบกระดาษเปอยลุย ใชสือ่สําหรบัพมิพทีม่คีณุภาพ

ฉลาก

หมายเหตุ เพือ่ใหไดผลลพัธท่ีดทีีส่ดุ ใหคณุใชแตฉลากของ HP เทานัน้ ในการสัง่ซือ้วสัดสุิน้เปลอืง
จาก HP ใหไปที่ http://www.hp.com

เมือ่เลอืกฉลาก ใหพจิารณาคณุภาพของปจจยัตางๆ ตอไปนี้

● ความทนทาน: ความทนทานของวสัดคุวรคงอยูที่ 200 C ซึง่เปนอณุหภมูสิงูสดุ
ของเครือ่ง

● การจัดเรียง: ใชฉลากทีไ่มมชีองวางระหวางกันเทานัน้ เน่ืองจากฉลากทีม่ชีองวาง
ระหวางกันอาจลอกออกจากแผนหลงั ทาํใหเกดิปญหากระดาษตดิขดัได

● การมวน: กอนการพมิพ ตองวางฉลากใหแบนราบโดยทกุดานสามารถโคงงอไดไม
เกนิ 13 มม.

● สภาพ: อยาใชฉลากทีม่รีอยยบั มฟีองอากาศ หรอืมรีอยแยก และไมใชแผนฉลากที่
เคยใชงานผานเครือ่งพมิพมาแลว

แผนใส
แผนใสตองสามารถทนความรอนท่ีระดบั 200 C ซึง่เปนอณุหภมูสิงูสดุของเครือ่ง

ซองจดหมาย
เมือ่เลอืกซอง ใหพจิารณาคณุภาพของปจจยัตางๆ ตอไปนี้
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โครงสรางซองจดหมาย

โครงสรางของซองจดหมายจดัวามคีวามสาํคญัอยางยิง่ รอยพบัของซองจดหมายแตละ
ซองอาจแตกตางกนัไป ไมเฉพาะระหวางผูผลติเทาน้ัน แมแตซองในกลองจากผูผลติราย
เดยีวกนัก็เชนกนั งานพมิพบนซองจดหมายทีด่จีงึขึน้อยูกบัคณุภาพของซองจดหมาย ซึง่
ประกอบดวยปจจยัตางๆ ดงัตอไปนี้

● น้ําหนัก: กระดาษซองจดหมายควรมนี้าํหนกัไมเกนิ 105 กรมั/ตร.ม. มฉิะนัน้อาจ
ทาํใหกระดาษอาจตดิขดัได

● โครงสราง: กอนพมิพ ควรวางซองจดหมายใหแบนราบ โดยอาจโคงงอไดไมเกนิ
6 มม. และไมควรมอีากาศในซอง ซองจดหมายทีม่อีากาศอยูภายในอาจกอใหเกิด
ปญหาได

● สภาพ: ตรวจสอบใหแนใจวาซองจดหมายนัน้ไมมรีอยยบั รอยแหวง หรอืชาํรดุ
● ขนาด: ขนาดซองจดหมายทีใ่ชไดอยูระหวาง 90 X 160 มม. ถึง 178 X 254

มม.

ซองจดหมายที่มีรอยตอสองดาน

ซองจดหมายทีม่โีครงสรางรอยตอแบบสองดานจะมรีอยตอทีป่ลายทัง้สองขางของซอง
เปนแนวตัง้แทนรอยตอแนวทแยง ซองลกัษณะนีจ้ะยับไดงายกวา ตรวจสอบใหแนใจวา
รอยตอนัน้ยาวไปจนสดุมมุซองดงัทีแ่สดงในภาพประกอบตอไปนี้

ซองจดหมายที่มีแถบกาวหรือแถบปด

ซองจดหมายทีม่แีถบกาวหรอืแถบปดสาํหรบัพบัปดมากกวาหนึง่ดานจะตองใชกาวที่
เหมาะกบัความรอนและแรงดนัในเครือ่ง (200 C หรอื 392 F) แถบกาวและแถบปด
อาจทาํใหเกดิรอยยบัยน หรอืกระดาษตดิขดัได
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การเก็บซองจดหมาย

การเกบ็ซองจดหมายอยางเหมาะสมจะชวยใหงานพมิพมคีณุภาพดี คณุควรวางซองจด
หมายในแนวระนาบ การพมิพซองจดหมายทีม่ฟีองอากาศอาจทาํใหเกิดรอยยบับนซอง

กระดาษแข็งและสื่อสําหรับพิมพที่หนัก
คณุสามารถพมิพงานบนกระดาษแขง็จากถาดปอนกระดาษไดหลายประเภท รวมทัง้บตัร
ดชันแีละโปสการด กระดาษแขง็บางประเภทจะใชงานไดดกีวากระดาษประเภทอืน่ๆ
เพราะมโีครงสรางทีเ่หมาะกบัการปอนผานเครือ่งพมิพเลเซอร

เพือ่ใหเครือ่งพมิพทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพสงูสดุ โปรดอยาใชสือ่สาํหรบัพมิพทีม่นี้าํ
หนกัเกิน 157 กรมั/ตร.ม. (42 ปอนด) สือ่สาํหรบัพมิพทีห่นกัเกินไปอาจทาํใหการ
ปอนผดิพลาด กระดาษซอนกนั กระดาษตดิขดั การหลอมหมกึนอย คณุภาพการพมิพ
ต่าํ หรอืเครือ่งสกึหรอได

หมายเหตุ คณุสามารถพมิพบนสือ่สาํหรบัพมิพทีห่นกักวานีไ้ดหากไมใสกระดาษจนเตม็ และใช
กระดาษทีม่อีตัราความเรยีบอยูระหวาง 100 ถงึ 180 เชฟฟลด

โครงสรางกระดาษแข็ง

● ความเรียบ: กระดาษแขง็ขนาด 135 ถงึ 157 กรมั/ตร.ม. ควรมคีาความเรยีบอยู
ที่ 100 ถึง 180 เชฟฟลด กระดาษแขง็ขนาด 60 ถงึ 135 กรมั/ตร.ม. (16 ถงึ
36 ปอนด) ควรมคีาความเรยีบอยูที่ 100 ถึง 250 เชฟฟลด

● โครงสราง: กระดาษแขง็ควรอยูในแนวระนาบ โดยมคีวามโคงไมเกนิ 5 มม.
● สภาพ: ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษแขง็นัน้ไมมรีอยยบั รอยแหวง หรอืชาํรดุ
● ขนาด: ใชกระดาษแขง็ทีม่ขีนาดดงัตอไปนีเ้ทานัน้

● ต่ําสุด: 76 x 127 มม.
● สูงสุด: 216 x 356 มม.

คําแนะนําเกี่ยวกับกระดาษแข็ง

ตัง้คารมิกระดาษทกุดานใหหางจากขอบกระดาษอยางนอย 2 มลิลเิมตร
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การเลือกสื่อสําหรับพิมพใหกับอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ
(ADF)

ใชคาํแนะนาํตอไปนีข้ณะเลอืกสือ่สาํหรบัพิมพใหกบั ADF

ขอกําหนดของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
● ความจุในการปอน: ADF สามารถจกุระดาษคณุภาพสาํหรบัทาํสาํเนา 60 ถงึ

90 กรมั/ตารางเมตร (16 ถงึ 24 ปอนด) ไดสงูสดุ 50 แผน

● ขนาดของสื่อสําหรับพิมพ: ใชกระดาษคณุภาพสาํหรบัทาํสาํเนา โดยมขีนาดดงัตอ
ไปนีเ้ทานัน้

● ขนาดต่ําสุด: 127 X 127 มม. (5 X 5 น้ิว)
● ขนาดสูงสุด: 215.9 X 381 มม. (8.5 X 15 นิว้)

หมายเหตุ ใชสแกนเนอรแบบแทนสาํหรบัสงแฟกซ (เฉพาะ HP LaserJet 3030 all-in-one
เทานัน้) ทาํสาํเนา และสแกน ในกรณทีีว่สัดสุาํหรบัพมิพแตกหกังาย บาง หรอืหนา
สแกนเนอรแบบแทนจะชวยใหการแฟกซ การทาํสาํเนา และการสแกนมคีณุภาพดเียีย่ม
คณุควรใช ADF เพือ่ทาํการแฟกซ สาํเนา และสแกน
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การพิมพซองจดหมาย

ใชวธิกีารใดวธิกีารหนึง่ตอไปนีเ้พือ่พมิพซองจดหมาย

● การพมิพซองจดหมายซองเดยีว

● การพมิพซองจดหมายจาํนวนหลายซอง

การพิมพซองจดหมายซองเดียว
ใชเฉพาะซองจดหมายทีแ่นะนาํใหใชกบัเครือ่งพมิพเลเซอรเทานัน้ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิ
ที่ ขอกาํหนดเกีย่วกบัสือ่สาํหรบัพิมพของเครือ่ง

หมายเหตุ ใชถาดปอนกระดาษหลกัสาํหรบัพมิพซองจดหมายซองเดยีว ใชถาดปอนกระดาษสาํหรบั
พมิพซองจดหมายหลายๆ ซอง

1. กอนใสซองจดหมายเขาไป ใหเลือ่นตวักัน้กระดาษใหกวางกวาซองจดหมายเลก็นอย

2. หากซองจดหมายมแีถบปดดานขอบยาว ใหวางขอบทีม่แีถบปดไวทางซาย โดยให
ดานทีจ่ะพมิพหงายหนาขึน้ หากซองจดหมายมแีถบปดดานขอบสัน้ ใหปอนขอบดาน
ดงักลาวเขาไปในเครือ่งกอน โดยใหดานทีจ่ะพมิพหงายหนาขึน้

3. ปรบัตวักัน้กระดาษใหพอเหมาะกบัขนาดของซองจดหมาย
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4. สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Windows ในแถบ กระดาษ หรอืแถบ
กระดาษ/คุณภาพ ใหเลอืก ซองจดหมาย จากรายการดรอปดาวน ประเภท:
สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Macintosh ในแถบ Paper/Quality หรอื
แถบ Paper (แถบ Paper Type/Quality สาํหรบัไดรเวอรของ
Macintosh บางรุน) ใหเลอืก Envelope เปนประเภทสือ่สาํหรบัพมิพ

หมายเหตุ คณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพบางอยางอาจใชงานไมไดสาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพหรอื
ระบบปฏบิตักิารทัง้หมด โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัคณุสมบตัทิีใ่ชไดสาํหรบัไดรเวอรท่ีวธิใีช
แบบออนไลนของคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ (ไดรเวอร)

5. พมิพบนซองจดหมาย

การพิมพซองจดหมายจํานวนหลายซอง
ใชเฉพาะซองจดหมายทีแ่นะนาํใหใชกบัเครือ่งพมิพเลเซอรเทานัน้ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิ
ที่ ขอกาํหนดเกีย่วกบัสือ่สาํหรบัพิมพของเครือ่ง

หมายเหตุ ใชถาดปอนกระดาษหลกัสาํหรบัพมิพซองจดหมายซองเดยีว ใชถาดปอนกระดาษสาํหรบั
พมิพซองจดหมายหลายๆ ซอง

1. เปดถาดปอนกระดาษออก แลวนํากระดาษออกมา

2. กอนใสซองจดหมายเขาไป ใหเลือ่นตวักัน้กระดาษใหกวางกวาซองจดหมายเลก็นอย
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3. หากซองจดหมายมแีถบปดดานขอบยาว ใหวางขอบทีม่แีถบปดไวทางซาย โดยให
ดานทีจ่ะพมิพหงายหนาขึน้ หากซองจดหมายมแีถบปดดานขอบสัน้ ใหปอนขอบดงั
กลาวเขาไปในเครือ่งกอน โดยใหดานทีจ่ะพมิพหงายหนาขึน้

4. ปรบัตวักัน้กระดาษใหพอเหมาะกบัขนาดของซองจดหมาย

5. สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Windows ในแถบ กระดาษ หรอืแถบ
กระดาษ/คุณภาพ ใหเลอืก ซองจดหมาย จากรายการดรอปดาวน ประเภท:
สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Macintosh ในแถบ Paper/Quality หรอื
แถบ Paper (แถบ Paper Type/Quality สาํหรบัไดรเวอรของ
Macintosh บางรุน) ใหเลอืก Envelope เปนประเภทสือ่สาํหรบัพมิพ

หมายเหตุ คณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพบางอยางอาจใชงานไมไดสาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพหรอื
ระบบปฏบิตักิารทัง้หมด โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัคณุสมบตัทิีใ่ชไดสาํหรบัไดรเวอรท่ีวธิใีช
แบบออนไลนของคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ (ไดรเวอร)

6. พมิพบนซองจดหมาย
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การพิมพแผนใสและฉลาก

ใชแตแผนใสและฉลากทีแ่นะนาํใหใชกบัเครือ่งพมิพเลเซอรไดเทานัน้ เชน แผนใสของ
HP และฉลากสาํหรบัเครือ่งพมิพเลเซอรของ HP โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิท่ี ขอกําหนด
เกีย่วกบัสือ่สาํหรบัพมิพของเครือ่ง

ขอควรระวัง ตรวจดสูือ่ทีใ่ชอกีครัง้เพือ่ใหแนใจวาไมมกีารมวนงอหรอืรอยยนหรอืขอบไมมรีอยฉกี
ขาดท่ีขอบหรอืฉลากหลดุหายไป หามนาํฉลากแผนเดยีวกนัมาพมิพซ้าํอกี เพราะหาก
เกดิการหลดุลอกของฉลากไปตดิภายในเครือ่งอาจทาํใหเครือ่งพมิพเสยีหายได

การพิมพแผนใสหรือฉลาก

ขอควรระวัง ตรวจสอบใหแนใจวาตัง้คาประเภทสือ่สาํหรบัพิมพถูกตองในการตัง้คาเครือ่งพิมพ
(ไดรเวอรเครือ่งพมิพ) ตามทีแ่นะนาํในกระบวนการตอไปนี้ เครือ่งพมิพจะปรบัอณุหภมูิ
ของฟวเซอรตามการตัง้คาประเภทสือ่สาํหรบัพมิพ เมือ่พมิพบนสือ่พิเศษ เชน แผนใส
หรอืฉลาก การปรบัคานีจ้ะปองกนัสือ่สาํหรบัพมิพไมใหไดรบัความเสยีหายจากฟวเซอ
รขณะผานเครือ่งพมิพ

1. ใสสือ่สาํหรบัพมิพหน่ึงแผนลงในถาดปอนกระดาษหลกั หรอืหากตองการพมิพเปน
จาํนวนหลายๆ แผน ใหใสลงในถาดปอนกระดาษ ตรวจดใูหแนใจวาสวนบนของสือ่
หนัเขาสูเครือ่งและหงายหนาทีต่องการพมิพขึน้ (ดานหยาบกวาของแผนใส)

2. ปรบัตวักัน้กระดาษใหพอดี
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3. สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Windows ในแถบ กระดาษ หรอืแถบ
กระดาษ/คุณภาพ ใหเลอืกประเภทสือ่สาํหรบัพมิพทีถ่กูตองจากรายการด
รอปดาวน ประเภท:
สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Macintosh ในแถบ Paper/Quality หรอื
แถบ Paper (แถบ Paper Type/Quality สาํหรบัไดรเวอรของ
Macintosh บางรุน) ใหเลอืกประเภทสือ่สาํหรบัพมิพทีถู่กตอง

หมายเหตุ คณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพบางอยางอาจใชงานไมไดสาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพหรอื
ระบบปฏบิตักิารทัง้หมด โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัคณุสมบตัทิีใ่ชไดสาํหรบัไดรเวอรท่ีวธิใีช
แบบออนไลนของคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ (ไดรเวอร)

4. สัง่พิมพงานไดตามตองการ นาํสือ่สาํหรบัพมิพออกจากถาดกระดาษออกทนัทเีพือ่
ปองกนัการหลอมตดิกนัของแผนใสหรอืฉลาก จากนัน้ใหนํางานพมิพทีไ่ดไปวางไว
บนพืน้ราบ
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การพิมพกระดาษหัวจดหมายและแบบฟอรมที่พิมพไวลวงหนา

ใชเฉพาะกระดาษหวัจดหมายหรอืแบบฟอรมท่ีแนะนาํใหใชกบัเครือ่งพมิพเลเซอรเทา
นัน้ เชน กระดาษหวัจดหมายและแบบฟอรมท่ีพมิพไวลวงหนาสาํหรบัเครือ่งพมิพ
เลเซอรของ HP โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ขอกาํหนดเกีย่วกบัสือ่สาํหรบัพมิพของเครือ่ง

ในการพมิพกระดาษหวัจดหมายหรอืแบบฟอรมทีพ่มิพไวลวงหนา ใหปฏบิตัติามคาํแนะ
นาํตอไปนี้

การพิมพกระดาษหัวจดหมายและแบบฟอรมที่พิมพไวลวง
หนา
1. ใสสือ่สาํหรบัพมิพโดยใหสวนบนหนัเขาหาเครือ่งและหงายดานทีจ่ะพมิพขึน้
2. ปรบัตวักัน้กระดาษใหพอดกีบัความกวางของสือ่สาํหรบัพิมพ
3. สัง่พิมพงานไดตามตองการ

หมายเหตุ ในการพมิพใบปะหนาจดหมายแผนเดยีวบนกระดาษหวัจดหมาย แลวตามดวยเอกสาร
อืน่อกีหลายแผน ใหใสกระดาษมาตรฐานลงในถาดปอนกระดาษกอน แลวจงึใสกระดาษ
หวัจดหมายลงในถาดปอนกระดาษหลกั เครือ่งจะเริม่พมิพงานจากถาดปอนกระดาษหลกั
กอนโดยอตัโนมตัิ
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การพิมพสื่อสําหรับพิมพที่กําหนดขนาดเองหรือกระดาษแข็ง

เครือ่งสามารถพมิพสือ่สาํหรบัพมิพทีก่าํหนดขนาดเองและกระดาษแขง็ท่ีมขีนาด
ระหวาง 76 x 127 มม. ถงึ 216 x 356 มม. คณุสามารถสัง่พมิพงานไดถึง 10 แผน
จากถาดปอนกระดาษหลกั ทัง้นีต้องขึน้อยูกบัประเภทของกระดาษ แตหากตองการพมิพ
งานจาํนวนมากกวา 10 แผน ใหปอนกระดาษทีถ่าดปอนกระดาษ

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจกอนวากระดาษไมตดิกนักอนทีจ่ะวางลงในถาดปอนกระดาษ

การพิมพสื่อสําหรับพิมพที่กําหนดขนาดเองหรือกระดาษแข็ง
1. วางสือ่สาํหรบัพิมพลงในถาดปอนกระดาษโดยหนัดานกวางของกระดาษเขาหา

เครือ่งพมิพและหงายดานทีจ่ะพมิพขอมลูขึน้ ปรบัตวักัน้กระดาษทัง้ดานกวางและ
ยาวใหพอดกีบักระดาษทีจ่ะใชพมิพ

2. สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Windows ในแถบ กระดาษ หรอืแถบ
กระดาษ/คุณภาพ ใหคลกิ กําหนดเอง ระบขุนาดของสือ่สาํหรบัพมิพทีก่าํหนด
ขนาดเอง

สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Macintosh ในแถบ Paper/Quality หรอื
แถบ Paper (แถบ Paper Type/Quality สาํหรบัไดรเวอรของ
Macintosh บางรุน) ใหเลอืกตวัเลอืกกาํหนดขนาดเอง ระบขุนาดของสือ่สาํหรบั
พมิพทีก่าํหนดขนาดเอง

หมายเหตุ คณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพบางอยางอาจใชงานไมไดสาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพหรอื
ระบบปฏบิตักิารทัง้หมด โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัคณุสมบตัทิีใ่ชไดสาํหรบัไดรเวอรท่ีวธิใีช
แบบออนไลนของคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ (ไดรเวอร)
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3. หากตองการพมิพกระดาษแขง็ ใหปฏบิตัติามวธิใีดวธิหีนึง่ตอไปนี้

สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Windows ในแถบ กระดาษ หรอืแถบ
กระดาษ/คุณภาพ ใหเลอืก กระดาษแข็ง จากรายการดรอปดาวน ประเภท:
สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Macintosh ในแถบ Paper/Quality หรอื
แถบ Paper (แถบ Paper Type/Quality สาํหรบัไดรเวอรของ
Macintosh บางรุน) ใหเลอืก Cardstock

4. สัง่พิมพงานไดตามตองการ
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การพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (การพิมพสองดานดวยตนเอง)

ในการพมิพบนสือ่สาํหรบัพมิพทัง้สองดาน (การพมิพสองดานดวยตนเอง) คณุตองนาํสือ่
สาํหรบัพิมพมาปอนผานเครือ่งพมิพสองรอบ

อยางไรกต็าม การพมิพสองดานดวยตนเองอาจทาํใหเครือ่งพมิพสกปรก หรอืลดคณุภาพ
ของงานพมิพลง หากเครือ่งพมิพสกปรก โปรดดคูาํแนะนําที่ การทาํความสะอาดและดู
แลรกัษาเครือ่ง

หมายเหตุ การพมิพสองดานดวยตนเองจะใชงานไมไดบน Macintosh

การพิมพสองดานดวยตนเอง

หมายเหตุ ไดรเวอรเครือ่งพมิพมคีาํแนะนําและภาพกราฟกสาํหรบัการพมิพสองดานดวยตนเอง

1. ในโปรแกรม ใหเปดคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ (ไดรเวอรเครือ่งพิมพ) สาํหรบัคาํ
แนะนํา โปรดดหูวัขอ การเปลีย่นแปลงการตัง้คาสาํหรบังานพมิพ (Windows)

2. ในแถบ ตกแตง ใหเลอืก พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน

หมายเหตุ หากตวัเลอืก พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน ไมสามารถใชงานได ใหเปดคณุสมบตัขิอง
เครือ่งพมิพ (ไดรเวอรเครือ่งพมิพ) สาํหรบัคาํแนะนาํ โปรดดทูี่ การเปลีย่นแปลงคาเริม่
ตนใหกบัโปรแกรมตางๆ (Windows) ในแถบ การตั้งคาอุปกรณ หรอืแถบ จัด
โครงแบบ ใหเลอืก ใชการพิมพสองดานดวยตนเอง และคลกิ ตกลง ทาํซ้าํขัน้ตอน
ที่ 1 และ 2

3. สัง่พิมพงานไดตามตองการ
4. หลงัจากพมิพงานลงบนกระดาษหนาแรกแลว ใหนาํสือ่สาํหรบัพิมพทีเ่หลอืออกจาก

ถาดปอนกระดาษ จนกวาจะพมิพงานสองดานเสรจ็
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5. รวบรวมงานทีพ่มิพไดมาวางคว่าํหนาลง โดยวางเรยีงเปนกองใหเรยีบรอย

6. ใสสือ่สาํหรบัพมิพในถาดปอนกระดาษอกีครัง้ คว่าํดานแรกลงโดยใสขอบกระดาษ
ดานบนเขาหาเครือ่งพมิพกอน

7. คลกิ ตกลง (บนหนาจอคอมพวิเตอร) และรอใหเครือ่งพมิพงานอกีดาน
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การพิมพงานหลายหนาบนสื่อสําหรับพิมพแผนเดียว

คณุสามารถเลอืกจาํนวนหนาทีต่องการพมิพลงบนกระดาษแผนเดยีวได หากคณุตองการ
สัง่พิมพงานมากกวาหนึง่หนาลงบนกระดาษแผนเดยีว งานพมิพทีไ่ดจะมขีนาดเลก็ลง
และจะจดัเรยีงตามลาํดบัการพมิพปกตทิีค่วรจะเปน คณุสามารถสัง่พมิพงานไดสงูสดุ 9
หนาบนสือ่สาํหรบัพมิพแผนเดยีวสาํหรบั Macintosh หรอืสงูสดุ 16 หนาสาํหรบั
Windows

การพิมพงานหลายหนาบนแผนเดียว (Windows)
1. ในโปรแกรม ใหเปดคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ (ไดรเวอรเครือ่งพิมพ) โปรดดคูาํ

แนะนําที่ การเปลีย่นแปลงการตัง้คาการพมิพ

2. ในแถบ ตกแตง ใน จํานวนหนาตอแผน ใหเลอืกจาํนวนหนาตอแผนทีค่ณุตอง
การพมิพ คณุสามารถเลอืกพมิพไดถึง 16 หนาตอแผน

3. เลอืกชองทาํเครือ่งหมายสาํหรบัขอบหนา หากคณุตองการใหงานทีพ่มิพมขีอบ ใช
รายการดรอปดาวนเพือ่เลอืกลาํดบัการพมิพหนา

การพิมพงานหลายหนาบนแผนเดียว (Macintosh)
1. ในรายการดรอปดาวน General ใหเลอืก Layout
2. ในรายการดรอปดาวน Pages Per Sheet ใหเลอืกจาํนวนหนาตอแผนทีค่ณุ

ตองการพมิพ คณุสามารถเลอืกพมิพไดถงึ 9 หนาตอแผน
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การพิมพหนังสือเลมเล็ก

หมายเหตุ การพมิพหนงัสอืเลมเลก็จะใชงานไมไดบน Macintosh

คณุสามารถพมิพหนังสอืเลมเลก็โดยใชสือ่สาํหรบัพมิพขนาด letter, legal หรอื A4
ได

การพิมพหนังสือเลมเล็ก
1. ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษ

2. ในโปรแกรม ใหเปดคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ (ไดรเวอรเครือ่งพิมพ) โปรดดคูาํ
แนะนําที่ การเปลีย่นแปลงการตัง้คาสาํหรบังานพมิพ (Windows) หรอื การ
เปลีย่นแปลงการตัง้คาสาํหรบังานพมิพ (Macintosh)

3. ในแถบ ตกแตง (แถบ Paper Type/Quality สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพ
ของ Macintosh บางรุน) ใหเลอืก พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน

หมายเหตุ หากตวัเลอืก พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน ไมสามารถใชงานได ใหเปดคณุสมบตัขิอง
เครือ่งพมิพ (ไดรเวอรเครือ่งพมิพ) โปรดดคูาํแนะนาํท่ี การเปลีย่นแปลงคาเริม่ตนใหกับ
โปรแกรมตางๆ (Windows) หรอื การเปลีย่นแปลงคาเริม่ตนใหกบัโปรแกรมตางๆ 
(Macintosh) ในแถบ การตั้งคาอุปกรณ หรอืแถบ จัดโครงแบบ ใหเลอืกตวัเลอืก
เพือ่ใชการพมิพสองดานดวยตนเอง และคลกิ ตกลง ทาํซ้าํขัน้ตอนท่ี 2 และ 3
คณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพบางอยางอาจใชงานไมไดสาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพหรอื
ระบบปฏบิตักิารทัง้หมด โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัคณุสมบตัทิีใ่ชไดสาํหรบัไดรเวอรท่ีวธิใีช
แบบออนไลนของคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ (ไดรเวอร)

4. กาํหนดจาํนวนหนาตอแผนเปน 2 เลอืกตวัเลอืกการเยบ็เลมทีเ่หมาะสม และคลกิ
ตกลง

5. สัง่พิมพหนงัสอืเลมเลก็ไดตามตองการ
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6. หลงัจากพมิพงานลงบนกระดาษหนาแรกทัง้หมดแลว ใหนาํกระดาษทีเ่หลอืออกจาก
ถาดปอนกระดาษไปชัว่คราว จนกวาจะพมิพปกหนงัสอืเสรจ็

7. รวบรวมงานทีพ่มิพไดมาวางคว่าํหนาลง โดยวางเรยีงเปนกองใหเรยีบรอย

8. วางกระดาษทีพิ่มพหนาแรกแลวในถาดปอนกระดาษอกีครัง้ คว่าํดานแรกลงโดยใส
ขอบกระดาษดานบนเขาหาเครือ่งพมิพกอน

9. คลกิ ตกลง (บนหนาจอคอมพวิเตอร) และรอใหเครือ่งพมิพงานอกีดาน
10.พบัและเยบ็เลม
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การพิมพลายน้ํา

หมายเหตุ การพมิพลายน้าํจะใชงานไมไดบน Macintosh OS X

คณุสามารถใชตวัเลอืกลายน้าํ เพือ่สัง่พิมพขอความ ใต“ ” (บนพืน้หลงั) หนาเอกสารได
ตวัอยางเชน คณุอาจตองการใหมขีอความวา "ฉบบัราง" หรอื "ลบัเฉพาะ" เปนตวัอกัษร
สเีทาขนาดใหญอยูในหนาแรกของเอกสาร หรอืทกุหนาของเอกสารทีจ่ะพมิพได

การใชคุณสมบัติลายน้ํา
1. ในโปรแกรม ใหเปดคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ (ไดรเวอรเครือ่งพิมพ) โปรดดคูาํ

แนะนําที่ การเปลีย่นแปลงการตัง้คาการพมิพ

2. ในแถบ ลักษณะ (Windows) หรอืหนาจอ Watermark/Overlay
(Macintosh) ใหเลอืกลายน้าํทีค่ณุตองการพมิพลงบนเอกสาร ในการพมิพลายน้าํ
ในหนาแรกของเอกสารเทาน้ัน ใหเลอืกชองทาํเครือ่งหมาย หนาแรกเทานั้น
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4 การทาํสาํเนา

ใหทาํตามคาํแนะนาํเหลาน้ีเพือ่ดาํเนินการทาํสาํเนาดวยเครือ่งของคณุ

● การใสเอกสารตนฉบบัเพือ่ทาํสาํเนา

● การเริม่ทาํสาํเนาเอกสาร

● การยกเลกิการทาํสาํเนาเอกสาร

● การปรบัคณุภาพของสาํเนา

● การปรบัระดบัความเขมของหมกึ (ความคมชดั)

● การยอหรอืขยายสาํเนา

● การเปลีย่นคาการจดัเรยีงสาํเนา

● การเปลีย่นจาํนวนสาํเนา

● การทาํสาํเนารปูถาย, ตนฉบบัพมิพสองหนาหรอืหนงัสอื

หมายเหตุ ฟงกชนัสวนมากทีอ่ธบิายในบทนีส้ามารถดาํเนนิการโดยใชกลองเครือ่งมอืของ HP ได
โปรดดคูาํแนะนาํเกีย่วกบัการใชกลองเครือ่งมอืของ HP ที่ การใชกลองเครือ่งมอืของ 
hp (Windows) หรอืทีว่ธิใีชแบบออนไลนในกลองเครือ่งมอืของ HP สาํหรบั
Macintosh
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การใสเอกสารตนฉบับเพื่อทําสําเนา

การใสเอกสารตนฉบบัลงในเคร่ืองเพือ่ทาํสาํเนา ใหทําตามคาํแนะนาํตอไปนี้ คณุควรใช
สแกนเนอรแบบแทนเพือ่ใหไดคณุภาพของการทาํสาํเนาสงูสดุ โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัการ
เลอืกเอกสารตนฉบบัเพือ่ทําสาํเนาที่ การเลอืกสือ่สาํหรบัพมิพใหกบัอปุกรณปอนกระดาษ
อตัโนมตั ิ(ADF)

การใสเอกสารตนฉบับในสแกนเนอรแบบแทน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาไมมสีือ่สาํหรบัพมิพอยูในอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ

(ADF)
2. ยกฝาปดสแกนเนอรขึน้
3. วางเอกสารตนฉบบัลงบนสแกนเนอร โดยคว่าํหนาทีต่องการสแกนลง และใหมมุบน

ดานซายของเอกสารวางอยูบนดานขวาลางของแผนกระจก

4. คอยๆ ปดฝาลง
5. เทานีเ้อกสารกพ็รอมสาํหรบัการทาํสาํเนาแลว

ขอควรระวัง เพือ่ปองกนัไมใหอปุกรณเกดิความเสยีหาย โปรดระวงัอยาใหฝาปดสแกนเนอรตกลง
มากระทบกบัผวิกระจกของสแกนเนอร ควรปดฝาปดสแกนเนอรไวเสมอเมือ่ไมใชเครือ่ง
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การใสเอกสารในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
หมายเหตุ อปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) สามารถบรรจกุระดาษ 75 กรมั/ตร.ม. ไดถงึ

50 แผน

เอกสารขนาดเลก็ทีส่ดุทีส่ามารถใชกบัอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) คอื 127
x 127 มม. หากตนฉบบัมขีนาดเลก็กวาท่ีระบไุว ใหใชสแกนเนอรแบบแทนแทน
เอกสารขนาดใหญทีส่ดุทีส่ามารถใชไดกบัอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) คอื
216 x 381 มม.

1. ตรวจดใูหแนใจวาในสแกนเนอรแบบแทนไมมเีอกสารใดๆ หลงเหลอือยู
2. ปดฝาปดสแกนเนอร จากนัน้ใหนํากองเอกสารตนฉบบัมาวางในถาดปอนกระดาษ

ของ ADF โดยใหกองเอกสารตนฉบบัหงายหนาขึน้ และวางเอกสารหนาแรกทีจ่ะ
ทาํสาํเนาไวดานบนสดุ

3. เลือ่นกองเอกสารลงใน ADF จนสดุ

4. ปรบัตวักัน้กระดาษใหพอดกีบักระดาษ

5. เทานีเ้อกสารกพ็รอมสาํหรบัการทาํสาํเนาแลว

ขอควรระวัง ในการปองกนัไมใหเครือ่งชาํรดุเสยีหาย โปรดอยาใชเอกสารตนฉบบัทีม่กีารใชเทปลบ
คาํผดิ น้าํยาลบคาํผดิ หรอืมกีารเยบ็เลม
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การเริ่มทําสําเนาเอกสาร

ในการทาํสาํเนาเอกสารดวยเครือ่งของคณุ ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. นาํเอกสารตนฉบบัมาวางบนสแกนเนอร โดยวางคว่าํหนาลง (ทลีะหนา) โดยใหมมุ
บนซายของเอกสารตนฉบบัตรงกับมมุขวาลางของกระจก

หรือ

นาํเอกสารตนฉบบัของคณุมาวางหงายหนาขึน้ในถาดปอนกระดาษของอปุกรณปอน
กระดาษอตัโนมตัิ (ADF)

2. หากคณุใช HP LaserJet 3020 all-in-one คณุสามารถกด ขนาดกระดาษ
เพือ่กาํหนดขนาดของสาํเนาทีอ่อกมาเปนขนาด Letter, Legal หรอื A4 กไ็ด

3. กด เริม่ตน/ถายเอกสาร บนแผงควบคมุของเครือ่งเพือ่เริม่ตนการทาํสาํเนา
4. ทาํตามขัน้ตอนเดมิหากตองการทาํสาํเนาหนาอืน่ๆ อกี
สาํหรบัคาํแนะนาํเพิม่เตมิโดยละเอยีดเก่ียวกบัการใสเอกสารลงในสแกนเนอรหรอืใน
ถาดปอนกระดาษของ ADF โปรดดท่ีู การใสเอกสารตนฉบบัเพือ่ทาํสาํเนา

หมายเหตุ กรณทีีม่เีอกสารตนฉบบัอยูทัง้ในถาดปอนกระดาษของ ADF และในสแกนเนอร เครือ่ง
จะสแกนเอกสารทีอ่ยูใน ADF เทาน้ันโดยไมคาํนงึถงึตนฉบบัทีอ่ยูบนสแกนเนอรแต
อยางใด

การยกเลิกการทําสําเนาเอกสาร

ในการยกเลกิการทาํสาํเนาเอกสาร ใหกด ยกเลกิ บนแผงควบคมุของเครือ่ง ในกรณทีีม่ี
งานทีก่าํลงัดาํเนินการอยูหลายงาน การกด ยกเลกิ จะเปนการลบงานทีป่รากฏบนแผง
ควบคมุของเครือ่งในขณะนัน้

หมายเหตุ หากคณุยกเลกิการทาํสาํเนาเอกสาร ใหนาํเอาเอกสารตนฉบบัออกจากสแกนเนอรหรอื
อปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF)
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การปรับคุณภาพของสําเนา

คาเริม่ตนทีก่าํหนดจากโรงงานสาํหรบัคณุภาพของสาํเนาคอื Text โดยการกาํหนดคาน้ี
เหมาะสาํหรบัการสแกนขอมลูทีป่ระกอบดวยขอความแบบตวัอกัษรเปนสวนใหญ

หากตองการทาํสาํเนาภาพถายหรอืกราฟก คณุสามารถเลอืกตัง้คาใหเปน Photo เพือ่
เพิม่คณุภาพในการทาํสาํเนาเอกสาร หรอืเลอืก Best Photo เพือ่ใหไดคณุภาพของ
ภาพถายทีด่ทีีส่ดุ

หากคณุตองการประหยดัหมกึพมิพ และไมตองการคณุภาพของสาํเนาทีส่งูมากนกั ให
เลอืกตวัเลอืก Draft

การปรับคุณภาพของสําเนาสําหรับงานปจจุบัน
1. บนแผงควบคมุของเครือ่ง ใหกด คณุภาพ เพือ่ดกูารตัง้คาคณุภาพของการทาํสาํเนา

ปจจบุนั

2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลือ่นดตูวัเลอืกของการตัง้คาคณุภาพตางๆ

3. เลอืกการตัง้คาความละเอยีด และกด เริม่ตน/ถายเอกสาร เพือ่บนัทกึคาทีเ่ลอืก และ
เริม่ตนการทาํสาํเนาเอกสารทนัที หรอืกด เมน/ูปอน เพือ่บนัทกึคาทีเ่ลอืกโดยไมมี
การเริม่ทาํสาํเนา

หมายเหตุ การเปลีย่นแปลงการตัง้คานีจ้ะยงัคงมผีลใชงานตอไปอกีประมาณสองนาทหีลงัจากไดทาํ
สาํเนาเอกสารเสรจ็แลว ในชวงเวลานัน้ ขอความ Settings=Custom จะปรากฏบน
จอแสดงผลของแผงควบคมุ

การปรับคาเริ่มตนคุณภาพของสําเนา
1. บนแผงควบคมุของเครือ่ง ใหกด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Copy setup จากนัน้กด เมนู/ปอน
3. กด เมน/ูปอน เพือ่เลอืก Default Quality
4. กดปุม < หรอื > เพือ่เลือ่นดตูวัเลอืกตางๆ

5. กด เมน/ูปอน เพือ่บนัทกึคาทีค่ณุเลอืก
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การปรับระดับความเขมของหมึก (ความคมชัด)

การปรบัคาความเขมจะสงผลตอความสวางหรอืความมดื (ความคมชดั) ในการทาํสาํเนา
เอกสาร ทาํตามขัน้ตอนตอไปนีเ้พือ่เปลีย่นระดบัความคมชดัของงานพมิพปจจบุนัเทานัน้

การปรับระดับความเขมของหมึกในงานพิมพปจจุบัน
1. บนแผงควบคมุของเครือ่ง ใหกด สวางขึน้/เขมขึน้ เพือ่ดกูารตัง้คาความคมชดั

ปจจบุนั

2. กดปุม < หรอื > เพือ่ปรบัคาตามทีต่องการ เลือ่นแถบแสดงสถานะไปทางดานซาย
เพือ่ลดความเขมลงจากตนฉบบั หรอืเลือ่นแถบไปทางขวาเพือ่เพิม่ความเขมใหสงู
กวาตนฉบบั

3. กดปุม เริม่ตน/ถายเอกสาร เพ่ือบนัทกึคาทีค่ณุไดเลอืกไว และเริม่ทาํสาํเนาเอกสาร
ทนัที หรอืกดปุม เมน/ูปอน เพือ่บนัทกึคาโดยไมมกีารเริม่ทาํสาํเนาเอกสาร

หมายเหตุ การเปลีย่นแปลงการตัง้คานีจ้ะยงัคงมผีลใชงานตอไปอกีประมาณสองนาทหีลงัจากไดทาํ
สาํเนาเอกสารเสรจ็แลว ในชวงเวลานัน้ ขอความ Settings=Custom จะปรากฏบน
จอแสดงผลของแผงควบคมุ

การปรับคาเริ่มตนของความเขมในการทําสําเนา

หมายเหตุ การปรบัคาเริม่ตนของความเขมในการทาํสาํเนาจะสงผลกบัการทาํสาํเนาทัง้หมด

1. บนแผงควบคมุของเครือ่ง ใหกด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Copy setup จากนัน้กด เมนู/ปอน
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Def. Light/Dark จากนัน้กด เมน/ูปอน
4. กดปุม < หรอื > เพือ่ปรบัคาตามทีต่องการ เลือ่นแถบเลือ่นไปทางดานซายเพือ่ลด

ความเขมลง หรอืเลือ่นไปทางขวาเพือ่เพิม่ความเขมในการทาํสาํเนาใหมากขึน้

5. กด เมน/ูปอน เพือ่บนัทกึคาทีค่ณุเลอืก
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การยอหรือขยายสําเนา

เครือ่งสามารถยอสาํเนาไดสงูสดุถงึ 25 เปอรเซน็ตของตนฉบบั หรอืขยายสาํเนาไดสงู
สดุถงึ 400 เปอรเซน็ตของตนฉบบั นอกจากนีย้งัสามารถใชการยอหรอืการขยาย
สาํหรบัการทาํสาํเนาตอไปนีไ้ดโดยอตัโนมตัิ

● Original=100%
● Lgl > Ltr=78%
● Lgl > A4=83%
● A4 > Ltr=94%
● Ltr > A4=97%
● Full Page=91%
● Fit to page
● 2 pages/sheet
● 4 pages/sheet
● Custom: 25-400%

หมายเหตุ เมือ่ใชตวัเลอืก Fit to page ใหทาํสาํเนาตนฉบบัโดยใชสแกนเนอรเทานัน้

เมือ่ใชตวัเลอืก 2 pages/sheet หรอื 4 pages/sheet ใหทาํสาํเนาตนฉบบัโดย
ใชอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) เทานัน้ นอกจากนี้ หลงัจากเลอืกตวัเลอืก 2
pages/sheet หรอื 2 pages/sheet คณุตองเลอืกแนวก�ารพิมพ (แนวตัง้หรอื
แนวนอน)
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การทําสําเนาเอกสารแบบยอหรือขยายจากตนฉบับปจจุบัน
หากคณุตองการยอหรอืขยายสาํเนาจากตนฉบบัปจจบุนัเทานัน้ ใหทาํตามคาํแนะนาํตอ
ไปนี้

1. บนแผงควบคมุของเครือ่ง ใหกด ยอ/ขยาย
2. เลอืกขนาดทีค่ณุตองการยอหรอืขยายเอกสารตนฉบบั คณุสามารถเลอืกขนาดใด

ขนาดหนึง่ตอไปนี้

● Original=100%
● Lgl > Ltr=78%
● Lgl > A4=83%
● A4 > Ltr=94%
● Ltr > A4=97%
● Full Page=91%
● Fit to page
● 2 pages/sheet
● 4 pages/sheet
● Custom: 25-400%
หากคณุเลอืก Custom: 25-400% ใหระบเุปอรเซน็ตโดยใชปุมตวัเลขและตวั
อกัษร

หากคณุเลอืก 2 pages/sheet หรอื 4 pages/sheet ใหเลอืกแนวการพมิพ
(แนวตัง้หรอืแนวนอน)

3. กดปุม เริม่ตน/ถายเอกสาร เพ่ือบนัทกึคาทีค่ณุไดเลอืกไว และเริม่ทาํสาํเนาเอกสาร
ทนัที หรอืกดปุม เมน/ูปอน เพือ่บนัทกึคาโดยไมมกีารเริม่ทาํสาํเนาเอกสาร

หมายเหตุ การเปลีย่นแปลงการตัง้คานีจ้ะยงัคงมผีลใชงานตอไปอกีประมาณสองนาทหีลงัจากไดทาํ
สาํเนาเอกสารเสรจ็แลว ในชวงเวลานัน้ ขอความ Settings=Custom จะปรากฏบน
จอแสดงผลของแผงควบคมุ

คณุตองเปลีย่นคาเริม่ตนของขนาดของสือ่สาํหรบัพมิพท่ีจะใชในถาดปอนกระดาษเพือ่ให
ตรงกบัขนาดทีต่องการ มฉิะนัน้ สาํเนาบางสวนจะถกูตดัออก สาํหรบัคาํแนะนาํ โปรดดู
ที่ การเปลีย่นแปลงคาเริม่ตนขนาดของสือ่สาํหรบัพมิพ
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การเปลี่ยนคาเริ่มตนของขนาดในการทําสําเนา

หมายเหตุ คาเริม่ตนของขนาดในการทาํสาํเนา คอื ขนาดทีเ่อกสารตนฉบบัจะถกูยอหรอืขยายโดย
ปกติ หากคณุใชคาเริม่ตนทีก่าํหนดจากโรงงานคอื Original=100% สาํเนาทัง้หมด
จะมขีนาดเดยีวกบัเอกสารตนฉบบั

1. กด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Copy setup จากนัน้กด เมนู/ปอน
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Def. Redu/Enlrg จากนัน้กด เมน/ูปอน
4. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืกตวัเลอืกของการยอหรอืขยายในการทาํสาํเนาทีต่องการ

คณุสามารถเลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ตอไปนี้

● Original=100%
● Lgl > Ltr=78%
● Lgl > A4=83%
● A4 > Ltr=94%
● Ltr > A4=97%
● Full Page=91%
● Fit to page
● 2 pages/sheet
● 4 pages/sheet
● Custom: 25-400%
หากคณุเลอืก Custom: 25-400% ใหระบเุปอรเซน็ตของเอกสารตนฉบบัท่ีคณุ
ตองการทาํสาํเนา

หากคณุเลอืก 2 pages/sheet หรอื 4 pages/sheet ใหเลอืกแนวการพมิพ
(แนวตัง้หรอืแนวนอน)

5. กด เมน/ูปอน เพือ่บนัทกึคาทีค่ณุเลอืก
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การเปลี่ยนคาการจัดเรียงสําเนา

คณุสามารถกาํหนดใหเครือ่งจดัเรยีงสาํเนาหลายแผนใหเปนชดุไดโดยอตัโนมตัิ ตวัอยาง
เชน หากคณุสัง่ทาํสาํเนาเอกสารจาํนวน 3 หนา เปน 2 ชดุ และใชการจดัเรยีงเอกสาร
อตัโนมตัิ งานสาํเนาทีพ่มิพไดจะเรยีงตามลาํดบัดงัน้ี 1,2,3,1,2,3 แตหากไมมกีารใช
การจดัเรยีงเอกสารอตัโนมตัิ งานสาํเนาทีไ่ดจะพมิพออกมาในลาํดบัดงันี้ 1,1,2,2,3,3
ในการใชคณุสมบตักิารจดัเรยีงสาํเนาอตัโนมตัิ เอกสารตนฉบบัตองไมเกนิหนวยความ
จําทีใ่ชได แตหากหนวยความจําไมพอ เครือ่งจะทาํสาํเนาออกมาชดุเดยีวแลวแสดงขอ
ความแจงใหทราบถงึการเปลีย่นแปลง ในกรณดีงักลาว อาจใชวธิกีารใดวธิกีารหนึง่ตอ
ไปนีเ้พ่ือแกปญหา

● แยกงานพมิพน้ันออกเปนงานพมิพทีเ่ลก็ลงกวาเดมิ โดยมจีาํนวนหนาทีล่ดนอยลง

● ทาํสาํเนาเอกสารทลีะชดุ

● ยกเลกิการจดัเรยีงเอกสารอตัโนมตัิ

● หากมกีารใชคณุภาพการพมิพเปน Best Photo ลองเปลีย่นใหเปน Photo
แทน

การตัง้คาคณุสมบตักิารจดัเรยีงสาํเนาทีค่ณุเลอืกไวมผีลตอการทาํสาํเนาทัง้หมดจนกวา
คณุจะเปลีย่นการตัง้คาอกีครัง้

คณุยังสามารถเปลีย่นการตัง้คาการจดัเรยีงสาํเนาไดโดยใชซอฟตแวรของเครือ่ง โปรดดู
คาํแนะนาํในการเปลีย่นคาตางๆ จากซอฟตแวรของเครือ่งที่ การเปลีย่นแปลงการตัง้คา
การพมิพ

การเปลี่ยนคาการจัดเรียงสําเนาของงานปจจุบัน
หากคณุใช HP LaserJet 3020 all-in-one คณุสามารถกดปุม เรยีงลาํดบั เพือ่
เปลีย่นคาการจดัเรยีงสาํเนาของงานปจจบุนัเปน On หรอื Off ได

หมายเหตุ การเปลีย่นแปลงการตัง้คานีจ้ะยงัคงมผีลใชงานตอไปอกีประมาณสองนาทหีลงัจากไดทาํ
สาํเนาเอกสารเสรจ็แลว ในชวงเวลานัน้ ขอความ Settings=Custom จะปรากฏบน
จอแสดงผลของแผงควบคมุ

การเปลี่ยนคาเริ่มตนการจัดเรียงสําเนา
1. บนแผงควบคมุของเครือ่ง ใหกด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Copy setup จากนัน้กด เมนู/ปอน
3. กด เมน/ูปอน เพือ่เลอืก Def. Collation
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4. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก On หรอื Off
5. กด เมน/ูปอน เพือ่บนัทกึคาทีค่ณุเลอืก

หมายเหตุ คาเริม่ตนทีก่าํหนดจากโรงงานสาํหรบัการจดัเรยีงเอกสารอตัโนมตัคิอื On
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การเปลี่ยนจํานวนสําเนา

คณุสามารถกาํหนดใหคาเริม่ตนของจาํนวนสาํเนามคีาไดตัง้แต 1 ถงึ 99 ชดุ

การเปลี่ยนจํานวนสําเนาของงานปจจุบัน
1. บนแผงควบคมุของเครือ่ง ใหกด จาํนวนชดุ และกดปุม < หรอื > เพือ่เพิม่หรอืลด

ปรมิาณทีป่รากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคมุของเครือ่ง

หรือ

ใชปุมตวัเลขและตวัอกัษรเพือ่พมิพจาํนวนของสาํเนา (ระหวาง 1 ถงึ 99) ทีค่ณุตอง
การสาํหรบัการทาํสาํเนาในปจจบุนั

2. กด เริม่ตน/ถายเอกสาร เพ่ือเริม่ตนการทาํสาํเนาเอกสารของคณุ

หมายเหตุ การเปลีย่นแปลงการตัง้คานีจ้ะยงัคงมผีลใชงานตอไปอกีประมาณสองนาทหีลงัจากไดทาํ
สาํเนาเอกสารเสรจ็แลว ในชวงเวลานัน้ ขอความ Settings=Custom จะปรากฏบน
จอแสดงผลของแผงควบคมุ

การเปลี่ยนคาเริ่มตนของจํานวนสําเนา
1. บนแผงควบคมุของเครือ่ง ใหกด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Copy setup จากนัน้กด เมนู/ปอน
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Def. # of copies จากนัน้กด เมน/ูปอน
4. ใชปุมตวัเลขและตวัอกัษรเพือ่พมิพจาํนวนของการทาํสาํเนา (ระหวาง 1 ถงึ 99) ที่

คณุตองการใชเปนคาเริม่ตน

5. กด เมน/ูปอน เพือ่บนัทกึคาทีค่ณุเลอืก

หมายเหตุ คาเริม่ตนของจาํนวนสาํเนาทีกํ่าหนดมาจากโรงงานผลติคอื 1
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การทําสําเนารูปถาย, ตนฉบับพิมพสองหนาหรือหนังสือ

การทําสําเนาภาพถาย
1. นาํภาพถายมาวางบนสแกนเนอร โดยคว่าํภาพลงและใหมมุซายบนของรปูถายชดิกบั

มมุขวาลางของกระจกสแกนเนอร

2. คอยๆ ปดฝาลง
3. เมือ่มาถงึขัน้ตอนนี้ ภาพถายพรอมสาํหรบัการทาํสาํเนาโดยใชวธิกีารสแกนวธิใีดวธิี

หน่ึงแลว โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิท่ี ทาํความเขาใจวธิกีารตางๆ ในการสแกนเอกสาร

การทําสําเนาเอกสารที่พิมพสองดานเปนจํานวนหลายหนา
1. นาํกองเอกสารตนฉบบัมาวางลงในอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) โดยให

หนาแรกหงายขึน้ และใหสวนบนของหนาหนัไปทาง ADF

2. กด เริม่ตน/ถายเอกสาร เครือ่งจะเริม่ทาํสาํเนาและพมิพเอกสารหนาคีอ่อกมา
3. นาํกองเอกสารออกจากถาดกระดาษออกของ ADF และใสกองเอกสารกลบัเขาไป

โดยใหหนาสดุทายหงายขึน้ และใหสวนบนของหนาหนัไปทาง ADF
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4. กด เริม่ตน/ถายเอกสาร เครือ่งจะเริม่ทาํสาํเนาและพมิพเอกสารหนาคูออกมา
5. นาํเอกสารหนาคีแ่ละหนาคูทัง้หมดมาวางเรยีงกันตามลาํดบั

การทําสําเนาหนังสือ
1. ยกฝาปดสแกนเนอรขึน้แลวนาํหนงัสอืมาวางบนสแกนเนอร โดยใหหนาทีต่องการ

ทาํสาํเนาอยูชดิกบัมมุขวาลางของกระจก

2. คอยๆ ปดฝาลง

3. คอยๆ กดฝาปดสแกนเนอรลงเพือ่กดหนงัสอืใหแนบกับกระจกของสแกนเนอร

4. กด เริม่ตน/ถายเอกสาร หรอืใชวธิกีารสแกนอืน่ๆ ในการทาํสาํเนาหนงัสอื โปรดดู
ขอมลูเพิม่เตมิท่ี ทาํความเขาใจวธิกีารตางๆ ในการสแกนเอกสาร
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5 การสแกน

ใชคาํแนะนาํตอไปนีเ้พือ่ดาํเนนิการสแกน

● การใสเอกสารตนฉบบัเพือ่สแกน

● ทาํความเขาใจวธิกีารตางๆ ในการสแกนเอกสาร

● การสแกนจากแผงควบคมุของเครือ่ง (Windows)

● การยกเลกิการสแกนเอกสาร

● การสแกนโดยใชซอฟตแวร HP LaserJet Scan (Windows)

● การสแกนจากเครือ่งพิมพและ hp Director (Macintosh)

● การสแกนโดยใชซอฟตแวรท่ีทาํงานรวมกบัมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน 
WIA ได

● การสแกนภาพถายหรอืหนงัสอื

● การสแกนโดยใช OCR

● ความละเอยีดและสขีองสแกนเนอร
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การใสเอกสารตนฉบับเพื่อสแกน

ในการใสเอกสารตนฉบบัลงในเครือ่งเพือ่สแกน ใหทาํตามคาํแนะนาํตอไปนี้ คณุควรใช
สแกนเนอรแบบแทนเพือ่ใหไดคณุภาพของการสแกนสงูสดุ โปรดดคูาํแนะนาํเกีย่วกบั
การเลอืกตนฉบบัเพือ่สแกนที่ การเลอืกสือ่สาํหรบัพมิพใหกบัอปุกรณปอนกระดาษ
อตัโนมตั ิ(ADF)

การใสเอกสารตนฉบับในสแกนแบบแทน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาไมมเีอกสารอยูในถาดปอนกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษ

อตัโนมตัิ (ADF)
2. ยกฝาปดสแกนเนอรขึน้
3. วางเอกสารตนฉบบัลงบนสแกนเนอร โดยคว่าํหนาทีต่องการสแกนลง และใหมมุบน

ดานซายของเอกสารวางอยูบนดานขวาลางของแผนกระจก

4. คอยๆ ปดฝาลง
5. เทานีเ้อกสารกพ็รอมสาํหรบัการสแกนแลว

ขอควรระวัง เพือ่ปองกนัไมใหอปุกรณเกดิความเสยีหาย โปรดระวงัอยาใหฝาปดสแกนเนอรตกลง
มากระทบกบัผวิกระจกของสแกนเนอร ควรปดฝาปดสแกนเนอรไวเสมอเมือ่ไมใชเครือ่ง
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การใสเอกสารในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ
อัตโนมัติ (ADF)

หมายเหตุ อปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) สามารถบรรจกุระดาษ 75 กรมั/ตร.ม. ไดสงู
สดุ 50 แผน (ทัง้นีข้ึน้อยูกบัความหนาของสือ่สาํหรบัพิมพ) หรอืใสไดจนกระทัง่ ADF
เตม็

เอกสารขนาดเลก็ทีส่ดุทีส่ามารถใชกบัอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) คอื 127
x 127 มม. หากตนฉบบัมขีนาดเลก็กวาท่ีระบไุว ใหใชสแกนเนอรแบบแทนแทน
เอกสารขนาดใหญทีส่ดุทีส่ามารถใชไดกบัอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) คอื
215.9 x 381 มม.

1. ตรวจดใูหแนใจวาในสแกนเนอรแบบแทนไมมเีอกสารใดๆ หลงเหลอือยู
2. ปดฝาปดสแกนเนอร และวางกองเอกสารตนฉบบัมาในถาดปอนกระดาษของ ADF

โดยใหกองเอกสารตนฉบบัหงายหนาขึน้ และเอกสารหนาแรกทีจ่ะสแกนอยูดานบน
สดุ

3. เลือ่นกองเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของ ADF จนสดุ

4. ปรบัตวักัน้กระดาษใหพอดกีบักระดาษ

5. เทานีเ้อกสารกพ็รอมสาํหรบัการสแกนแลว

ขอควรระวัง ในการปองกนัไมใหเครือ่งชาํรดุเสยีหาย โปรดอยาใชเอกสารตนฉบบัทีม่กีารใชน้าํยาลบ
คาํผดิ เทปลบคาํผดิ หรอืมกีารเยบ็เลม
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ทําความเขาใจวิธีการตางๆ ในการสแกนเอกสาร

คณุสามารถสแกนไดโดยใชวธิตีอไปนี้

● สแกนจากเครื่องพิมพ: สัง่สแกนเอกสารโดยตรงโดยการกดปุมสแกนทีแ่ผงควบ
คมุของเครือ่ง คณุสามารถตัง้โปรแกรมปุม สแกนไปยงั ใหสแกนไปยงัโฟลเดอร
(Windows เทาน้ัน) หรอืสแกนแลวแนบไปกบัอเีมลได โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่
การสแกนจากแผงควบคมุของเครือ่ง (Windows)

● สแกนจากซอฟตแวร hp LaserJet Scan (Windows): กด เริม่ตน
สแกน บนแผงควบคมุของเครือ่งเพ่ือเริม่ตนซอฟตแวร HP LaserJet Scan
การกด เริม่ตนสแกน เพือ่เริม่ตนซอฟตแวร HP LaserJet Scan อาจใชไมได
เมือ่มกีารตอเครือ่งเขากบัระบบเครอืขาย (เฉพาะการเชือ่มตอโดยตรงเทานัน้) คณุ
สามารถเริม่ตนซอฟตแวร HP LaserJet Scan ไดโดยตรงจากคอมพวิเตอร
โปรดดท่ีู การสแกนโดยใชซอฟตแวร HP LaserJet Scan (Windows)

● สแกนจาก hp Director (Macintosh): ใสเอกสารตนฉบบัลงในถาดปอน
กระดาษของอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) เพือ่เปดหนาตาง HP
Director คณุสามารถเริม่ตน HP Director จากคอมพวิเตอรไดโดย
คลกิทีช่อ็ตคทัใน Dock ของ HP Director (Macintosh OS X เทานัน้) หรอื
ชอ็ตคทับนเดสกทอปของคอมพวิเตอร โปรดดทูี่ การสแกนจากเครือ่งพมิพและ hp 
Director (Macintosh)

● สแกนจากซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน
WIA ได: เครือ่งน้ีเปนอปุกรณทีส่ามารถใชงานกบัมาตรฐาน TWAIN และ
WIA ได รวมทัง้ยงัสามารถทาํงานรวมกบัโปรแกรมของ Windows และของ
Macintosh ทีส่นบัสนนุอปุกรณการสแกนทีใ่ชงานรวมกบั TWAIN หรอื WIA
ได นอกจากนี้ ซอฟตแวรการสแกนของเครือ่งยงัสามารถทาํงานรวมกับมาตรฐาน
TWAIN และมาตรฐาน WIA ได โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การสแกนโดยใช
ซอฟตแวรทีท่าํงานรวมกบัมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน WIA ได

หมายเหตุ ในการศกึษาและใชงานซอฟตแวรประเภท OCR (Optical Character
Recognition) ใหตดิตัง้โปรแกรม Readiris จาก CD-ROM ซอฟตแวร
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การสแกนจากแผงควบคุมของเครื่อง (Windows)

หมายเหตุ ผูใช Macintosh: โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัการเริม่ตนการสแกนจากแผงควบคมุของ
เครือ่งที่ การสแกนจากเครือ่งพมิพและ hp Director (Macintosh)

ใชคาํแนะนาํตอไปนีเ้พือ่สแกนโดยตรงจากแผงควบคมุของเครือ่ง

หมายเหตุ เพือ่ใหไดคณุภาพจากการสแกนสงูสดุ ใหใสเอกสารตนฉบบัลงในสแกนเนอรแบบแทน
โดยตรงแทนการใสในถาดปอนกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF)
โดยตองเปดคอมพวิเตอรทีเ่ชือ่มตอกบัเครือ่งพมิพ

การตั้งโปรแกรมปุมสแกนของเครื่อง
ในการตัง้โปรแกรมปุม สแกนไปยงั ของเครือ่ง คณุตองเขาใชงานการตัง้คาเครือ่งพมิพ
เปดกลองเครือ่งมอืของ HP และคลกิแถบ สแกนไปที่... โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิทีว่ธิใีช
กลองเครือ่งมอืของ HP

การสแกนแลวแนบไปกับอีเมล
ในการสแกนแลวแนบไปกบัอเีมลโดยใชปุม สแกนไปยงั บนแผงควบคมุของเครือ่ง ให
ทาํตามคาํแนะนาํตอไปนี้

หมายเหตุ ในการใชคณุสมบตันิีใ้น Windows คณุตองตัง้คาผูรบัอเีมลในแถบ สแกนไปที่...
โปรดดท่ีู การตัง้โปรแกรมปุมสแกนของเครือ่ง สาํหรบั Macintosh ใหตัง้คาฟงกชนันี้
จากแถบ Monitor Device โปรดดวูธิใีชแบบออนไลนของ HP Director

1. ใสเอกสารตนฉบบัทีต่องการสแกนโดยหงายหนาขึน้ในถาดปอนกระดาษของ
อปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) ปรบัตวัก้ันกระดาษใหเอกสารตนฉบบัอยูใน
ตาํแหนงทีถ่กูตอง

หรือ

ยกฝาปดสแกนเนอรขึน้ แลวนาํเอกสารตนฉบบัมาวางโดยคว่าํหนาลงบน
สแกนเนอร โดยใหมมุซายบนของเอกสารชดิกบัมมุขวาลางของกระจก คอยๆ ปดฝา
ลง

2. กด สแกนไปยงั บนแผงควบคมุของเครือ่ง
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืกผูรบัอเีมล

4. กดปุม เริม่ตนสแกน หรอื เมน/ูปอน ขอมลูทีส่แกนจะแนบไปกบัอเีมล ซึง่จะสงไปยงั
ผูรบัอเีมลทีเ่ลอืกในขัน้ตอนที่ 3 โดยอตัโนมตัิ
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การสแกนไปยังโฟลเดอร
ในการสแกนไปยงัโฟลเดอรโดยใชปุม สแกนไปยงั บนแผงควบคมุของเครือ่ง ใหทาํตาม
คาํแนะนาํตอไปนี้

หมายเหตุ ในการใชคณุสมบตันิีใ้น Windows ตองมกีารตัง้คาโฟลเดอรในแถบ สแกนไปที่...
กอนการใชงาน โปรดดทูี่ การตัง้โปรแกรมปุมสแกนของเครือ่ง

1. ปอนตนฉบบัทีต่องการสแกนลงในถาดปอนกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษ
อตัโนมตัิ (ADF) โดยหงายดานทีจ่ะสแกนขึน้และใหสวนบนของเอกสารหนัเขา
จากนัน้ใหปรบัตวักัน้กระดาษ

หรือ

ยกฝาปดสแกนเนอรขึน้ แลวนาํเอกสารตนฉบบัมาวางโดยคว่าํหนาลงกบั
สแกนเนอร โดยใหมมุซายบนของเอกสารชดิกบัมมุขวาลางของกระจก คอยๆ ปดฝา
ลง

2. กด สแกนไปยงั บนแผงควบคมุของเครือ่ง
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืกโฟลเดอร

4. กดปุม เริม่ตนสแกน หรอื เมน/ูปอน เครือ่งจะสแกนเอกสารเปนไฟลซึง่จะบนัทกึไว
ในโฟลเดอรท่ีคณุเลอืกในขัน้ตอนท่ี 3

74 การสแกน THWW



การยกเลิกการสแกนเอกสาร

ในการยกเลกิการสแกนเอกสาร ใหทาํตามวธิกีารใดวธีิการหนึง่ตอไปนี้

● กด ยกเลกิ บนแผงควบคมุของเครือ่ง

● คลกิปุม ยกเลิก ในกลองโตตอบบนหนาจอ

หากตองการยกเลกิการสแกนเอกสาร ใหนาํเอาเอกสารตนฉบบัออกจากสแกนเนอรหรอื
ถาดปอนกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF)

หมายเหตุ วธิกีารเหลานีจ้ะแตกตางกนัไปตามระบบปฏบิตักิาร Macintosh แตละรุน
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การสแกนโดยใชซอฟตแวร HP LaserJet Scan (Windows)

ใชโปรแกรม HP LaserJet Scan เพือ่สแกนขอมลูไปยงัปลายทางตางๆ ตอไปนี้

● อเีมล

● โฟลเดอร

● โปรแกรมอืน่ๆ ทีค่ณุระบุ

● โปรแกรม Readiris OCR หากมกีารตดิตัง้ในคอมพวิเตอร

โปรดดคูาํแนะนาํอยางละเอยีดเก่ียวกบัการใสเอกสารตนฉบบัลงในถาดปอนกระดาษของ
อปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) ที่ การใสเอกสารตนฉบบัเพือ่สแกน

การสแกนแลวแนบไปกับอีเมล
1. ใสเอกสารตนฉบบัทีต่องการสแกนโดยหงายหนาขึน้ในถาดปอนกระดาษของ

อปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) ปรบัตวัก้ันกระดาษใหเอกสารตนฉบบัอยูใน
ตาํแหนงทีถ่กูตอง

หรือ

ยกฝาปดสแกนเนอรขึน้ แลวนาํเอกสารตนฉบบัมาวางโดยคว่าํหนาลงบน
สแกนเนอร โดยใหมมุซายบนของเอกสารชดิกบัมมุขวาลางของกระจก คอยๆ ปดฝา
ลง

2. ในคอมพวิเตอร คลกิ Start เลอืก Hewlett-Packard เลอืก HP LaserJet
3030 หรอื hp LaserJet 3020 และเลอืก สแกน

หรือ

กด เริม่ตนสแกน ทีเ่ครือ่ง ซอฟตแวร HP LaserJet Scan จะเปดขึน้ใน
คอมพวิเตอร การกด เริม่ตนสแกน เพือ่เริม่ตนซอฟตแวร HP LaserJet Scan
อาจใชไมได เมือ่มกีารตอเครือ่งเขากบัระบบเครอืขาย (เฉพาะการเชือ่มตอโดยตรง
เทานัน้)

3. ในกลองโตตอบของ HP LaserJet Scan ใหเลอืก สงทางอีเมล

4. คลกิ การตั้งคา
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5. ตัง้คาตวัเลอืกการสแกนทีค่ณุตองการ และคลกิ ตกลง เพือ่กลบัไปทีก่ลองโตตอบ
ของ HP LaserJet Scan

หมายเหตุ คณุสามารถบนัทกึการตัง้คาไดโดยใชตวัเลอืก คาแบบเร็ว (Quick Sets) ในแถบ
ทั่วไป หากคณุเลอืกชองทาํเครือ่งหมายหลงัจากบนัทกึคาแบบเรว็ (Quick Set) การ
ตัง้คาทีบ่นัทกึจะเปนคาเริม่ตนสาํหรบัครัง้ตอไปเมือ่คณุสแกนแลวแนบไปกบัอเีมล

6. คลกิ สแกน เครือ่งจะสแกนเอกสารตนฉบบั แนบกบัอเีมลใหม และสงโดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ หากไมมกีารปอนผูรบัอเีมลในแถบ อีเมล เครือ่งจะสแกนเอกสารตนฉบบั และแนบกบั
ขอความอเีมลใหม แตจะไมมกีารสง คณุสามารถปอนผูรบัอเีมล เพิม่ขอมลู หรอืเอกสาร
แนบอืน่ๆ และสงอเีมลได

ตวัเลอืกทีค่ณุตัง้คาในขัน้ตอนที่ 5 จะเปนคาสาํหรบังานปจจบุนัเทานัน้ เวนแตคณุจะ
บนัทกึคาดงักลาวเปนคาแบบเรว็ (Quick Set)

การสแกนเปนไฟล
1. ใสเอกสารตนฉบบัทีต่องการสแกนโดยหงายหนาขึน้ในถาดปอนกระดาษของ

อปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) ปรบัตวัก้ันกระดาษใหเอกสารตนฉบบัอยูใน
ตาํแหนงทีถ่กูตอง

หรือ

ยกฝาปดสแกนเนอรขึน้ แลวนาํเอกสารตนฉบบัมาวางโดยคว่าํหนาลงบน
สแกนเนอร โดยใหมมุซายบนของเอกสารชดิกบัมมุขวาลางของกระจก คอยๆ ปดฝา
ลง

2. ในคอมพวิเตอร คลกิ Start เลอืก Hewlett-Packard เลอืก HP LaserJet
3030 หรอื hp LaserJet 3020 และเลอืก สแกน

หรือ

กด เริม่ตนสแกน ทีเ่ครือ่ง ซอฟตแวร HP LaserJet Scan จะเปดขึน้ใน
คอมพวิเตอร การกด เริม่ตนสแกน เพือ่เริม่ตนซอฟตแวร HP LaserJet Scan
อาจใชไมได เมือ่มกีารตอเครือ่งเขากบัระบบเครอืขาย (เฉพาะการเชือ่มตอโดยตรง
เทานัน้)

3. ในกลองโตตอบของ HP LaserJet Scan ใหเลอืก สงเปนไฟล

4. คลกิ การตั้งคา
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5. ตัง้คาตวัเลอืกการสแกนทีค่ณุตองการ และคลกิ ตกลง เพือ่กลบัไปทีก่ลองโตตอบ
ของ HP LaserJet Scan

หมายเหตุ คณุสามารถบนัทกึการตัง้คาไดโดยใชตวัเลอืก คาแบบเร็ว (Quick Sets) ในแถบ
ทั่วไป หากคณุเลอืกชองทาํเครือ่งหมายหลงัจากบนัทกึคาแบบเรว็ (Quick Set) การ
ตัง้คาทีบ่นัทกึจะเปนคาเริม่ตนสาํหรบัครัง้ตอไปเมือ่คณุสแกนแลวแนบไปกบัอเีมล

6. คลกิ สแกน เมือ่ระบบแสดงขอความ ใหปอนชือ่ไฟล

หมายเหตุ ตวัเลอืกทีค่ณุตัง้คาในขัน้ตอนที่ 5 จะเปนคาสาํหรบังานปจจบุนัเทานัน้ เวนแตคณุจะ
บนัทกึคาดงักลาวเปนคาแบบเรว็ (Quick Set)

การสแกนไปยังโปรแกรมอื่นๆ
การสแกนไปยงัโปรแกรมอืน่ๆ ชวยใหคณุสามารถสแกนไปยงัโปรแกรมทีไ่มสามารถทาํ
งานรวมกบัมาตรฐาน TWAIN หรอื WIA ได

1. ใสเอกสารตนฉบบัทีต่องการสแกนโดยหงายหนาขึน้ในถาดปอนกระดาษของ
อปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) ปรบัตวัก้ันกระดาษใหเอกสารตนฉบบัอยูใน
ตาํแหนงทีถ่กูตอง

หรือ

ยกฝาปดสแกนเนอรขึน้ แลวนาํเอกสารตนฉบบัมาวางโดยคว่าํหนาลงบน
สแกนเนอร โดยใหมมุซายบนของเอกสารชดิกบัมมุขวาลางของกระจก คอยๆ ปดฝา
ลง

2. ในคอมพวิเตอร คลกิ Start เลอืก Hewlett-Packard เลอืก HP LaserJet
3030 หรอื hp LaserJet 3020 และเลอืก สแกน

หรือ

กด เริม่ตนสแกน ทีเ่ครือ่ง ซอฟตแวร HP LaserJet Scan จะเปดขึน้ใน
คอมพวิเตอร การกด เริม่ตนสแกน เพือ่เริม่ตนซอฟตแวร HP LaserJet Scan
อาจใชไมได เมือ่มกีารตอเครือ่งเขากบัระบบเครอืขาย (เฉพาะการเชือ่มตอโดยตรง
เทานัน้)

3. ในกลองโตตอบของ HP LaserJet Scan ใหเลอืก สงไปยังโปรแกรมอื่น

4. คลกิ การตั้งคา
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5. ตัง้คาตวัเลอืกทีค่ณุตองการ ในแถบ แอปพลิเคชันอ่ืน คลกิ เบราส เพือ่คนหาไฟล
ทีร่นัไดของโปรแกรมซึง่มนีามสกลุไฟลเปน ".exe" หรอืพิมพตาํแหนงของไฟลที่
รนัได

หมายเหตุ คณุสามารถบนัทกึการตัง้คาไดโดยใชตวัเลอืก คาแบบเร็ว (Quick Sets) ในแถบ
ทั่วไป หากคณุเลอืกชองทาํเครือ่งหมายหลงัจากบนัทกึคาแบบเรว็ (Quick Set) การ
ตัง้คาทีบ่นัทกึจะเปนคาเริม่ตนสาํหรบัครัง้ตอไปเมือ่คณุสแกนไปยงัโปรแกรมอืน่ๆ

6. เลอืกประเภทไฟลทีใ่ชกบัโปรแกรมนีไ้ด
7. คลกิ ตกลง เพือ่กลบัไปทีก่ลองโตตอบของ HP LaserJet Scan
8. คลกิ สแกน

หมายเหตุ ตวัเลอืกทีค่ณุตัง้คาในขัน้ตอนที่ 5 จะเปนคาสาํหรบังานปจจบุนัเทานัน้ เวนแตคณุจะ
บนัทกึคาดงักลาวเปนคาแบบเรว็ (Quick Set)

การสแกนไปยังซอฟตแวร Readiris OCR
1. ใสเอกสารตนฉบบัทีต่องการสแกนโดยหงายหนาขึน้ในถาดปอนกระดาษของ

อปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) ปรบัตวัก้ันกระดาษใหเอกสารตนฉบบัอยูใน
ตาํแหนงทีถ่กูตอง

หรือ

ยกฝาปดสแกนเนอรขึน้ แลวนาํเอกสารตนฉบบัมาวางโดยคว่าํหนาลงบน
สแกนเนอร โดยใหมมุซายบนของเอกสารชดิกบัมมุขวาลางของกระจก คอยๆ ปดฝา
ลง

2. ในคอมพวิเตอร คลกิ Start เลอืก Hewlett-Packard เลอืก HP LaserJet
3030 หรอื hp LaserJet 3020 และเลอืก สแกน

หรือ

กด เริม่ตนสแกน ทีเ่ครือ่ง ซอฟตแวร HP LaserJet Scan จะเปดขึน้ใน
คอมพวิเตอร การกด เริม่ตนสแกน เพือ่เริม่ตนซอฟตแวร HP LaserJet Scan
อาจใชไมได เมือ่มกีารตอเครือ่งเขากบัระบบเครอืขาย (เฉพาะการเชือ่มตอโดยตรง
เทานัน้)

3. ในกลองโตตอบของ HP LaserJet Scan ใหเลอืก สงไปยังซอฟตแวร
Readiris OCR

4. คลกิ สแกน
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หมายเหตุ ตองมกีารตดิตัง้ Readiris ในคอมพวิเตอรกอนทีเ่ครือ่งจะสามารถสแกนไปยงั
โปรแกรม Readiris OCR ได ใน CD-ROM ซอฟตแวรท่ีมาพรอมกบัเครือ่งพมิพมี
โปรแกรม Readiris OCR รวมอยูดวย
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การสแกนจากเครื่องพิมพและ hp Director (Macintosh)

ขัน้ตอนทีอ่ธบิายในสวนน้ีเปนของ Macintosh OS X สวนขัน้ตอนสาํหรบั
Macintosh OS Classic อาจแตกตางกนัออกไป
โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทาํงานและการตัง้คาทีอ่ธบิายในสวนนีท้ีคู่มอืผูใชแบบ
ออนไลนของ HP Director
โปรดดคูาํแนะนาํโดยละเอยีดเกีย่วกบัการใสเอกสารตนฉบบับนสแกนเนอรแบบแทน
หรอืถาดปอนกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) เพิม่เตมิที่ การใส
เอกสารตนฉบบัเพือ่สแกน

การสแกนแลวแนบไปกับอีเมล
1. ใสเอกสารตนฉบบัทีต่องการสแกนโดยหงายหนาขึน้ในถาดปอนกระดาษของ

อปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) ปรบัตวัก้ันกระดาษใหเอกสารตนฉบบัอยูใน
ตาํแหนงทีถ่กูตอง

หรือ

ยกฝาปดสแกนเนอรขึน้ แลวนาํเอกสารตนฉบบัมาวางโดยคว่าํหนาลงบน
สแกนเนอร โดยใหมมุซายบนของเอกสารชดิกบัมมุขวาลางของกระจก คอยๆ ปดฝา
ลง

2. กด สแกนไปยงั บนแผงควบคมุของเครือ่ง
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืกโปรแกรมอเีมล เชน Apple Mail
4. กด เริม่ตนสแกน บนแผงควบคมุของเครือ่ง เครือ่งจะสแกนเอกสารตนฉบบั

โปรแกรมอเีมลทีค่ณุเลอืกในขัน้ตอนที่ 3 จะเปดขึน้ในคอมพวิเตอร และขอความ
อเีมลเปลาจะเปดขึน้โดยมเีอกสารทีส่แกนเปนเอกสารแนบ

หมายเหตุ หากคณุเริม่ตนสแกนโดยคลกิ Scan to Email ใน HP Director เครือ่งจะสแกน
เอกสารตนฉบบัไปยงัโปรแกรมอเีมลทีเ่ปนคาเริม่ตน

5. ปอนผูรบัอเีมล เพิม่ขอมลู หรอืเอกสารแนบอืน่ๆ และสงอเีมลได
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การสแกนเปนไฟล
1. ใสเอกสารตนฉบบัทีต่องการสแกนโดยหงายหนาขึน้ในถาดปอนกระดาษของ

อปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) ปรบัตวัก้ันกระดาษใหเอกสารตนฉบบัอยูใน
ตาํแหนงทีถ่กูตอง

หรือ

ยกฝาปดสแกนเนอรขึน้ แลวนาํเอกสารตนฉบบัมาวางโดยคว่าํหนาลงบน
สแกนเนอร โดยใหมมุซายบนของเอกสารชดิกบัมมุขวาลางของกระจก คอยๆ ปดฝา
ลง

2. หากตอเครือ่งพมิพเขากบัเครือ่งคอมพวิเตอรโดยตรง ซอฟตแวร HP Director จะ
เปดขึน้โดยอตัโนมตัหิลงัจากคณุปอนตนฉบบัเขาท่ีถาดปอนกระดาษของ ADF
หรือ

หากคณุสแกนจากสแกนเนอรแบบแทน (หรอืหาก HP Director ไมทาํงานโดย
อตัโนมตั)ิ ใหดบัเบลิคลกิทีช่อ็ตคทัของ HP Director บนเดสกทอป

3. ใน HP Director ใหคลกิ HP Scan ตวัอยางการสแกนของเอกสารตนฉบบัจะ
ปรากฏขึน้

4. คลกิไอคอน Save As
5. ปอนชือ่ของไฟลและประเภทไฟล
6. คลกิ Save เครือ่งจะสแกนเอกสารตนฉบบัและบนัทกึไว

7. คลกิ Done เพือ่ปด HP Scan

การสแกนไปยังโปรแกรม
ในการสแกนไปยงัโปรแกรม คณุตองสแกนขอมลูโดยใชโปรแกรมนัน้ โปรแกรมทีท่าํ
งานรวมกบัมาตรฐาน TWAIN ไดสามารถสแกนภาพได หากโปรแกรมทีค่ณุใชไม
สามารถทาํงานรวมกบัมาตรฐาน TWAIN ได คณุสามารถบนัทกึภาพทีส่แกนเปนไฟล
และวาง เปด หรอือมิปอรตไฟลในโปรแกรมได โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การสแกนโดย
ใชซอฟตแวรท่ีทาํงานรวมกบัมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน WIA ได
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การใชการสแกนแบบทีละหนา

หมายเหตุ เพือ่ใหไดผลลพัธท่ีดทีีส่ดุ ใหใสเอกสารตนฉบบัในถาดปอนกระดาษของอปุกรณปอน
กระดาษอตัโนมตัิ (ADF) แทนสแกนเนอรแบบแทน

1. ใสเอกสารตนฉบบัทีต่องการสแกนโดยหงายหนาขึน้ในถาดปอนกระดาษของ ADF
ปรบัตวักัน้กระดาษใหเอกสารตนฉบบัอยูในตาํแหนงท่ีถกูตอง

2. หากตอเครือ่งพมิพเขากบัเครือ่งคอมพวิเตอรโดยตรง ซอฟตแวร HP Director จะ
เปดขึน้โดยอตัโนมตัหิลงัจากคณุปอนตนฉบบัเขาท่ีถาดปอนกระดาษของอปุกรณ
ปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) หาก HP Director ไมทาํงานโดยอตัโนมตัิ ให
ดบัเบลิคลกิทีช่อ็ตคทัของ HP Director บนเดสกทอป

3. ในการเปดกลองโตตอบของ HP Scan ใหคลกิปุม HP Scan ใน
HP Director

4. ระบปุระเภทของภาพ
5. คลกิ Scan
6. หลงัจากการสแกนเสรจ็สิน้ ใหคลกิ Scan next page
7. ทาํตามขัน้ที่ 6 อกีครัง้เพือ่สแกนเอกสารตนฉบบัหนาอืน่ๆ

8. หลงัจากสแกนเอกสารทัง้หมดแลว ใหคลกิ Send Now!
หรือ

คลกิไอคอน Save As เพือ่บนัทกึเปนไฟล
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การสแกนโดยใชซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN
และมาตรฐาน WIA ได

เครือ่งสามารถทาํงานรวมกบัมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน Windows
Imaging Application (WIA) ได รวมทัง้สามารถทาํงานรวมกบัโปรแกรมของ
Windows และของ Macintosh ทีส่นบัสนนุอปุกรณการสแกนทีท่าํงานรวมกบั
มาตรฐาน TWAIN หรอืมาตรฐาน WIA ได

หมายเหตุ หากโปรแกรมทีค่ณุใชไมสามารถทาํงานรวมกบัมาตรฐาน TWAIN หรอื WIA ได
โปรดดท่ีู การสแกนไปยงัโปรแกรมอืน่ๆ

การใชซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN และ
มาตรฐาน WIA ได
เมือ่คณุอยูในโปรแกรมทีท่าํงานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรอืมาตรฐาน WIA คณุ
สามารถเขาใชงานคณุสมบตักิารสแกนและสแกนรปูลงโปรแกรมนัน้ๆ ไดโดยตรง โปรด
ดขูอมลูเพิม่ทีไ่ฟลวธิใีชหรอืเอกสารทีม่าพรอมกบัซอฟตแวรท่ีทาํงานรวมกบัมาตรฐาน
TWAIN หรอืมาตรฐาน WIA

การสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN

หมายเหตุ ซอฟตแวรเครือ่งพมิพของ Macintosh ตรงตามขอกาํหนด TWAIN เวอรชนั 1.9

โดยทัว่ไป โปรแกรมจะสามารถทาํงานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ไดหากมคีาํสัง่ เชน
Acquire, File Acquire, Scan, Import New Object, Insert from
หรอื Scanner หากคณุไมแนใจวาโปรแกรมทาํงานรวมกับมาตรฐานดงักลาวไดหรอื
ไม หรอืคณุไมทราบคาํสัง่ทีเ่รยีกใช โปรดดวูธิใีชหรอืเอกสารของโปรแกรม

เมือ่สแกนจากโปรแกรมทีท่าํงานรวมกบัมาตรฐาน TWAIN ได โปรแกรม HP
LaserJet Scan จะเริม่ตนทาํงานโดยอตัโนมตัิ หากโปรแกรม HP LaserJet
Scan เริม่ทาํงาน คณุสามารถทาํการเปลีย่นแปลงขณะทีด่ตูวัอยางภาพได หาก
โปรแกรมไมเริม่ตนทาํงานอตัโนมตัิ ภาพจะไปทีโ่ปรแกรมทีท่าํงานรวมกบัมาตรฐาน
TWAIN ไดทนัที

การสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN
เริม่ตนการสแกนจากโปรแกรมทีท่าํงานรวมกับมาตรฐาน TWAIN โปรดดขูอมลูเพิม่
เตมิเกีย่วกบัคาํสัง่และขัน้ตอนในการใชจากวธีิใชหรอืเอกสารของโปรแกรม

84 การสแกน THWW



การสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA
(Windows XP เทานั้น)
WIA เปนอกีวธิหีน่ึงสาํหรบัการสแกนภาพไปยงัโปรแกรมไดโดยตรง เชน
Microsoft® Word WIA ใชซอฟตแวรของ Microsoft เพือ่สแกนแทนซอฟตแวร
HP LaserJet Scan
โดยทัว่ไป โปรแกรมจะสามารถทาํงานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหากมคีาํสัง่ เชน
Picture/From Scanner or Camera ในเมนู Insert หรอื File หากคณุไม
แนใจวาโปรแกรมทาํงานรวมกบัมาตรฐาน WIA ไดหรอืไม โปรดดวูธีิใชหรอืเอกสาร
ของโปรแกรม

การสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA
เริม่ตนการสแกนจากโปรแกรมทีท่าํงานรวมกับมาตรฐาน WIA โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัคาํสัง่และขัน้ตอนในการใชจากวธิใีชหรอืเอกสารของโปรแกรม

หรือ

ในโฟลเดอร Cameras and Scanner ใหดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนของอปุกรณ ซึง่จะ
เปดโปรแกรมมาตรฐานทีท่าํงานรวมกบัมาตรฐาน WIA ซึง่ชวยใหคณุสแกนขอมลูเปน
ไฟลได
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การสแกนภาพถายหรือหนังสือ

ทาํตามขัน้ตอนตอไปนีเ้พ่ือสแกนภาพถายหรอืหนงัสอื

การสแกนภาพถาย
1. นาํภาพถายมาวางบนสแกนเนอร โดยคว่าํภาพลงและใหมมุซายบนของรปูถายชดิกบั

มมุขวาลางของกระจกสแกนเนอร

2. คอยๆ ปดฝาลง
3. เมือ่มาถงึขัน้ตอนนี้ ภาพถายพรอมสาํหรบัการสแกนโดยใชวธิกีารสแกนวธิใีดวธิี

หน่ึงแลว โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิท่ี ทาํความเขาใจวธิกีารตางๆ ในการสแกนเอกสาร

การสแกนหนังสือ
1. ยกฝาปดสแกนเนอรขึน้ แลวนาํหนงัสอืมาวางบนสแกนเนอร โดยใหหนาทีต่องการ

ทาํสาํเนาอยูชดิกบัมมุขวาลางของกระจก

2. คอยๆ ปดฝาลง
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3. คอยๆ กดฝาปดสแกนเนอรลงเพือ่กดหนงัสอืใหแนบกับกระจกของสแกนเนอร

4. เมือ่มาถงึขัน้ตอนนี้ หนังสอืพรอมสาํหรบัการสแกนโดยใชวธิกีารสแกนวธิใีดวธีิหนึง่
แลว โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ทาํความเขาใจวธิกีารตางๆ ในการสแกนเอกสาร
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การสแกนโดยใช OCR

คณุสามารถใชซอฟตแวร OCR เพือ่สแกนขอความจากเอกสารตนฉบบัลงใน
โปรแกรม Word Processing เพือ่ทําการแกไขตอไปได

Readiris
ใน CD-ROM ซอฟตแวรจะมโีปรแกรม Readiris OCR รวมอยูดวย หากคณุตอง
การใชโปรแกรม Readiris ใหตดิตัง้โปรแกรมจาก CD-ROM ซอฟตแวร จากนัน้
ปฏบิตัติามคาํแนะนาํในวธีิใชแบบออนไลน
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ความละเอียดและสีของสแกนเนอร

ในกรณทีีค่ณุพิมพรปูทีส่แกนแลว แตไดคณุภาพไมตรงตามทีต่องการ คณุอาจเลอืกคา
ความละเอยีดหรอืสใีนซอฟตแวรสแกนเนอรไมตรงกับทีค่ณุตองการ ความละเอยีดและสี
จะมผีลกบัคณุสมบตัขิองรปูทีส่แกนดงัตอไปนี้

● ความคมชดัของรปู

● พืน้ผวิและการไลสี (ละเอยีดหรอืหยาบ)
● เวลาทีใ่ชในการสแกน

● ขนาดของไฟล

ความละเอยีดจะวดัโดยมหีนวยเปนจดุตอนิว้ (dpi) สี โทนสเีทา และสขีาว/ดาํจะกําหนด
จาํนวนสทีีจ่ะนาํมาใช คณุสามารถปรบัคาความละเอยีดของสแกนเนอรไดสงูสดุถงึ
600 dpi ซอฟตแวรจะสามารถเพิม่ความละเอยีดไดสงูถงึ 9,600 dpi คณุสามารถ
กาํหนดคาสแีละโทนสเีทาไดที่ 1 บติ (ขาวดาํ) หรอื 8 บติ (256 ระดบัสเีทา) และ 24
บติ (ส)ี
ตารางแสดงความละเอยีดและสจีะแสดงเคลด็ลบังายๆ ทีค่ณุสามารถปฏบิตัติามเพือ่ใหได
งานสแกนทีต่รงตามความตองการ

หมายเหตุ การตัง้คาความละเอยีดและสทีีส่งูมากๆ จะสงผลใหไฟลมขีนาดใหญและตองใชพืน้ทีด่ิ
สกในการจดัเกบ็ขอมลูมาก รวมทัง้ตองใชเวลาในการสแกนมากไปดวย กอนการตัง้คา
ความละเอยีดและสี ใหคณุกาํหนดวตัถุประสงคการใชงานของรปูทีส่แกนกอน

หมายเหตุ เพือ่ใหไดความละเอยีดทีด่ทีีส่ดุของรปูสแีละโทนสเีทา ควรใชการสแกนจากสแกน
เนอรมากกวาการใชอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF)

คําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งคาความละเอียดและสี
ตารางตอไปนีจ้ะอธบิายการตัง้คาความละเอยีดและสท่ีีแนะนาํสาํหรบัการสแกนเอกสาร
ประเภทตางๆ

วัตถุประสงคในการใชงาน ความละเอียดที่แนะนํา การตั้งคาสีที่แนะนํา

การสงแฟกซ (เฉพาะ HP
LaserJet 3030 all-in-
one เทานัน้)

150 dpi ● ขาวดาํ
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วัตถุประสงคในการใชงาน ความละเอียดที่แนะนํา การตั้งคาสีที่แนะนํา

อเีมล 150 dpi ● ขาวดาํ หากไมตองการ
ใหรปูมกีารไลสทีีล่ะเอยีด
มาก

● โทนสเีทา หากตองการ
ใหรปูมกีารไลสทีีล่ะเอยีด

● สี หากรปูเปนรปูสี

การแกไขขอความ 300 dpi ● ขาวดาํ

พิมพ (กราฟกหรอืขอความ) 600 dpi สาํหรบักราฟกที่
ซบัซอน หรือคณุตองการ
ขยายเอกสาร

300 dpi สาํหรบักราฟกและ
ขอความทัว่ไป

150 dpi สาํหรบัภาพถาย

● ขาวดาํสาํหรบัขอความ
และรปูลายเสน

● โทนสเีทาสาํหรบักราฟก
หรอืภาพถายทีม่กีารไล
ระดบัสหีรอืภาพสี

● สี หากรปูเปนรปูสี

การแสดงผลบนจอภาพ 75 dpi ● ขาวดาํสาํหรบัขอความ

● โทนสเีทาสาํหรบักราฟก
และภาพถาย

● สี หากรปูเปนรปูสี

สี
คณุสามารถตัง้คาสใีหเปนดงันีไ้ดในการสแกน

การตั้งคา คาที่แนะนําใหใช

สี ใชการตัง้คานีส้าํหรบัภาพถายหรอืเอกสารสทีี่
มคีณุภาพสงู ซึง่สมีคีวามสาํคญั

ขาวดาํ ใชการตัง้คานีส้าํหรบัเอกสารทีม่ขีอความมาก

โทนสเีทา ใชการตัง้คานีเ้มือ่คาํนงึถึงเรือ่งขนาดของไฟล
หรอืเมือ่ตองการใหสแกนเอกสารหรอืภาพ
ถายอยางรวดเรว็
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6 การสงแฟกซ

โปรดดคูาํแนะนาํเกีย่วกบัการใชฟงกชนัแฟกซของเครือ่งพิมพทีคู่มอืการใชแฟกซทีม่า
พรอมกบัเครือ่งพมิพ

หมายเหตุ คูมอืการใชแฟกซจะอธิบายถงึคณุสมบตัขิองแฟกซสาํหรบัเครือ่ง
HP LaserJet 3030 all-in-one เทานัน้ HP LaserJet 3020 all-in-one ไม
มคีณุสมบตักิารสงแฟกซ
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7 การทาํความสะอาดและดแูลรกัษา
เครือ่ง

ใชคาํแนะนาํตอไปนีเ้พือ่ศกึษาถงึวธิกีารทาํความสะอาดและการดแูลรกัษาเครือ่งพมิพ
เบือ้งตน

● การทาํความสะอาดภายนอกเครือ่ง

● การทาํความสะอาดเสนทางผานของกระดาษ

● การเปลีย่นสวนประกอบลกูกลิง้ดงึกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตั ิ
(ADF)

THWW 93



การทําความสะอาดภายนอกเครื่อง

การทําความสะอาดภายนอกเครื่อง
ใชผาสะอาดและนุม ชบุนํ้าหมาดๆ ปดฝุนละออง รอยเปอน หรอืรองรอยอืน่ๆ ทีต่ดิอยู
ภายนอกเครือ่งพมิพ

การทําความสะอาดกระจก
การทีก่ระจกสกปรก ไมวาจะเปนเพราะรอยนิว้มอื รอยเปอน เสนผม และมเีศษวสัดุ
อืน่ๆ สงผลใหประสทิธภิาพในการทาํงานและความสามารถตาง ๆ ของเครือ่งลดลง โดย
เฉพาะคณุสมบตัพิเิศษตางๆ เชน คณุสมบตัพิอดกีบักระดาษ และการทาํสาํเนา

หมายเหตุ หากมเีสนริ้วหรอืรอยอืน่ๆ ปรากฏบนสาํเนางานทีไ่ดจากการใชอปุกรณปอนกระดาษ
อตัโนมตัิ (ADF) ใหทาํความสะอาดแถบของสแกนเนอร (ขัน้ตอนที่ 3) โดยไมจําเปน
ตองทาํความสะอาดแผนกระจกของสแกนเนอรแตอยางใด

1. ปดเครือ่งพมิพ ถอดปลัก๊ไฟออกจากเตาเสยีบ จากนัน้ใหยกฝาปดสแกนเนอรขึน้
2. ทาํความสะอาดกระจกดวยผานุมหรอืฟองน้าํท่ีชบุน้าํยาทาํความสะอาดกระจก

ขอควรระวัง หามใชสารทีข่ดัผวิกระจก, อะซโีตน, เบนซนิ, แอมโมเนยี, เอทลิแอลกอฮอล หรอื
คารบอนเตตราคลอไรดกบัสวนหนึง่สวนใดของเครือ่ง เนือ่งจากอาจทาํใหเครือ่งเสยีหาย
ได หามเทน้าํยาทาํความสะอาดลงบนกระจกโดยตรง เนือ่งจากอาจเกดิการซมึเขาไปใน
เครือ่งทาํใหเกดิความเสยีหายได
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3. ทาํความสะอาดแถบของสแกนเนอรดวยผานุมหรอืฟองน้าํทีช่บุน้าํยาทาํความสะอาด
กระจก

4. เพือ่ปองกันการเกิดรอยดาง ใหเชด็กระจกใหแหงดวยผาชามวัรหรอืฟองน้าํใย
สงัเคราะห

การทําความสะอาดดานในฝาปดสแกนเนอร
บางครัง้อาจเกิดการสะสมของฝุนละอองตดิอยูทีพ่ืน้สขีาวดานใตฝาปดสแกนเนอร

1. ปดเครือ่งพมิพ ถอดปลัก๊ไฟออกจากเตาเสยีบ จากนัน้ใหยกฝาปดสแกนเนอรขึน้

หมายเหตุ ปดสวติชเปด/ปดไปทีต่าํแหนงปด

2. ทาํความสะอาดพืน้สขีาวดานในฝาปดดวยผานุมหรอืฟองน้าํทีช่บุน้าํสบูออนๆ และน้าํ
อุน

3. คอยๆ เชด็เศษฝุนละอองออก หามออกแรงขดัดานในฝาปด
4. เชด็ใหแหงดวยผาชามวัรหรอืผานุม

ขอควรระวัง หามใชกระดาษเชด็ เพราะอาจทาํใหเกิดรอยขดีขวนทีด่านในฝา

5. หากพบวาดานในฝาปดยงัไมสะอาดพอ ใหทาํความสะอาดซ้าํอกีครัง้ โดยใชผาหรอื
ฟองน้าํชบุไอโซโพรพลิแอลกอฮอลพอหมาด จากนัน้ใชผาชบุน้าํหมาดเชด็ทาํความ
สะอาดอกีครัง้
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การทําความสะอาดเสนทางผานของกระดาษ

หากคณุพบวางานทีพ่มิพออกมามหียดหมกึหรอืละอองหมกึ ใหทาํความสะอาดเสนทาง
ผานกระดาษ

การทําความสะอาดทางผานของกระดาษ
1. กด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่หาเมนู Service
3. กด เมน/ูปอน
4. กดปุม < หรอื > เพือ่หา Cleaning Mode
5. กด เมน/ูปอน
6. กด เมน/ูปอน อกีครัง้เพือ่เปนการยนืยนั และเริม่การทาํความสะอาด
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การเปลี่ยนสวนประกอบลูกกลิ้งดึงกระดาษของอุปกรณปอน
กระดาษอัตโนมัติ (ADF)

หากอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) เกดิปญหาในการปอนกระดาษ คณุสามารถ
เปลีย่นสวนประกอบลกูกลิง้ดงึกระดาษของ ADF ได โปรดดทูี่ การสัง่ซือ้ชิน้สวนและ
อปุกรณเสรมิของ HP สาํหรบัการสัง่ซือ้สวนประกอบลกูกลิง้ดงึกระดาษของ ADF ใน
การถอดสวนประกอบเดมิออก ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. ปดเครือ่ง และถอดปลัก๊ไฟออก

2. ถอดถาดปอนกระดาษออก แลวเปดฝาครอบอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF)

3. กดปุมวงกลมสเีขยีวขณะยกคนัโยกสเีขยีวขึน้ หมนุคนัโยกสเีขยีวจนกวาจะอยูใน
ตาํแหนงเปด ควรใหสวนประกอบลกูกลิง้ดงึกระดาษเดมิอยูบนพืน้สดีาํ

4. ถอดสวนประกอบเดมิออก แลวตดิตัง้สวนประกอบอนัใหมลงในตาํแหนงเดมิ ใหลกู
กลิง้ท่ีใหญกวาหนัไปดานหลงั และใหดานเกยีรหนัออกจากตวั
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5. กดคนัโยกสเีขยีวลง โดยใหแผงสเีขยีวอยูระหวางลกูกลิง้ กดคนัโยกสเีขยีวลงจน
กระทัง่เขาที่

6. ในการตรวจสอบความถกูตองในการตดิตัง้ ใหยกคนัโยกสเีขยีวขึน้จนกระทัง่เปด
ออก สวนประกอบลกูกลิง้ดงึกระดาษอนัใหมควรจะยดึตดิแนนอยูกับกานคนัโยกโดย
ไมหลดุออกมา

7. ตรวจดใูหแนใจวาสวนประกอบยดึกบัสลกัสเีขยีวอยางดท้ัีงสองดาน
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8. กดคนัโยกสเีขยีวลง แลวปดฝาครอบอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) ใสถาด
ปอนกระดาษกลบัเขาที่

หมายเหตุ หากเกิดปญหากระดาษตดิใน ADF โปรดตดิตอผูใหบรกิารทีไ่ดรบัอนญุาตจาก HP ใน
ทองถิน่ของคณุ โปรดดทูี่ การบรกิารและการสนบัสนุน

9. เสยีบปลัก๊ไฟของเครือ่ง แลวเปดสวติชเปด/ปดไปทีต่าํแหนงเปด
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8 การแกปญหา

โปรดดเูคลด็ลบัในการแกไขปญหาเกีย่วกบัเครือ่งทีห่วัขอตอไปนี้

● เครือ่งพมิพไมเปด

● จอแสดงผลของแผงควบคมุของเครือ่งปรากฏเสนหรอืจดุสดีาํ หรอืจอวางไมมกีาร
แสดงผลใดๆ

● หนาเอกสารทีพ่มิพวางเปลา

● ไมพมิพหนาเอกสาร

● พมิพหนาเอกสารแลว แตยังคงเกิดปญหาอยู

● ขอความแสดงขอผดิพลาดปรากฏบนจอภาพ

● ปญหาในการจดัการกระดาษ

● หนาทีพ่มิพแตกตางจากทีป่รากฏบนหนาจอ

● กระดาษตดิในเครือ่งพิมพ

● คณุภาพการพมิพไมไดมาตรฐาน

● ขอความแสดงขอผดิพลาดปรากฏบนแผงควบคมุของเครือ่ง

● สาํเนาเอกสารไมออกจากเครือ่ง

● สาํเนาทีอ่อกมาเปนกระดาษเปลา หรอืงานพมิพทีอ่อกมาขาดหายหรอืจาง

● คณุภาพของสาํเนาไมไดมาตรฐาน

● กระดาษตดิในอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตั ิ(ADF)

● ปญหาการทําสาํเนาทีป่รากฏ

● ภาพทีส่แกนออกมามคีณุภาพต่าํ

● ภาพบางสวนไมไดรบัการสแกน

● ใชเวลาในการสแกนนานเกนิไป
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● ขอความแสดงขอผดิพลาดปรากฏ

● คณุภาพการสแกนไมไดมาตรฐาน

หมายเหตุ ฟงกชนัสวนมากทีอ่ธบิายในบทนีส้ามารถดาํเนนิการโดยใชกลองเครือ่งมอืของ HP ได
โปรดดคูาํแนะนาํเกีย่วกบัการใชกลองเครือ่งมอืของ HP ที่ การเปลีย่นแปลงคาโดยใช
กลองเครือ่งมอืของ HP หรอืแผงควบคมุของเครือ่ง
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เครื่องพิมพไมเปด

ลองทาํตามคาํแนะนําในสวนน้ี หากเครือ่งพมิพไมเปด

ไฟฟาเขาเครื่องพิมพหรือไม
● หากคณุใชแถบเสยีบปลัก๊ไฟ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแถบเสยีบปลัก๊ไฟเปดอยู

หรอืลองเสยีบปลัก๊ของเครือ่งพมิพเขากับเตาเสยีบโดยตรง

● ตรวจสอบใหแนใจวาเตาเสยีบทาํงาน

● หากคณุเสยีบปลัก๊เครือ่งเขากบัเตาเสยีบทีม่สีวติช โปรดตรวจสอบวาสวติชนัน้เปดอยู

● ตรวจสอบใหแนใจวาเปดสวติชเครือ่งแลว

คําเตือน! หากปญหายงัอยูหลงัจากทีค่ณุลองแกไขตามวธิทีีก่ลาวมาแลว แสดงวาเครือ่งพมิพอาจมี
ความผดิพลาดในสวนกลไก ใหถอดสายไฟเครือ่งออกจากเตาเสยีบ แลวตดิตอ HP
โปรดดขูอมลูในการตดิตอ HP ทีเ่อกสารรายละเอยีดการบรกิารทีใ่หมาพรอมกับเครือ่ง
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จอแสดงผลของแผงควบคุมของเครื่องปรากฏเสนหรือจุดสีดํา หรือ
จอวางไมมีการแสดงผลใดๆ

ขอควรระวัง ไฟฟาสถติอาจเปนสาเหตใุหเกดิเสนหรอืจดุสดีาํทีไ่มพงึประสงคบนจอแสดงผลของแผง
ควบคมุของเครือ่ง หามสมัผสัจอแสดงผลของแผงควบคมุของเครือ่ง หากรางกายของคณุ
มกีารสะสมของประจไุฟฟาสถติอยู (เชน เมือ่เดนิบนพรมในสภาพอากาศแหง)

เครื่องไดรับคลื่นสนามไฟฟาหรือสนามแมเหล็กหรือไม
หากเครือ่งไดรบัคลืน่สนามไฟฟาหรอืสนามแมเหลก็ จะปรากฏเสนหรอืจดุสดีาํขึน้บนจอ
แสดงผลของแผงควบคมุของเครือ่ง หรอืจอแสดงผลจะวางไมมกีารแสดงผลใดๆ ในการ
แกไขปญหาน้ี ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. ปดเครือ่งพมิพ
2. นาํเครือ่งออกหางจากสนามไฟฟาหรอืสนามแมเหลก็
3. เปดเครือ่งใหมอกีครัง้
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หนาเอกสารที่พิมพวางเปลา

ลองทาํตามคาํแนะนําในสวนน้ี หากงานพมิพออกจากเครือ่งพมิพโดยทีไ่มมกีารพมิพ

เทปปดยังติดอยูที่ตลับหมึกพิมพหรือไม
คณุอาจยงัไมไดดงึเทปปดออกจากตลบัหมกึพมิพ นาํตลบัหมกึพมิพออกมาและดงึเทป
ผนกึออก ตดิตัง้ตลบัหมกึพิมพใหม ลองพิมพเอกสารนัน้อกีครัง้

เอกสารนั้นมีหนาวางหรือไม
เอกสารนัน้อาจมหีนาวาง ใหตรวจสอบเอกสารทีค่ณุพมิพ เพือ่ดวูามเีนือ้หาปรากฏในทกุ
หนาหรอืไม

พิมพหนาแสดงคาคอนฟกไดหรือไม
ในการตรวจสอบเครือ่งพมิพ ใหพมิพหนาแสดงคาคอนฟก โปรดดคูาํแนะนาํท่ี การพมิพ
หนาแสดงคาคอนฟก

ใสตนฉบับอยางถูกตองหรือไม
หากคณุกาํลงัทาํสาํเนา คณุอาจใสตนฉบบัผดิ ตองใสเอกสารตนฉบบัในอปุกรณปอน
กระดาษอตัโนมตัิ (ADF) โดยใหดานทีต่องการพมิพหงายขึน้ หากคณุใสเอกสารตน
ฉบบัโดยคว่าํดานทีจ่ะพมิพลง เอกสารทีท่าํสาํเนาออกมาจะเปนหนาวาง
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ไมพิมพหนาเอกสาร

ลองทาํตามคาํแนะนําเหลานี้ เมือ่เครือ่งไมพมิพหนาเอกสาร

มีขอความปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรหรือไม
โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ขอความแสดงขอผดิพลาดปรากฏบนจอภาพ

เครื่องพิมพดึงกระดาษเขาไปในเครื่องอยางถูกตองหรือไม
โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ปญหาในการจดัการกระดาษ

กําลังเกิดปญหากระดาษติดใชหรือไม
โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ กระดาษตดิในอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตั ิ(ADF) หรอื
กระดาษตดิในเครือ่งพิมพ

สายเคเบิลของเครื่องพิมพที่ใชงานอยูเปนแบบขนานหรือสาย
USB (A/B) และมีการเชื่อมตออยางถูกตองหรือไม
อาจเกดิขอผดิพลาดทีส่ายเคเบลิของเครือ่งพมิพแบบขนานหรอืสาย USB (A/B) ให
ลองแกไขปญหาดงันี้

● ถอดสายเคเบลิของเครือ่งพมิพแบบขนานหรอืสาย USB (A/B) ทัง้สองดานแลว
เชือ่มตออกีครัง้

● ลองพมิพงานทีเ่คยพมิพแลวในอดตี

● ลองเปลีย่นสายเคเบลิของเครือ่งพมิพแบบขนานหรอื USB (A/B) ทีท่าํงานรวมกบั
มาตรฐาน IEEE 1284-B เปนเสนอืน่ โปรดดทูี่ การสัง่ซือ้ชิน้สวนและอปุกรณ
เสรมิของ HP

● ตดิตอบรษิทัผูผลติคอมพวิเตอรของคณุเพือ่เปลีย่นการตัง้คาพอรตขนานเปนโหมด
ECP
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มีอุปกรณอื่นทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรอยูหรือไม
● เครือ่งไมสามารถใชพอรตขนานรวมกันได หากคณุมฮีารดไดรฟแบบตดิตัง้ภายนอก

หรอืสวติชบอ็กซของเครอืขายทีเ่ชือ่มตอกบัพอรตเดยีวกนักบัเครือ่ง อปุกรณอืน่ๆ
เหลานีอ้าจรบกวนการทาํงานของเครือ่งได หากตองการเชือ่มตอและใชเครือ่ง คณุ
จะตองยกเลกิการเชือ่มตอกับอปุกรณอืน่ หรอืใชพอรตแบบขนาน 2 พอรตแทน

● คณุอาจตองเพิม่การดเชือ่มตอ โดย Hewlett-Packard ขอแนะนาํใหใชการด
เชือ่มตอแบบขนาน ECP
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พิมพหนาเอกสารแลว แตยังคงเกิดปญหาอยู

ลองทาํตามคาํแนะนําเหลานีเ้มือ่เครือ่งพมิพหนาเอกสาร แตยงัคงมปีญหาบางอยาง

คุณภาพการพิมพต่ําหรือไม
โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ คณุภาพการพมิพไมไดมาตรฐาน

หนาที่พิมพออกมาตางจากที่ปรากฏบนจอภาพหรือไม
โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ หนาทีพ่มิพแตกตางจากทีป่รากฏบนหนาจอ

การตั้งคาเครื่องพิมพเหมาะสมกับวัสดุสําหรับพิมพที่ใชหรือ
ไม
โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ปญหาในการจดัการกระดาษ
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ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏบนจอภาพ

หากมขีอความตอไปนีป้รากฏบนหนาจอ ใหใชขัน้ตอนทีเ่หมาะสมในการแกไขปญหา

เครื่องพิมพไมตอบสนอง/เกิดขอผิดพลาดในการเขียนขอมูล
ที่ LPT1
โปรดทาํการตรวจสอบดงันี้

● เครือ่งพมิพอยูในสถานะ Ready หรอืไม

● สายไฟและสายเคเบลิแบบขนานหรอืสายเคเบลิ USB (A/B) ท่ีใชไดกบั IEEE
1284-B เชือ่มตอกนัอยางถกูตองหรอืไม

● มไีดรเวอรเครือ่งพิมพอืน่ตดิตัง้อยูในคอมพิวเตอรหรอืไม

ใหลองแกไขปญหาดงัน้ี

● ปลดการเชือ่มตอสายไฟกบัสายเคเบลิแบบขนานหรอืสายเคเบลิ USB (A/B) ทีใ่ช
ไดกบั IEEE 1284-B แลวลองเชือ่มตอใหมอกีครัง้

● ลองเปลีย่นสายเคเบลิแบบขนานอนัใหมหรอืสาย USB อืน่ (A/B) ทีใ่ชไดกบั
IEEE 1284-B

● ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลอืกอปุกรณหรอืเครือ่งพมิพอืน่เปนเครือ่งพมิพทีเ่ปนคา
เริม่ตน

เขาใชพอรตไมได (มีแอปพลิเคชันอื่นใชอยู)
เกดิปญหาระหวางอปุกรณ ซึง่อาจเกดิจากการตดิตัง้อปุกรณอืน่ลงในคอมพวิเตอรและ
กาํลงัรนัซอฟตแวรแสดงสถานะ ซอฟตแวรแสดงสถานะจะใชงานพอรตขนานบน
คอมพวิเตอรและไมยอมใหอปุกรณอืน่เขาใชงานพอรตดงักลาว

ใหลองแกไขปญหาดงัน้ี

● เลกิใชงานหนาตางแสดงสถานะทัง้หมดของอปุกรณอืน่

● ตรวจสอบใหแนใจวาตัง้คาพอรตของเครือ่งถกูตอง เปลีย่นแปลงการตัง้คาพอรตใน
แถบ รายละเอียด หรอืแถบ พอรต ในคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ

● ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลกิใชงานการสนบัสนนุแบบสองทศิทางของเครือ่งแลว
ตรวจสอบใหแนใจวา ไมได เลอืกตวัเลอืกการสนบัสนนุแบบสองทศิทางบนแถบ
รายละเอียด หรอืแถบ พอรต ในคณุสมบตัเิครือ่งพมิพ
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ปญหาในการจัดการกระดาษ

ใชคาํแนะนาํในสวนนีเ้มือ่เกิดปญหาในการจดัการกระดาษ

งานพิมพไมตรง (เอียง)
คุณตั้งตัวกั้นกระดาษถูกตองหรือไม

นาํสือ่สาํหรบัพมิพทัง้หมดออกจากถาดปอนกระดาษ จดัเรยีงเปนปกใหเรยีบรอย และใส
กลบัในถาดปอนกระดาษอกีครัง้ ปรบัตวักัน้กระดาษใหกวางยาวพอดกีบัขนาดของ
กระดาษทีใ่ช และลองพมิพอกีครัง้ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ขอกาํหนดเกีย่วกับสือ่สาํหรบั
พมิพของเครือ่ง หรอืทีคู่มอืเริม่ตนใชงาน

มีการปอนกระดาษเขาไปมากกวาหนึ่งแผนตอครั้ง
ถาดปอนกระดาษเต็มเกินไปหรือไม

โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัการใสกระดาษในถาดปอนกระดาษในคูมอืเริม่ตนใชงาน

กระดาษยับ พับ หรือชํารุดหรือไม

ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษไมมรีอยยบั รอยพบั หรอืชาํรดุ ลองพมิพบนกระดาษจาก
หอใหมหรอืหออืน่

เครื่องไมดึงกระดาษจากถาดปอนกระดาษ
เครื่องอยูในโหมดปอนกระดาษดวยตนเองหรือไม

ลองปฏบิตัติามขอใดขอหน่ึงตอไปนี้

● หากขอความ Manual feed ปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคมุของเครือ่ง ให
กด เมน/ูปอน เพือ่พมิพงาน

● ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งพมิพไมอยูในโหมดปอนกระดาษดวยตนเอง แลวพมิพ
งานอกีครัง้

ลูกกลิ้งดึงกระดาษสกปรกหรือชํารุดหรือไม

โปรดตดิตอผูใหบรกิารทีไ่ดรบัอนุญาตของ HP ในทองถิน่ของคณุ โปรดดคูาํแนะนาํที่
การบรกิารและการสนบัสนนุ
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กระดาษมวนเมื่อปอนผานเครื่องพิมพ
โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ กระดาษมวนหรอืเปนคลืน่
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หนาที่พิมพแตกตางจากที่ปรากฏบนหนาจอ

ลองทาํตามคาํแนะนําในสวนน้ี เมือ่งานพมิพแตกตางจากทีป่รากฏบนหนาจอ

ขอความเบี้ยว ไมถูกตอง หรือไมครบถวน
ในการตรวจสอบวาเครือ่งกาํลงัทาํงานอยู ใหพมิพหนาแสดงคาคอนฟก โปรดดคูาํแนะ
นาํที่ การพมิพหนาแสดงคาคอนฟก หากเครือ่งสามารถพมิพหนาแสดงคาคอนฟกได
อยางสมบรูณ ใหลองปฏบิตัติามวธีิการตอไปนี้

● ปลดการเชือ่มตอสายเคเบลิ แลวเชือ่มตอใหมทัง้สองขาง

● ลองพมิพงานทีเ่คยพมิพไดอยางถูกตองในอดตี

● หากเปนไปได ใหคณุเชือ่มตอสายเคเบลิและเครือ่งพมิพเขากับคอมพวิเตอรเครือ่ง
อืน่ แลวลองพมิพงานทีเ่คยพมิพไดอยางถกูตอง

● ลองเปลีย่นสายเคเบลิแบบขนานอนัใหมหรอืสาย USB อืน่ (A/B) ทีเ่ขากบั IEEE
1284-B โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การสัง่ซือ้ชิน้สวนและอปุกรณเสรมิของ HP

● คณุอาจเลอืกไดรเวอรเครือ่งพมิพผดิขณะทีต่ดิตัง้ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ ตรวจสอบ
ใหแนใจวาเลอืกเครือ่งพมิพในคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพแลว

● โปรแกรมอาจเกดิปญหาขึน้ ลองพมิพดวยโปรแกรมอืน่

กราฟกหรือขอความขาดหายไปหรือไม มีหนาวางหรือไม
● ตรวจสอบใหแนใจวาเอกสารของคณุไมมหีนาวาง

● คณุอาจยงัไมไดดงึเทปปดออกจากตลบัหมกึพมิพ ใหถอดตลบัหมกึแลวดงึเทปปด
ออก

● ตดิตัง้ตลบัหมกึพิมพใหม โปรดดคูาํแนะนาํในคูมอืเริม่ตนใชงาน

● ในการตรวจสอบเครือ่งพมิพ ใหพมิพหนาแสดงคาคอนฟก โปรดดคูาํแนะนาํท่ี การ
พมิพหนาแสดงคาคอนฟก

● การตัง้คากราฟกในคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพอาจไมเหมาะสมกบัประเภทของงานที่
คณุกาํลงัพิมพ ลองตัง้คากราฟกอืน่ในคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ โปรดดขูอมลูเพิม่
เตมิที่ การเปลีย่นแปลงการตัง้คาการพมิพ

● ไดรเวอรเครือ่งพมิพอาจใชไมไดกบัประเภทงานทีค่ณุกาํลงัพมิพ ลองใชไดรเวอร
เครือ่งพมิพอืน่

หมายเหตุ หากคณุใชไดรเวอรเครือ่งพมิพอืน่ คณุอาจใชคณุสมบตับิางอยางของเครือ่งพมิพไมได
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รูปแบบหนาเอกสารแตกตางจากรูปแบบในเครื่องพิมพอื่น
หรือไม
หากคณุใชไดรเวอรเครือ่งพมิพรุนเกาหรอืยีห่ออืน่ (ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ) เพ่ือสราง
เอกสาร หรอืการตัง้คาคณุสมบตัเิครือ่งพมิพในซอฟตแวรแตกตางจากของเครือ่งพมิพ
หนาเอกสารอาจเปลีย่นรปูแบบไปเมือ่คณุพมิพโดยใชไดรเวอรหรอืการตัง้คาเครือ่งพมิพ
ใหม ในการแกปญหา โปรดลองแกไขปญหาดงันี้

● จดัทาํเอกสารและพมิพโดยใชไดรเวอรเครือ่งพมิพ (ซอฟตแวรเครือ่งพิมพ) และตัง้
คาคณุสมบตัเิครือ่งพมิพใหเหมอืนกนั ไมวาคณุจะใชเครือ่งพมิพรุนใดกต็าม

● เปลีย่นความละเอยีด ขนาดของสือ่สาํหรบัพมิพ การตัง้คาแบบตวัอกัษร และการตัง้
คาอืน่ๆ โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิที่ การเปลีย่นแปลงการตัง้คาการพมิพ

�¸ ราฟกมีคุณภาพต่ําหรือไม
การตัง้คากราฟกอาจไมเหมาะสมกบังานพมิพ ใหลองแกไขปญหาดงันี้

● ตรวจสอบการตัง้คากราฟก เชน ความละเอยีด ในคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ และ
ปรบัคาตางๆ เทาทีจ่ําเปน โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การเปลีย่นแปลงการตัง้คาการ
พมิพ

● ลองใชไดรเวอรเครือ่งพมิพ (ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ) อืน่

หมายเหตุ หากคณุใชไดรเวอรเครือ่งพมิพอืน่ คณุอาจใชคณุสมบตับิางอยางของเครือ่งพมิพไมได
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กระดาษติดในเครื่องพิมพ

ในบางครัง้ อาจเกดิปญหากระดาษตดิระหวางงานพมิพ ใหคณุลองแกไขปญหาดงันีก้อน
แกปญหากระดาษตดิ

● ตรวจสอบใหแนใจวาสือ่สาํหรบัพมิพทีใ่ชตรงตามขอกาํหนดของ HP โปรดดขูอมลู
เพิม่เตมิท่ี ขอกําหนดเกีย่วกบัสือ่สาํหรบัพมิพของเครือ่ง

● ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษไมมรีอยยบั รอยพบั หรอืชาํรดุ

● ตรวจดคูวามสะอาดของเครือ่งพมิพ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การทาํความสะอาดเสน
ทางผานของกระดาษ

● ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษในถาดปอนกระดาษอยางถกูตองและไมเตม็จนเกิน
ไป โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัการใสกระดาษในถาดปอนกระดาษในคูมอืเริม่ตนใชงาน

หมายเหตุ หากจะเพิม่กระดาษ คณุควรนาํกระดาษทัง้หมดออกจากถาดปอนกระดาษเสมอ และจดั
เรยีงกระดาษเดมิใหเรยีบพอดกีบักองกระดาษใหม ท้ังนี้ เพือ่ปองกนัการปอนกระดาษ
เขาเครือ่งครัง้ละหลายแผน ซึง่จะชวยลดปญหากระดาษตดิได

คณุจะไดรบัคาํเตอืนถงึปญหากระดาษตดิจากขอผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในซอฟตแวร และมี
ขอความแสดงกระดาษตดิปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคมุของเครือ่ง โปรดดู
ขอมลูเพิม่เตมิท่ี ขอความแสดงขอผดิพลาดปรากฏบนแผงควบคมุของเครือ่ง

ขอควรระวัง ในการแกปญหากระดาษตดิ คณุไมจําเปนตองถอดถาดปอนกระดาษออก ใหถอดถาด
ปอนกระดาษออกจากเครือ่งเฉพาะเมือ่จะสงเครือ่งเขารบัการบรกิารดานฮารดแวร
สาํหรบัขอมลูเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัการถอดถาดปอนกระดาษ โปรดดทูี่ การถอดถาดปอน
กระดาษ

การแกไขกระดาษติด

ขอควรระวัง การเกดิกระดาษตดิอาจทาํใหผงหมกึเลอะหนากระดาษ ในกรณทีีผ่งหมกึเลอะเสือ้ผา ให
นาํไปซกัในน้าํเยน็ น้าํรอนจะทาํใหผงหมกึยิง่ตดิแนน ในกรณทีีผ่งหมกึเลอะมอื ใหลาง
ออกดวยน้าํเยน็

อยาใชของแหลม เชน ดนิสอหรอืกรรไกร ในการนาํกระดาษทีต่ดิออก
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หมายเหตุ ในการนาํกระดาษทีต่ดิอยูออก รวมถงึการนาํกระดาษตดิออกจากถาดกระดาษออก ให
ดนัสลกัปลดลอ็คฝาครอบตลบัหมกึพมิพเพือ่เปดฝาปดดานบน แลวนําตลบัหมกึพมิพออก
มา เปดฝาปดดานบนและนาํตลบัหมกึออกมาจนกวาจะดงึกระดาษทีต่ดิอยูออกได การ
เปดฝาปดดานบนและการนาํตลบัหมกึพิมพออกจากตวัยดึของลกูกลิง้เครือ่งพมิพจะชวย
ใหดงึกระดาษทีต่ดิอยูออกไดงายยิง่ขึน้

1. ดนัสลกัปลดลอ็คฝาครอบตลบัหมกึพมิพ แลวเปดฝาปดดานบน

2. จบัทีท่ีจ่บัของตลบัหมกึพมิพ ถอดตลบัหมกึพิมพออก แลววางไว

ขอควรระวัง เพือ่ปองกนัไมใหตลบัหมกึพมิพชาํรดุเสยีหาย อยาใหตลบัหมกึถกูแสงโดยไมจําเปน เกบ็
ตลบัหมกึพมิพไวในถงุกระดาษ หรอืภาชนะบรรจทุีทึ่บแสง จนกวาคณุจะใสตลบัหมกึ
กลบัเขาไปในเครือ่ง

3. ใชมอืทัง้สองจบักระดาษสวนทีย่ืน่ออกมา (รวมทัง้บรเิวณกลางกระดาษ) แลวดงึ
กระดาษออกจากเครือ่งพมิพอยางระมดัระวงั
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4. เมือ่นํากระดาษทีต่ดิออกแลว ใหใสตลบัหมกึพมิพกลบัเขาที่ แลวปดฝาปดดานบน

5. หลงัจากแกไขปญหากระดาษตดิ คณุควรปดเครือ่งพมิพ แลวเปดใหม

หมายเหตุ เมือ่คณุเตมิกระดาษใหม ใหนาํกระดาษทัง้หมดออกจากถาดปอนกระดาษ จดัเรยีงเปน
ปกใหเรยีบรอยหลงัจากเตมิกระดาษ จากนัน้ใสในถาดปอนกระดาษ

การแกไขกระดาษติดบริเวณอื่นๆ

ขอควรระวัง อยาใชของแหลม เชน ดนิสอหรอืกรรไกร ในการนาํกระดาษทีต่ดิออก

หากมกีระดาษตดิอยูบรเิวณทางออกเอกสาร ใหจบัขอบกระดาษทีโ่ผลออกมา และดงึ
กระดาษออกทางถาดกระดาษออก

หมายเหตุ หากคณุปดเครือ่งพมิพไวกอนทีจ่ะแกไขปญหากระดาษตดิ ใหเปดเครือ่งและเริม่การ
พมิพหรอืการทาํสาํเนาน้ันอกีครัง้

หากกระดาษตดิในอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) โปรดดทูี่ กระดาษตดิใน
อปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตั ิ(ADF)

เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงกระดาษติด
● ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดวางกระดาษในถาดปอนกระดาษจนเตม็เกนิไป ความจุ

ของถาดปอนกระดาษจะแตกตางกนัไปตามประเภทกระดาษทีใ่ช

● ตรวจดวูาถาดปอนกระดาษอยูในตาํแหนงทีถ่กูตอง

● อยาเพิม่สือ่สาํหรบัพมิพลงในถาดปอนกระดาษขณะเครือ่งกาํลงัพิมพงาน

● ใชประเภทสือ่สาํหรบัพมิพที่ HP แนะนาํเทานัน้ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
ประเภทสือ่สาํหรบัพมิพที่ ขอกาํหนดเกีย่วกบัสือ่สาํหรบัพมิพของเครือ่ง
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● อยาปลอยใหสือ่สาํหรบัพมิพเรยีงซอนกนัอยูบนถาดกระดาษออก ประเภทสือ่สาํหรบั
พมิพและจาํนวนหมกึพมิพทีใ่ชจะมผีลกับความจขุองถาดกระดาษออก

● ตรวจสอบการเชือ่มตอสายไฟ ตรวจสอบใหแนใจวาเสยีบสายไฟทีเ่ครือ่งพมิพและ
แหลงจายไฟแนนแลว เสยีบสายไฟเขากบัเตาเสยีบ AC ทีม่กีารตอลงกราวนด
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คุณภาพการพิมพไมไดมาตรฐาน

หวัขอนีจ้ะอธบิายขอมลูเกีย่วกบัการระบแุละแกไขขอผดิพลาดของงานพมิพ

หมายเหตุ Hewlett-Packard ขอแนะนาํวาคณุไมควรใชอปุกรณสาํรองไฟเแบตเตอรี่ (UPS)
หรอืเครือ่งปองกนัไฟกระชากกบัเครือ่งพิมพนี้ เนือ่งจากอปุกรณเหลาน้ันอาจจะทาํให
เกดิขอผดิพลาดในการพมิพได

หมึกซีดจางหรือเลือน

● ผงหมกึมนีอย โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ตลบัหมกึพมิพ HP LaserJet
● สือ่สาํหรบัพมิพอาจไมตรงตามขอกาํหนดของ Hewlett-Packard (เชน สือ่

สาํหรบัพิมพชืน้หรอืขรขุระเกนิไป) โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิท่ี ขอกําหนดเกีย่วกบัสือ่
สาํหรบัพิมพของเครือ่ง หากหมกึซดีจางทัง้หนาเอกสาร การปรบัความเขมของการ
พมิพอาจนอยเกนิไป หรอือยูใน EconoMode ใหปรบัความเขมของการพมิพ
และเลกิใช EconoMode ในคณุสมบตัเิครือ่งพมิพ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การ
ประหยดัหมกึ
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ผงหมึกเลอะเปนจุด

● สือ่สาํหรบัพมิพอาจไมตรงตามขอกาํหนดของ Hewlett-Packard (เชน สือ่
สาํหรบัพิมพชืน้หรอืขรขุระเกนิไป) โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิท่ี ขอกําหนดเกีย่วกบัสือ่
สาํหรบัพิมพของเครือ่ง

● เครือ่งพมิพอาจสกปรก โปรดดคูาํแนะนาํที่ การทาํความสะอาดเสนทางผานของ
กระดาษ

หมึกขาดเปนชวง

● อาจเกดิขอผดิพลาดทีก่ระดาษแผนเดยีว ใหลองพมิพงานใหมอกีครัง้

● สือ่สาํหรบัพมิพมรีะดบัความชืน้ไมเทากนั หรอืมพีืน้ผวิเปยกชืน้เปนจดุๆ ใหลอง
พมิพบนสือ่สาํหรบัพมิพอืน่อกีครัง้ โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิที่ ขอกาํหนดเกีย่วกบัสือ่
สาํหรบัพิมพของเครือ่ง

● สือ่สาํหรบัพมิพคณุภาพไมดี กระบวนการผลติอาจทาํใหกระดาษบางบรเิวณไมรบัผง
หมกึ ใหลองใชกระดาษอืน่
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● อาจเกดิขอผดิพลาดทีต่ลบัหมกึพมิพ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิท่ี ตลบัหมกึพิมพ 
HP LaserJet

● สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Windows ใหเลอืกที่ ประเภท: ในแถบ
กระดาษ หรอืแถบ กระดาษ/คุณภาพ และใหตรวจสอบวาไดตัง้คากระดาษอยาง
ถกูตองแลว โปรดดคูาํแนะนาํที่ การปรบัคณุภาพการพมิพสาํหรบักระดาษแตละ
ประเภท

สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Macintosh ใหเลอืกที่ Type is: ในแถบ
Paper/Quality หรอืแถบ Paper (แถบ Paper Type/Quality ของ
ไดรเวอร Macintosh บางรุน) และตรวจสอบใหแนใจวาไดตัง้คากระดาษอยางถูก
ตองแลว โปรดดทูี่ การปรบัคณุภาพการพมิพสาํหรบักระดาษแตละประเภท สาํหรบั
คาํแนะนาํ

หมายเหตุ หากขัน้ตอนเหลานีไ้มสามารถแกปญหา โปรดตดิตอตวัแทนและผูใหบรกิารของ HP
โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิในการตดิตอกบั HP ทีเ่อกสารรายละเอยีดการบรกิารทีม่าพรอม
กบัเครือ่ง

หมึกเลอะเปนเสนในแนวตั้ง

● ตรวจสอบวาถาดปอนกระดาษหลกัอยูในตาํแหนงท่ีถกูตอง

● ลกูกลิง้ไวแสงทีอ่ยูในตลบัหมกึอาจมรีอยขดีขวน ตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพของ HP ใหม
โปรดดคูาํแนะนาํในคูมอืเริม่ตนใชงาน
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พื้นหลังสีเทา

● ตรวจสอบวาถาดปอนกระดาษหลกัอยูในตาํแหนงท่ีถกูตอง

● ลดการตัง้คาความเขมของการพมิพโดยใชกลองเครือ่งมอืของ HP ซึง่จะลดความ
เขมของโทนสเีทาทีพ่ืน้หลงั โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิทีว่ธิใีชซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

● เปลีย่นไปใชกระดาษทีม่นี้าํหนกัเบากวาเดมิ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ขอกาํหนดเก่ียว
กบัสือ่สาํหรบัพมิพของเครือ่ง

● ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครือ่งพมิพ สภาพอากาศทีแ่หงมาก (ความชืน้ต่าํ) อาจ
ทาํใหโทนสเีทาทีพ่ืน้หลงัเขมขึน้ได

● ตดิตัง้ตลบัหมกึพิมพของ HP ใหม โปรดดคูาํแนะนําในคูมอืเริม่ตนใชงาน
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ผงหมึกเปอน

● อณุหภมูขิองฟวเซอรอาจต่าํเกนิไป สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Windows
ใหเลอืกที่ ประเภท: ในแถบ กระดาษ หรอืแถบ กระดาษ/คุณภาพ และใหตรวจ
สอบวาไดตัง้คากระดาษอยางถกูตองแลว โปรดดคูาํแนะนาํท่ี การปรบัคณุภาพการ
พมิพสาํหรบักระดาษแตละประเภท

สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Macintosh ใหเลอืกที่ Type is: ในแถบ
Paper/Quality หรอืแถบ Paper (แถบ Paper Type/Quality ของ
ไดรเวอร Macintosh บางรุน) และตรวจสอบใหแนใจวาไดตัง้คากระดาษอยางถูก
ตองแลว โปรดดคูาํแนะนาํที่ การปรบัคณุภาพการพมิพสาํหรบักระดาษแตละ
ประเภท

● หากมผีงหมกึเปอนบรเิวณขอบกระดาษ อาจทาํใหตวักัน้กระดาษสกปรก ใหเชด็ตวั
กัน้กระดาษดวยผาแหงทีไ่มเปนขยุ โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิที่ การทาํความสะอาดเสน
ทางผานของกระดาษ

● ตรวจสอบประเภทและคณุภาพกระดาษ

● ตดิตัง้ตลบัหมกึพิมพของ HP ใหม โปรดดคูาํแนะนําในคูมอืเริม่ตนใชงาน
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ผงหมึกไมติด

● สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Windows ใหเลอืกที่ ประเภท: ในแถบ
กระดาษ หรอืแถบ กระดาษ/คุณภาพ และใหเลอืกกระดาษทีค่ณุจะใช โปรดดคูาํ
แนะนําที่ การปรบัคณุภาพการพมิพสาํหรบักระดาษแตละประเภท คณุสมบตันิีม้ใีน
กลองเครือ่งมอืของ HP เชนกนั

สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Macintosh ใหเลอืกที่ Type is: ในแถบ
Paper/Quality หรอืแถบ Paper (แถบ Paper Type/Quality ของ
ไดรเวอร Macintosh บางรุน) และเลอืกกระดาษทีค่ณุจะใช โปรดดคูาํแนะนาํที่
การปรบัคณุภาพการพมิพสาํหรบักระดาษแตละประเภท

● ทาํความสะอาดขางในเครือ่งพมิพ โปรดดคูาํแนะนาํที่ การทาํความสะอาดและดแูล
รกัษาเครือ่ง

● ตรวจสอบประเภทและคณุภาพกระดาษ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ขอกาํหนดเกีย่วกบั
สือ่สาํหรบัพมิพของเครือ่ง

● ตดิตัง้ตลบัหมกึพิมพของ HP ใหม โปรดดคูาํแนะนําในคูมอืเริม่ตนใชงาน

● เสยีบปลัก๊ของเครือ่งพมิพเขากับเตาเสยีบ AC โดยตรงแทนทีจ่ะเสยีบเขากบัแถบ
เสยีบปลัก๊ไฟ
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รอยเปอนซ้ําในแนวตั้ง

● ตลบัหมกึพมิพอาจชาํรดุเสยีหาย หากรอยเปอนซ้าํเกดิทีบ่รเิวณเดยีวกันของแตละ
หนาเอกสาร ใหตดิตัง้ตลบัหมกึของ HP ใหม โปรดดคูาํแนะนาํในคูมอืเริม่ตนใช
งาน

● ชิน้สวนภายในของเครือ่งอาจเปอนผงหมกึ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การทาํความ
สะอาดและดแูลรกัษาเครือ่ง หากมรีอยเปอนทีด่านหลงัของกระดาษ ปญหาน้ีอาจ
หมดไปหลงัจากพมิพตอไปอกี 2-3 แผน

● สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Windows ใหเลอืกที่ ประเภท: ในแถบ
กระดาษ หรอืแถบ กระดาษ/คุณภาพ และใหเลอืกกระดาษทีค่ณุจะใช โปรดดคูาํ
แนะนําที่ การปรบัคณุภาพการพมิพสาํหรบักระดาษแตละประเภท คณุสมบตันิีม้ใีน
กลองเครือ่งมอืของ HP เชนกนั

สาํหรบัไดรเวอรเครือ่งพมิพของ Macintosh ใหเลอืกที่ Type is: ในแถบ
Paper/Quality หรอืแถบ Paper (แถบ Paper Type/Quality ของ
ไดรเวอร Macintosh บางรุน) และเลอืกกระดาษทีค่ณุจะใช โปรดดคูาํแนะนาํที่
การปรบัคณุภาพการพมิพสาํหรบักระดาษแตละประเภท
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ตัวอักษรผิดรูป

● หากตวัอกัษรผดิรปู ทาํใหภาพทีไ่ดไมตรงตามจรงิ กระดาษทีค่ณุใชอาจลืน่เกนิไป
ใหลองใชกระดาษอืน่ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ขอกาํหนดเกีย่วกับสือ่สาํหรบัพมิพของ
เครือ่ง

● หากตวัอกัษรผดิรปู ทาํใหงานมลีกัษณะเปนคลืน่ คณุอาจตองนาํเครือ่งพมิพเขารบั
การบรกิาร ใหพมิพหนาแสดงคาคอนฟก โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การพมิพหนา
แสดงคาคอนฟก

● หากตวัอกัษรผดิรปู โปรดตดิตอตวัแทนจาํหนายหรอืฝายบรกิารของ HP โปรดดู
ขอมลูเพิม่เตมิในการตดิตอกับ HP ทีเ่อกสารรายละเอยีดการบรกิารทีม่าพรอมกับ
เครือ่ง

หนาเอกสารเอียง

● ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษอยางถูกวธิี และตวักัน้กระดาษไมแนนหรอืหลวม
เกนิไป โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัการใสกระดาษในถาดปอนกระดาษในคูมอืเริม่ตนใช
งาน

● ถาดปอนกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) อาจเตม็เกนิไป โปรด
ดขูอมลูเกีย่วกับการใสกระดาษในถาดปอนกระดาษในคูมอืเริม่ตนใชงาน

● ตรวจสอบประเภทและคณุภาพกระดาษ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ขอกาํหนดเกีย่วกบั
สือ่สาํหรบัพมิพของเครือ่ง
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กระดาษมวนหรือเปนคลื่น

● ตรวจสอบประเภทและคณุภาพกระดาษ อณุหภมูแิละความชืน้สงูอาจทาํใหกระดาษ
มวนงอ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ขอกาํหนดเกีย่วกบัสือ่สาํหรบัพิมพของเครือ่ง

● กระดาษอาจอยูในถาดปอนกระดาษมาเปนเวลานาน ใหกลบัปกกระดาษในถาด
ปอน และใหลองพลกิกระดาษในถาด 180 องศา

● อณุหภมูขิองฟวเซอรอาจสงูเกินไป โปรดดคูาํแนะนาํที่ การปรบัคณุภาพการพมิพ
สาํหรบักระดาษแตละประเภท คณุสมบตันิีม้ใีนกลองเครือ่งมอืของ HP เชนกนั

นอกจากนี้ คณุสามารถปรบัอณุหภมูขิองฟวเซอรไดทีแ่ผงควบคมุของเครือ่ง การตัง้คา
Less paper curl ในเมนู Service จะกาํหนดอณุหภมูขิองฟวเซอรใหเปนการตัง้
คาต่าํสดุ คาเริม่ตนท่ีกาํหนดจากโรงงาน คอื Off ดงัน้ัน ใหปฏบิตัติามคาํแนะนาํดาน
ลางเพือ่เปดใชงานการตัง้คาน้ี

1. บนแผงควบคมุของเครือ่ง ใหกด เมน/ูปอน
2. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Service จากน้ันกด เมน/ูปอน
3. กดปุม < หรอื > เพือ่เลอืก Less paper curl จากนัน้กด เมนู/ปอน
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กระดาษยนหรือพับ

● ตรวจสอบวาใสกระดาษอยางถกูวธิี โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัการใสกระดาษในถาดปอน
กระดาษในคูมอืเริม่ตนใชงาน

● ตรวจสอบประเภทและคณุภาพกระดาษ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ขอกาํหนดเกีย่วกบั
สือ่สาํหรบัพมิพของเครือ่ง

● กลบัปกกระดาษในถาดปอน และใหลองพลกิกระดาษในถาด 180 องศา

เสนขอบหมึกกระจัดกระจาย

● หากผงหมกึกระจายรอบตวัอกัษรในปรมิาณมาก กระดาษอาจไมรบัผงหมกึ (ผงหมกึ
กระจายเลก็นอยเปนเรือ่งปกตสิาํหรบัการพมิพเลเซอร) ใหลองใชกระดาษอืน่ โปรด
ดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ขอกาํหนดเก่ียวกบัสือ่สาํหรบัพมิพของเครือ่ง

● กลบัปกกระดาษในถาดปอน

● ใชกระดาษทีอ่อกแบบมาสาํหรบัเครือ่งพิมพเลเซอร โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ขอ
กาํหนดเก่ียวกบัสือ่สาํหรบัพมิพของเครือ่ง
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ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่อง

สวนนีป้ระกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัขอความแสดงขอผดิพลาดทีจ่ะปรากฏบนจอแสดงผล
ของแผงควบคมุของเครือ่ง และวธีิการแกไข

การแกไขปญหาสําหรับขอความแสดงขอผิดพลาดทั่วไป
ขอความตอไปนีเ้ปนขอความแสดงขอผดิพลาดทัว่ไปทีอ่าจปรากฏบนจอแสดงผลของ
แผงควบคมุของเครือ่ง

Door open or no print cartridge
ฝาครอบตลบัหมกึพมิพเปดอยู หรอืไมมกีารตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพ ตรวจสอบใหแนใจวา
คณุไดตดิตัง้ตลบัหมกึพิมพอยางถูกตองในเครือ่งแลว โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการ
ตดิตัง้ตลบัหมกึพิมพทีคู่มอืเริม่ตนใชงาน

หลงัจากตรวจสอบตลบัหมกึพมิพแลว ใหปดฝาครอบตลบัหมกึพิมพใหสนิท

เมือ่แกไขปญหาน้ีแลว เครือ่งจะพมิพงานทีพ่มิพอยูจนเสรจ็ และกลบัไปทีส่ถานะ
Ready

Add paper. [enter] to continue
เครือ่งพมิพไมมสีือ่สาํหรบัพมิพ ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษหรอืถาดปอนกระดาษ
หลกั โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษทีคู่มอืเริม่ตน
ใชงาน

หากมกีระดาษบรรจอุยูแลว ใหนาํกระดาษออกมา ตรวจดแูละนาํกระดาษทีต่ดิอยูออก
จากนัน้ใสถาดอกีครัง้

เมือ่แกไขปญหาเรยีบรอยแลว ใหกด เมน/ูปอน เครือ่งจะพมิพงานทีพ่มิพอยูจนเสรจ็
หรอืกลบัไปทีส่ถานะ Ready

ขอความแสดงขอผิดพลาดที่สําคัญ
เมือ่เกิดขอผดิพลาดทีส่าํคญั เครือ่งจะหยดุการทาํสาํเนาหรอืการสแกนปจจบุนั และขอ
ความใดขอความหนึง่ตอไปนีจ้ะปรากฏบนแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ

● 50 Fuser Error
● 51 Laser Error
● 52 Scanner Error
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● 57 Fan Error
● 79 Error
● CCD Scanner

Error
● Scanner Bulb

failure
หากขอความใดขอความหนึง่ปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคมุของเครือ่ง แสดงวา
เครือ่งเกดิขอผดิพลาดทีส่าํคญั ใหถอดสายไฟของเครือ่งพมิพทิง้ไว 5 นาที แลวเสยีบ
สายไฟใหมอกีครัง้ หากยงัมขีอผดิพลาด โปรดตดิตอฝายบรกิารลกูคาของ HP ตาม
หมายเลขโทรศพัททีร่ะบไุวในเอกสารรายละเอยีดการบรกิารทีใ่หมาพรอมกบัเครือ่ง
หรอืไปที่ http://www.hp.com

ขอความเตือน
เมือ่ขอความเตอืนปรากฏแสดงวาตองดาํเนนิการอยางใดอยางหนึง่ เชน เพิม่กระดาษ
หรอืแกไขปญหากระดาษตดิ เมือ่ขอความเตอืนปรากฏขึน้ เครือ่งพมิพจะหยดุงาน
ปจจบุนัโดยอตัโนมตัิ และจะไมทาํงานตอจนกวาจะมกีารแกไขปญหา เมือ่แกไขปญหานี้
แลว เครือ่งพมิพจะทาํงานทีค่างอยูจนเสรจ็ หรอืกลบัไปทีส่ถานะ Ready ยกเวนใน
กรณทีีผู่ใชตองการใชระบบเมนหูลกั เครือ่งจะเปลีย่นการแสดงผลเพือ่ใหคณุสามารถใช
ระบบเมนไูด

ขอความตอไปนีเ้ปนขอความเตอืนทัว่ไปทีอ่าจปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคมุของ
เครือ่ง

● Doc feeder jam
Clear, Reload

● Document feeder
mispick.Reload

● Door open or no
print cartridge

● Manual feed
Press [enter]

● Memory is low
Press [enter]
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● Add paper.
[enter] to continue

● No print
cartridge

● Printer jam
Clear paper path

หมายเหตุ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระดาษตดิที่ กระดาษตดิในอปุกรณปอนกระดาษ
อตัโนมตั ิ(ADF) หรอื กระดาษตดิในเครือ่งพมิพ

ขอความแจงเตือน
ขอความแจงเตอืนมคีวามสาํคญัเทยีบเทากบัประกาศการรบัประกนั ซึง่เปนชวงเวลา
สัน้ๆ แตสิง่ทีแ่จงอาจจะมผีลตอความสมบรูณของงานหรอืคณุภาพของงานพมิพ เมือ่ขอ
ความแจงเตอืนปรากฏ งานทีท่าํอยูอาจถกูยกเลกิไป ขอความจะปรากฏบนจอแสดงผล
ของแผงควบคมุของเครือ่งเปนเวลา 5 วนิาที

ขอความตอไปนีเ้ปนขอความแจงเตอืนทัว่ไปทีอ่าจปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคมุ
ของเครือ่ง

● Device error
[enter] to cont.

● Device is busy
Try again later

● Engine comm.
error

● Memory is low
Try again later

● Page too complex
[enter] to cont.

● Settings cleared

130 การแกปญหา THWW



หากขอความแจงเตอืนเก่ียวของกับงานพมิพ ในขณะทีค่ณุใชการตัง้คาดาํเนนิการตอ
โดยอตัโนมตัิ ขอความจะปรากฏเปนเวลา 10 วนิาที หากคณุไมไดกด เมน/ูปอน หรอื
ยกเลกิ เครือ่งจะดาํเนนิการตอไป หากไมไดใชการตัง้คาดาํเนนิการตออตัโนมตัิ ขอ
ความแจงเตอืนทีเ่ก่ียวกบังานพมิพจะปรากฏอยูจนกวาคณุจะกด เมน/ูปอน เพือ่ดาํเนนิ
การตอ หรอืกด ยกเลกิ เพือ่ยกเลกิงานพมิพ

หมายเหตุ การตัง้คาดาํเนนิการตออตัโนมตัมิอียูในไดรเวอรเครือ่งพมิพและกลองเครือ่งมอืของ
HP โปรดสัง่พมิพหนาแสดงคาคอนฟก เพือ่ตรวจดวูาคณุกาํลงัใชการตัง้คาดาํเนินการ
ตอโดยอตัโนมตัอิยูหรอืไม โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การพมิพหนาแสดงคาคอนฟก
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สําเนาเอกสารไมออกจากเครื่อง

ใสกระดาษลงในถาดกระดาษเรียบรอยแลวหรือไม
ใสกระดาษลงในเครือ่ง โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การใสเอกสารตนฉบบัเพ่ือทาํสาํเนา

ใสตนฉบับอยางถูกตองหรือไม
โปรดตรวจสอบวาไดใสตนฉบบัอยางถกูตองแลว

● ถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF): ควรวางตน
ฉบบัลงในถาดปอนกระดาษของ ADF โดยวางดานบนของกระดาษลงและใหหงาย
หนาทีต่องการทาํสาํเนาขึน้ ใสตนฉบบัใน ADF จนเขาตาํแหนง โปรดดขูอมลูเพิม่
เตมิที่ การใสเอกสารตนฉบบัเพือ่ทําสาํเนา

● สแกนเนอรแบบแทน: วางเอกสารตนฉบบัลงบนสแกนเนอรแบบแทนโดยคว่าํ
หนาทีต่องการสแกนลง และใหมมุบนดานซายของเอกสารอยูทีด่านขวาลางของแผน
กระจก
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สําเนาที่ออกมาเปนกระดาษเปลา หรืองานพิมพที่ออกมาขาดหาย
หรือจาง

ดึงเทปผนึกออกจากตลับหมึกพิมพของเครื่องพิมพแลวหรือ
ไม
หากยงัไมไดดงึเทปผนกึออกจากตลบัหมกึพมิพ ใหนาํตลบัหมกึพมิพออกจากเครือ่ง แลว
ดงึเทปปดผนกึออก จากนัน้จงึตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพใหม โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
การตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพในคูมอืเริม่ตนใชงาน

มีผงหมึกอยูในตลับนอยเกินไปหรือไม
ตลบัหมกึพมิพใชสาํหรบัทาํสาํเนามาหลายครัง้แลว หากมผีงหมกึในตลบัหมกึนอย
สาํเนาทีไ่ดอาจซดีจาง

ตนฉบับมีคุณภาพต่ําหรือไม
ความคมชดัของสาํเนาจะขึน้อยูกบัคณุภาพและขนาดของตนฉบบั หากเอกสารตนฉบบัสี
ออนเกนิไป เอกสารทีท่าํสาํเนาออกมาอาจไมชดัเจน แมวาคณุจะปรบัความคมชดัแลวก็
ตาม

เอกสารตนฉบับมีพื้นหลังเปนสีหรือไม
สขีองพืน้หลงัอาจทาํใหภาพดานหนาทีพ่มิพออกมากลมกลนืกบัพืน้หลงัมากเกนิไป หรอื
ทาํใหพืน้หลงัปรากฏออกมาในอกีเฉดสหีนึง่

THWW สาํเนาทีอ่อกมาเปนกระดาษเปลา หรอืงานพมิพทีอ่อกมาขาดหายหรอืจาง 133



คุณภาพของสําเนาไมไดมาตรฐาน

ขอมลูในสวนน้ีจะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้

● การปองกันปญหา

● การระบแุละแกไขปญหาการทาํสาํเนา

การปองกันปญหา
คณุสามารถปรบัปรงุคณุภาพของสาํเนาเอกสารได โดยดาํเนินการตามขัน้ตอนงายๆ ตอ
ไปนี้

● ทาํสาํเนาเอกสารจากสแกนเนอร วธีินีจ้ะใหสาํเนาเอกสารทีม่คีณุภาพสงูกวาการทาํ
สาํเนาเอกสารจากอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF)

● ใชตนฉบบัทีม่คีณุภาพ

● ใสกระดาษใหถกูตอง หากใสกระดาษไมถกูตองจะทาํใหกระดาษเอยีง ภาพทีไ่ดไม
ชดัเจน และเกดิปญหากบัโปรแกรม OCR โปรดดคูาํแนะนาํที่ การใสเอกสารตน
ฉบบัเพือ่ทาํสาํเนา

● หากเครือ่งพมิพปอนกระดาษมากกวาหน่ึงแผนตอครัง้บอยๆ คณุอาจตองเปลีย่นแผน
แยกกระดาษ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การบรกิารและการสนบัสนนุ

● ใหใชกระดาษรองเพือ่ปองกันเอกสารตนฉบบั

หมายเหตุ ปญหาการปอนกระดาษทีเ่กดิขึน้บอยครัง้จะแสดงใหทราบวาเกดิความเสยีหายกบัเครือ่ง
ถายเอกสาร/แผนแยกกระดาษ โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัการตดิตอผูใหบรกิารที่
การบรกิารและการสนบัสนนุ
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กระดาษติดในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

บางครัง้ อาจเกดิปญหากระดาษตดิระหวางการทาํสาํเนา สแกน หรอืสงแฟกซ

คณุจะไดรับัคาํเตอืนถงึปญหากระดาษตดิจากขอความ Doc feeder jam Clear,
Reload ท่ีปรากฏในจอแสดงผลของแผงควบคมุของเครือ่ง

● ใสถาดปอนกระดาษ ADF ไมถูกตอง หรอืใสกระดาษมากเกนิไป โปรดดขูอมลูเพิม่
เตมิที่ การใสเอกสารตนฉบบัเพือ่สแกน

● กระดาษทีใ่ชไมถูกตองตามขอกาํหนดของ HP โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การเลอืกสือ่
สาํหรบัพิมพใหกบัอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตั ิ(ADF)

บริเวณที่มักเกิดปญหากระดาษติดในอุปกรณปอนกระดาษ
อัตโนมัติ (ADF)
● บรเิวณถาดปอนกระดาษ: หากกระดาษยงัตดิคางอยูทีถ่าดปอนกระดาษ ใหพยายาม

ดงึออกเบาๆ โดยไมใหกระดาษขาด หากไมสามารถดงึออกได โปรดดคูาํแนะนาํที่
การแกปญหากระดาษตดิอยูในอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตั ิ(ADF)

● ชองกระดาษออก: หากมกีระดาษตดิอยูท่ีถาดกระดาษออก ใหพยายามดงึกระดาษ
ออกเบาๆ โดยไมใหกระดาษขาด หากไมสามารถดงึออกได โปรดดคูาํแนะนาํที่ การ
แกปญหากระดาษตดิอยูในอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตั ิ(ADF)

● ปญหากระดาษตดิระหวางเครือ่งทาํงาน: หากกระดาษตดิอยูทัง้ในถาดปอนกระดาษ
และถาดกระดาษออก โปรดดคูาํแนะนาํที่ การแกปญหากระดาษตดิอยูในอปุกรณ
ปอนกระดาษอตัโนมตั ิ(ADF)
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การแกปญหากระดาษติดอยูในอุปกรณปอนกระดาษ
อัตโนมัติ (ADF)
1. ถอดถาดปอนกระดาษของ ADF ออก แลวเปดฝาครอบ ADF

2. ถอดอปุกรณแกปญหากระดาษตดิออก ยกทีจ่บัขึน้ทัง้สองดานขึน้โดยใชมอืทัง้สอง
ขาง จนอปุกรณนัน้หลดุออกจากลอ็ค เลือ่นและดงึอปุกรณออกจากเครือ่ง

3. ดงึคนัโยกสเีขยีวขึน้ เลือ่นแผงกลไกรบักระดาษขึน้จนกระทัง่เปดคางออก

4. พยายามดงึกระดาษออกเบาๆ ไมใหกระดาษขาด หากไมสามารถดงึออกได ใหไปที่
ขัน้ตอนถัดไป
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5. เปดฝาครอบ ADF ออก แลวพยายามขยบักระดาษออกเบาๆ โดยใชมอืทัง้สองขาง

6. เมือ่กระดาษหลดุออกแลว ใหดงึกระดาษออกจากเครือ่งเบาๆ ตามทศิทางดงัภาพ

7. ปดฝาปดสแกนเนอร

8. ดงึคนัโยกสเีขยีวลง
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9. ตดิตัง้อปุกรณแกปญหากระดาษตดิกลบัเขาที่ ดงัภาพ ผลกัแทบ็ทัง้สองดานลง จน
กระทัง่อปุกรณเขาที่ ตดิตัง้อปุกรณดงักลาวใหถูกตอง มฉิะนัน้ อาจกอใหเกิดปญหา
กระดาษตดิขึน้ไดอกีในอนาคต

10.ปดฝาครอบ ADF และตดิตัง้ถาดปอนกระดาษของ ADF กลบัเขาไป
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ปญหาการทําสําเนาที่ปรากฏ

แถบสีขาวหรือแถบสีจางในแนวตั้ง

● สือ่สาํหรบัพมิพอาจไมตรงตามขอกาํหนดของ Hewlett-Packard (เชน สือ่
สาํหรบัพิมพชืน้หรอืขรขุระเกนิไป) โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิท่ี ขอกําหนดเกีย่วกบัสือ่
สาํหรบัพิมพของเครือ่ง

● ผงหมกึอาจใกลหมด โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัการตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพในคูมอื
เริม่ตนใชงาน

หนาวาง
● อาจวางตนฉบบัผดิดาน ในอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) ใหใสตนฉบบั

ดานกวางเขา และหงายหนาท่ีตองการสแกนขึน้ โปรดดคูาํแนะนําที่ การใสเอกสาร
ตนฉบบัเพือ่ทาํสาํเนา

● หากงานทีไ่ดจากสแกนเนอรออกมาเปนกระดาษเปลา ใหตรวจสอบวาไดใสเอกสาร
ตนฉบบัถกูตองแลว วางเอกสารตนฉบบัลงบนสแกนเนอรโดยคว่าํหนาทีต่องการ
สแกนลง และใหมมุบนดานซายของเอกสารวางอยูบนดานขวาลางของแผนกระจก

● สือ่สาํหรบัพมิพอาจไมตรงตามขอกาํหนดของ Hewlett-Packard (เชน สือ่
สาํหรบัพิมพชืน้หรอืขรขุระเกนิไป) โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิท่ี ขอกําหนดเกีย่วกบัสือ่
สาํหรบัพิมพของเครือ่ง

● ผงหมกึอาจหมด โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพในคูมอืเริม่
ตนใชงาน

● อาจยงัไมไดดงึเทปผนึกออกจากตลบัหมกึพมิพ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการตดิ
ตัง้ตลบัหมกึพมิพในคูมอืเริม่ตนใชงาน
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ทําสําเนาเอกสารผิด
● ตรวจสอบใหแนใจวาไมมเีอกสารอยูในอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF)

เขมหรือจางเกินไป
● ใหลองปรบัเปลีย่นการตัง้คา

● ตรวจสอบใหแนใจวาไดตัง้คาคณุภาพของการทาํสาํเนาไวถกูตอง โปรดดขูอมลูเพิม่
เตมิที่ การปรบัคณุภาพของสาํเนา

งานพิมพออกมาเปนเสน

● ตรวจสอบวาถาดปอนกระดาษหลกัอยูในตาํแหนงท่ีถกูตอง

● ลองทาํความสะอาดสแกนเนอร โปรดดคูาํแนะนาํที่ การทาํความสะอาดภายนอก
เครือ่ง

● ลกูกลิง้ไวแสงทีอ่ยูในตลบัหมกึอาจมรีอยขดีขวน ตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพของ HP ใหม
โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัการตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพทีคู่มอืเริม่ตนใชงาน
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เกิดจุดหรือริ้วสีดํา
● อาจมหีมกึ กาว น้าํยาลบคาํผดิ หรอืสารชนดิอืน่ทีไ่มตองการตดิอยูในอปุกรณปอน

กระดาษอตัโนมตัิ (ADF) หรอืสแกนเนอรแบบแทน ใหลองทาํความสะอาด
เครือ่งพมิพ โปรดดคูาํแนะนาํที่ การทาํความสะอาดภายนอกเครือ่ง

ขอความไมชัดเจน
● ใหลองปรบัเปลีย่นการตัง้คา

● โปรดตรวจสอบวาคณุไดตัง้คาคณุภาพการพมิพไวอยางถูกตองแลว โปรดดขูอมลู
เพิม่เตมิท่ี การปรบัคณุภาพของสาํเนา

● โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงการตัง้คาทีว่ธีิใชซอฟตแวร
เครือ่งพมิพ

ขนาดเล็กลง
● อาจมกีารตัง้คาซอฟตแวรไว ใหลดขนาดของเอกสารทีส่แกนลง

● โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงการตัง้คาทีว่ธีิใชกลองเครือ่งมอืของ
HP
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ภาพที่สแกนออกมามีคุณภาพต่ํา

เอกสารตนฉบับเปนเอกสารหรือภาพที่ทําสําเนามาอีกตอหนึ่ง
หรือไม
ภาพถายทีม่กีารพมิพซ้าํ เชน ภาพในหนงัสอืพมิพหรอืนติยสาร จะไดรบัการพมิพโดยใช
หมกึหยดเลก็ๆ ตามภาพตนฉบบั ซึง่ทาํใหคณุภาพของภาพลดลงไปอยางมาก หยดหมกึ
ดงักลาวอาจทาํใหเกิดลวดลายทีไ่มตองการขึน้อยูบอยครัง้ เมือ่สแกนภาพ พมิพภาพ
หรอืแสดงภาพบนหนาจอ หากการดาํเนินการตามคาํแนะนาํตอไปนีไ้มชวยแกปญหา
ของคณุ คณุอาจตองเปลีย่นไปใชตนฉบบัท่ีมคีณุภาพทีด่กีวานี้

● ใหลองลดขนาดของภาพหลงัจากสแกนแลว เพือ่ใหลวดลายนัน้หายไป

● พมิพภาพทีส่แกนออกมา เพือ่ดวูาคณุภาพดขีึน้หรอืไม

● โปรดตรวจสอบวาไดตัง้คาความละเอยีดและสไีวเหมาะสมกบัประเภทของงานสแกน
ทีค่ณุกาํลงัทาํอยูแลว โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ความละเอยีดและสขีองสแกนเนอร

● ใหใชสแกนเนอรแบบแทนในการสแกนแทนอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ
(ADF) เพือ่ใหคณุภาพของงานออกมาดทีีส่ดุ

คุณภาพของภาพที่พิมพออกมาดีกวาที่แสดงหรือไม
ภาพทีป่รากฏบนหนาจออาจไมตรงกบัคณุภาพของงานทีส่แกนออกมา

● ลองปรบัเปลีย่นการตัง้คาหนาจอคอมพวิเตอรเพือ่ใหแสดงสไีดมากขึน้ (หรอืใหมี
ระดบัสเีทามากขึน้) โดยปกตแิลว คณุสามารถปรบัเปลีย่นการตัง้คาไดโดยเลอืก
Display ในคอนโทรลพาเนลของระบบ Windows

● ลองปรบัเปลีย่นการตัง้คาความละเอยีดและสใีนซอฟตแวรสแกนเนอร โปรดดขูอมลู
เพิม่เตมิท่ี ความละเอยีดและสขีองสแกนเนอร

ภาพที่ไดมาไมตรง (เอียง) หรือไม
คณุอาจวางตนฉบบัไมถกูตอง ตรวจสอบใหแนใจวาไดใชตวักัน้กระดาษ เมือ่ใสตนฉบบั
ลงในอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิที่ การใสเอกสารตน
ฉบบัเพือ่สแกน
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ภาพที่สแกนออกมาเปนรอยดาง มีเสน เปนแถบสีขาวแนวตั้ง
หรือมีขอบกพรองอื่นๆ หรือไม
หากสแกนเนอรสกปรก ภาพทีส่แกนออกมาจะไมชดัเจนดงัทีค่วรจะเปน โปรดดคูาํแนะ
นาํที่ การทาํความสะอาดภายนอกเครือ่ง

ภาพกราฟกที่ไดแตกตางจากตนฉบับหรือไม
การตัง้คากราฟกอาจไมเหมาะสมกบัประเภทของงานสแกนทีค่ณุกาํลงัทาํอยู ลองเปลีย่น
การตัง้คาภาพกราฟก โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิที่ ความละเอยีดและสขีองสแกนเนอร
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ภาพบางสวนไมไดรับการสแกน

ใสตนฉบับอยางถูกตองหรือไม
โปรดตรวจสอบวาไดใสตนฉบบัอยางถกูตองแลว โปรดดคูาํแนะนาํท่ี การใสเอกสารตน
ฉบบัเพือ่สแกน

เอกสารตนฉบับมีพื้นหลังเปนสีหรือไม
พืน้หลงัทีเ่ปนสอีาจทาํใหภาพกลมกลนืกับพ้ืนหลงั ลองปรบัเปลีย่นการตัง้คากอนทีจ่ะ
สแกนตนฉบบั หรอืปรบัเปลีย่นภาพใหดขีึน้หลงัจากทีส่แกนตนฉบบัแลว โปรดดขูอมลู
เพิม่เตมิท่ี ความละเอยีดและสขีองสแกนเนอร

ตนฉบับมีขนาดยาวกวา 381 มม. หรือไม
ความยาวสงูสดุทีส่ามารถสแกนโดยใชอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) ไดจะอยู
ที่ 381 มม. หากเอกสารมขีนาดยาวเกนิกวานัน้ สแกนเนอรจะหยดุทาํงาน (เอกสาร
สาํเนาอาจยาวกวานีไ้ด)

ขอควรระวัง หามดงึตนฉบบัออกจาก ADF เพราะคณุอาจทาํใหสแกนเนอรหรอืตนฉบบัเสยีหายได
โปรดดคูาํแนะนาํที่ กระดาษตดิในอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตั ิ(ADF)

ตนฉบับม�µขนาดเล็กเกินไปหรือไม
ขนาดเลก็ทีส่ดุทีใ่ชไดกบัสแกนเนอรแบบแทนคอื 25 X 25 มม. ขนาดเลก็ทีส่ดุทีใ่ชได
กบัอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) คอื 127 X 127 มม. ตนฉบบัอาจตดิได
โปรดดคูาํแนะนาํที่ กระดาษตดิในอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตั ิ(ADF)

คุณใช HP Director อยูหรือไม (ใชกับ Macintosh เทา
นั้น)
คาเริม่ตนของการตัง้คาคณุสมบตัขิอง HP Director อาจตัง้ไวใหทาํงานอืน่ทีไ่มใชงาน
ทีค่ณุกาํลงัทาํอยู โปรดดคูาํแนะนาํเกีย่วกบัการเปลีย่นคณุสมบตัใิน HP Director ทีว่ธิี
ใชซอฟตแวรเครือ่งพมิพ
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ขนาดกระดาษถูกตองหรือไม
ในการตัง้คาสแกน ใหตรวจสอบวาขนาดกระดาษทีป่อนใหญเพยีงพอสาํหรบัเอกสารที่
คณุสแกน โปรดดขูอมลูเพ่ิมเตมิที่ ความละเอยีดและสขีองสแกนเนอร
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ใชเวลาในการสแกนนานเกินไป

คุณตั้งคาระดับความละเอียดและสีไวสูงเกินไปหรือไม
หากคณุตัง้คาระดบัความละเอยีดและสไีวสงูเกนิไป งานสแกนจะใชเวลานาน และไฟล
ผลลพัธท่ีไดจะมขีนาดใหญ หากตองการใหผลการสแกนและการทาํสาํเนาเอกสารออก
มาดี คณุควรตัง้คาระดบัความละเอยีดและระดบัสใีหเหมาะสมกบังานทีท่าํ โปรดดขูอมลู
เพิม่เตมิท่ี ความละเอยีดและสขีองสแกนเนอร

คุณตั้งคาซอฟตแวรใหสแกนสีไวหรือไม
ระบบของคณุไดรบัการตัง้คาเริม่ตนเปนสแกนสี ซึง่จะทาํใหการสแกนใชเวลานาน แม
วาคณุกาํลงัสแกนงานทีม่สีเีดยีวกต็าม หากคณุไดรบัภาพผานทาง TWAIN หรอื
WIA คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คาได เพ่ือใหสแกนงานเปนภาพโทนสเีทา หรอืภาพ
แบบขาวดาํ โปรดดรูายละเอยีดทีว่ธิใีชซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

คุณไดสั่งงานพิมพหรืองานทําสําเนากอนที่จะทําการสแกน
หรือไม
หากคณุสัง่พมิพงานหรอืทาํสาํเนากอนท่ีจะสแกน การสแกนจะเริม่ขึน้ หากสแกน
เนอรไมไดกาํลงัทํางานอยู อยางไรกด็ี เครือ่งพมิพและสแกนเนอรใชหนวยความจํารวม
กนั ซึง่หมายความวาการสแกนอาจชาลง

เครื่องของคุณไดรับการตั้งคาใหสื่อสารแบบสองทิศทางหรือ
ไม
โปรดดท่ีูเอกสารทีม่าพรอมกับเครือ่งคอมพวิเตอรเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา BIOS การ
ตัง้คาแบบสองทศิทางทีค่วรใชสาํหรบัพอรตขนานคอื ECP สวนการเชือ่มตอ USB
นัน้เปนการเชือ่มตอแบบสองทศิทางเสมอ
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ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏ

หากขอความใดขอความหนึง่ตอไปนีป้รากฏบนหนาจอ ใหใชขอมลูนีเ้พือ่แกไขปญหา

ขอความแสดงขอผิดพลาดในการสแกนทั่วไป
ขอความแสดงขอผดิพลาดในการสแกนทัว่ไปทีพ่บบอยมดีงันี้

● ไมสามารถใช TWAIN ได

● เกิดขอผิดพลาดขึ้นระหวางการรับขอมูลดานภาพ

● เริ่มตนใชสแกนเนอรไมได

● เกิดขอผิดพลาดในการติดตอกับสแกนเนอร

ตรวจสอบวาคณุเชือ่มตอสายเคเบลิของเครือ่งพมิพแบบ USB (A/B) หรอืแบบขนานที่
ทาํงานรวมกบัมาตรฐาน IEEE 1284-B เขากบัพอรตทีถ่กูตองบรเิวณดานหลงัของ
คอมพวิเตอร หากมพีอรตอืน่ ใหลองตอสายเคเบลิกบัพอรตดงักลาว โปรดตรวจสอบวา
คอมพวิเตอรของคณุมพีอรตขนานทีใ่ชงานไดกบั EPP-(bidirectional) หรอื ECP
อยู พอรตขนานทีใ่ชงานไดกบั EPP เปนขอกําหนดต่าํสดุ ขอแนะนาํใหใชพอรตขนาน
ทีใ่ชงานไดกบั ECP โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัพอรตในเอกสารทีใ่หมาพรอมกบั
เครือ่งคอมพวิเตอร

อปุกรณบางอยางอาจไมไดใชพอรตขนานรวมกบัเครือ่งพิมพ หากคณุมฮีารดไดรฟแบบ
ตดิตัง้ภายนอกหรอืสวติชบอ็กซของเครอืขายทีเ่ชือ่มตอกับพอรต USB หรอืพอรต
ขนานเดยีวกบัเครือ่ง อปุกรณดงักลาวอาจรบกวนการทาํงานได หากตองการเชือ่มตอ
และใชเครือ่งพิมพ คณุจะตองยกเลกิการเชือ่มตอกบัอปุกรณอืน่ หรอืตองใชพอรต 2
พอรต คณุอาจตองเพิม่การดอนิเตอรเฟซแบบขนาน ซึง่ Hewlett-Packard ขอแนะ
นาํใหคณุใชการดอนิเตอรเฟซแบบขนาน ECP โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการตดิตัง้
การดอนิเตอรเฟซแบบขนานเพิม่และการแกปญหาอปุกรณในเอกสารทีใ่หมาพรอมกบั
เครือ่งคอมพวิเตอร

ตรวจสอบวาไดเลอืกตนฉบบั TWAIN ทีถ่กูตองแลว ในซอฟตแวร ใหตรวจสอบตน
ฉบบั TWAIN โดยเลอืก Select Scanner จากเมนู File
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คุณภาพการสแกนไมไดมาตรฐาน

สวนนีจ้ะใหขอมลูเกีย่วกับการปรบัปรงุคณุภาพการสแกนโดยการปองกนัและการแกไข
ปญหา

การปองกันปญหา
คณุสามารถปรบัปรงุคณุภาพของสาํเนาเอกสารและการสแกนได โดยดาํเนนิการตามขัน้
ตอนงายๆ ตอไปนี้

● ใชสแกนเนอรแบบแทนในการสแกนแทนถาดปอนกระดาษของอปุกรณปอน
กระดาษอตัโนมตัิ (ADF)

● ใชตนฉบบัทีม่คีณุภาพสงู

● ใสกระดาษใหถกูตอง หากคณุใสกระดาษไมถกูตอง เอกสารนัน้อาจเอยีง ซึง่ทาํให
ภาพทีไ่ดไมชดัเจน โปรดดคูาํแนะนาํที่ การใสเอกสารตนฉบบัเพ่ือสแกน

● ปรบัปรงุการตัง้คาซอฟตแวรตามวตัถปุระสงคการใชงานเอกสารทีส่แกน โปรดดู
ขอมลูเพิม่เตมิท่ี ความละเอยีดและสขีองสแกนเนอร

● หากเครือ่งพมิพปอนกระดาษมากกวาหน่ึงแผนตอครัง้บอยๆ ใหเปลีย่นแผนแยก
กระดาษ โปรดดทูี่ การสัง่ซือ้ชิน้สวนและอปุกรณเสรมิของ HP เพ่ือสัง่ซือ้แผนแยก
กระดาษใหม

● การเกดิปญหาของการโหลดกระดาษเกนิหน่ึงแผน แสดงวาเกดิปญหาขึน้กบัอปุกรณ
แยกกระดาษ โปรดดทูี่ การสัง่ซือ้ชิน้สวนและอปุกรณเสรมิของ HP เพ่ือสัง่ซือ้แผน
แยกกระดาษใหม

● ใหใชกระดาษรองเพือ่ปองกันเอกสารตนฉบบั

หนาวาง
● อาจวางตนฉบบัผดิดาน ในอปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) ใหวางดานบน

ของปกกระดาษตนฉบบัลงในถาดปอนกระดาษของ ADF โดยหงายปกกระดาษขึน้
และใหกระดาษแผนแรกทีต่องการสแกนอยูดานบนสดุ โปรดดคูาํแนะนาํที่ การใส
เอกสารตนฉบบัเพือ่สแกน

● หากงานทีไ่ดจากสแกนเนอรแบบแทนออกมาเปนกระดาษเปลา ใหตรวจสอบวาใส
เอกสารตนฉบบัถูกตองแลว วางเอกสารตนฉบบัลงบนสแกนเนอรโดยคว่าํหนาทีต่อง
การสแกนลง และใหมมุบนดานซายของเอกสารวางอยูบนดานขวาลางของแผน
กระจก
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เขมหรือจางเกินไป
● ใหลองปรบัเปลีย่นการตัง้คา

ตรวจสอบวาไดตัง้คาความละเอยีดและสไีวอยางเหมาะสมแลว โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิ
ที่ ความละเอยีดและสขีองสแกนเนอร

งานพิมพออกมาเปนเสน
● อาจมหีมกึ กาว น้าํยาลบคาํผดิ หรอืสารชนดิอืน่ทีไ่มตองการตดิอยูบนกระจก ลองทาํ

ความสะอาดกระจกสแกนเนอร โปรดดคูาํแนะนาํท่ี การทาํความสะอาดภายนอก
เครือ่ง

เกิดจุดหรือริ้วสีดํา
● อาจมหีมกึ กาว น้าํยาลบคาํผดิ หรอืสารชนดิอืน่ทีไ่มตองการตดิอยูบนกระจก ลองทาํ

ความสะอาดกระจกสแกนเนอร โปรดดคูาํแนะนาํท่ี การทาํความสะอาดภายนอก
เครือ่ง

ขอความไมชัดเจน
● ใหลองปรบัเปลีย่นการตัง้คา

ตรวจสอบวาไดตัง้คาความละเอยีดและสไีวอยางเหมาะสมแลว โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิ
ที่ ความละเอยีดและสขีองสแกนเนอร
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A รายละเอยีด

โปรดดขูอมลูเกีย่วกบัรายละเอยีดทีส่วนนี้

● รายละเอยีดของ HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series

● รายละเอยีดเกีย่วกบัแฟกซของ HP LaserJet 3030 all-in-one

● แบตเตอรีข่อง HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series

รายละเอียดทางกายภาพ

ผลิตภัณฑ ความสูง ความลึก ความกวาง น้ําหนัก

HP
LaserJet
3020/3030
all-in-one
series

366 มม. 383 มม. 497 มม. 11.34 กก.

รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 

ชนิด รายละเอียด

สภาพแวดลอมในการทาํงาน (เสยีบปลัก๊
เคร่ืองพมิพเขากบัเตาเสียบ AC)

● อณุหภมู:ิ 15 ถึง 32.5 C

● ความชืน้: ความชืน้สมัพัทธ 10
เปอรเซน็ตถึง 80 เปอรเซน็ต (ไอน้าํไม
กลัน่ตวั)

สภาพแวดลอมในการเกบ็รกัษา (ไมไดเสยีบ
ปลัก๊เครือ่งพิมพเขากบัเตาเสยีบ AC)

● อณุหภมู:ิ -20 ถึง 40 C

● ความชืน้: ความชืน้สมัพัทธนอยกวา 95
เปอรเซน็ต (ไอน้าํไมกลัน่ตวั)
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รายละเอียดเกี่ยวกับไฟฟา1

รายการ รุน 110 โวลต รุน 120 โวลต

แหลงจายไฟ 1102 ถึง 127 โวลต (+/-
10 %)

220 ถงึ 240 โวลต (+/-
10 %)

50 ถึง 60 เฮิรตซ (+/- 2
เฮิรตซ)

50 ถงึ 60 เฮิรตซ (+/- 2
เฮิรตซ)

ปรมิาณไฟทีใ่ช (ปกต)ิ

ขณะพิมพ 300 วตัต (ธรรมดา) 300 วตัต (ธรรมดา)

ขณะพรอมทาํงาน 14 วตัต (ธรรมดา) 14 วตัต (ธรรมดา)

ระหวางโหมดประหยดัพ
ลงังาน

14 วตัต (ธรรมดา) 14 วตัต (ธรรมดา)

ระหวางอยูในโหมดปด 0 วตัต (ธรรมดา) 0 วตัต (ธรรมดา)

ความรอนทีเ่กิดข้ึน

ขณะพิมพ X BTu/ชม. X BTu/ชม.

ขนาดของแหลงจายไฟขัน้ต่าํ
สดุทีแ่นะนาํ

4.5 A 2.3 A

1คาเหลานีส้ามารถเปลีย่นแปลงได โปรดดขูอมลูลาสดุที่ http://www.hp.com/
support/lj3030
2หมายเหต:ุ แหลงจายไฟไมสามารถสบัเปลีย่นได

เสียงรบกวน1

ระดับการทํางาน ผูใชงาน (<1 ม.) บริเวณใกลๆ
เครื่อง (1 ม.)

กําลังเสียง

ใชงาน LpAm56 เดซเิบล

(A) 
LpAm48 เดซเิบล

(A) 
LWAd6.1 เบล

(A) 

ไมไดทาํงาน LpAmN/A
เดซเิบล (A)
(ไมไดยนิเสียง) 

LpAmN/A
เดซเิบล (A)
(ไมไดยนิเสยีง) 

LWAdN/A เบล

(A) (ไมไดยนิเสียง) 

1คาเหลานีส้ามารถเปลีย่นแปลงได โปรดดขูอมลูลาสดุที่ http://www.hp.com/
support/lj3030 ในระหวางการทาํงาน ระดบัเสยีงรบกวนอาจแตกตางกนัออกไป
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รายละเอียดของ HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series

ตารางตอไปนีแ้สดงรายละเอยีดของ HP LaserJet 3020/3030 all-in-one
series

รายละเอียดของ HP LaserJet 3020/3030 all-in-one
series

ประสิทธิภาพและความเร็วของเครื่องพิมพ

ความเรว็ในการพมิพ ● 15 หนาตอนาที (ppm) สาํหรบั
กระดาษขนาด Letter และ 14 หนาตอ
นาทสีาํหรบักระดาษขนาด A4

● พิมพหนาแรกใชเวลานอยกวา 10 วนิาที

ความจุถาดปอนกระดาษ กระดาษปกตนิ้าํหนกั 75 กรมั/ตร.ม. (16
ปอนด) จาํนวน 150 แผน หรอืซองจดหมาย
ไดถึง 30 ซอง

ความจุถาดปอนกระดาษหลกั กระดาษปกตนิ้าํหนกั 75 กรมั/ตร.ม. (20
ปอนต) จาํนวน 10 แผน หรือซองจดหมาย
1 ซอง

ความจุถาดกระดาษออก กระดาษปกตนิ้าํหนกั 75 กรมั/ตร.ม. (16
ปอนด) ไดถึง 125 แผน

กระดาษขนาดเลก็ทีส่ดุ 76 x 127 มม.

กระดาษขนาดใหญทีส่ดุ 216 x 356 มม.

น้าํหนกัสือ่สาํหรบัพมิพ ถาดกระดาษออก: 60 ถึง 105 กรมั/ตร.ม.

หนวยความจาํหลกั หนวยความจาํ ROM/Flash ขนาด 8
MB และหนวยความจาํ RAM ขนาด 32
MB (9 MB สาํหรบัเครือ่งพมิพ และ 23
MB สาํหรบัผูใช)
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ความละเอยีดในการพิมพ 1200 dpi effective output quality
(600x600x2 dpi, using HP
Resolution Enhancement
technology [REt])

รอบการทาํงาน ● 7,000 หนาตอเดอืน (สูงสุด)

● 1,000 หนาตอเดอืน (เฉลีย่)

PCL (ภาษาควบคมุเครือ่งพมิพ) Level 5e และ 6

PostScript (PS) จาํลองการทาํงานของ Adobe
PostScript® Level 2

ประสิทธิภาพและความเร็วของเครื่องถายเอกสาร

ความเรว็ในการทาํสําเนา สงูสดุ 15 หนาตอนาที

การทาํสําเนาเปนจาํนวนมาก ไดถึง 99 สาํเนาตอหนึง่งาน

การยอหรอืขยายขนาดสาํเนา 25 เปอรเซน็ตถึง 400 เปอรเซน็ต

เสยีงรบกวน (ตอ ISO 9296) ขณะทาํ
สาํเนา

ระดบักาํลงัเสียง 6.3 เบล

ประสิทธิภาพและความเร็วของสแกนเนอร

ขอบของวตัถุทีจ่ะสแกน 3.05 มม. ซายและขวา

4.06 มม. บนและลาง

รอบการทาํงานของสแกนเนอร 2,000 หนาตอเดอืน

ความละเอยีดในการสแกน สี 600 dpi

รายละเอียดถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

ความจุในการปอน สือ่สาํหรบัพมิพเรยีบ 60 ถึง 75 กรมั/ตร.ม.
(16 ถึง 20 ปอนด) ไดถึง 50 แผน

น้าํหนกัของสือ่สาํหรับพมิพ 60 ถึง 90 กรมั/ตร.ม. (16 ถึง 24 ปอนด)

ขนาดของสือ่สาํหรบัพิมพ 127 x 127 มม. ถึง 216 มม. x 381 มม.

ความเรว็ สงูสดุ 14 หนาตอนาทสีาํหรบัสือ่สาํหรบัพมิพ
ขนาด Letter หรอื A4

รอบการทาํงาน 1,000 หนาตอเดอืน

พอรตที่มีให
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USB ใชงานไดกับขอกาํหนด USB 2.0

ขนาน ● อปุกรณ IEEE 1284-B Level 2 ที่
รองรบั IEEE 1284-B ได

● ตัง้โฮสตของคอมพวิเตอรเปน ECP
(โหมดเพิม่ขดีความสามารถ)
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รายละเอียดเกี่ยวกับแฟกซของ HP LaserJet 3030 all-in-one

ความเรว็ในการสงสญัญาณแฟกซ 3 วนิาท/ีหนา (ITU-T Test Image #1)

ขอบขวา/ซายของหนาทีพิ่มพ 6.3 มม. (0.25 นิว้)

ขอบบน/ลางของหนาทีพิ่มพ 5.08 มม. (0.2 นิว้)

การรองรบัระบบแฟกซ ITU Group 3; ECM

แบบการใสรหสัแฟกซ MH, MR และ MMR

ความเรว็โมเดม็ ไดถึง 33,600 บติตอวนิาที (bps)

การโทรแบบเรว็ มี

ตรวจสอบเสยีงกริง่เฉพาะ มี

ความละเอยีดแฟกซ (มาตรฐาน) 203 x 98 dpi

ความละเอยีดแฟกซ (ด)ี 203 x 196 dpi

ความละเอยีดแฟกซ (ดทีีส่ดุ) 300 x 300 dpi (ไมมฮีาลฟโทน)

ความละเอยีดแฟกซ (ภาพถาย) 300 x 300 dpi (ใชฮาลฟโทน)

การเกบ็ขอมลูเอกสารแฟกซ ไดถึง 110 หนา (Slerexe)
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แบตเตอรี่ของ HP LaserJet 3020/3030 all-in-one series

สวนประกอบของแบตเตอรี่ Polycarbon Monoflouride Lithium

ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรีร่ปูกระดมุหรอืเหรยีญ

ปริมาณตออปุกรณ 1

น้าํหนกั ประมาณ 1 กรมั

ประเภทลเิธยีม แบบแหง

ผูผลติแบตเตอรี่ Rayovac of Madison, Wisconsin,
USA และ Panasonic of Secaucus,
New Jersey, USA
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B ขอมลูเกีย่วกบัขอบงัคับ

โปรดดขูอมลูเกีย่วขอบงัคบัทีส่วนนี:้
● ขอกาํหนดของ FCC
● พระราชบญัญัตคิุมครองผูใชโทรศพัท (สหรฐัอเมรกิา-hp LaserJet 3030)
● ขอกาํหนด IC CS-03 (hp LaserJet 3030)
● ขอมลูเกีย่วกบัขอบงัคบัของประเทศ/พืน้ทีใ่นกลุมสหภาพยโุรป(hp LaserJet 

3030)
● ประกาศเก่ียวกบัความปลอดภยั

● ประกาศเพือ่ความเขาใจทีต่รงกนั

● แผนการควบคมุผลติภณัฑไมใหทาํลายสิง่แวดลอม

● เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยั
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ขอกําหนดของ FCC

อปุกรณนีไ้ดรบัการทดสอบและพบวาตรงตามขอจาํกดัของอปุกรณดจิติอลคลาส B ตาม
กฎ FCC สวนที่ 15 ขอจาํกดัดงักลาวกาํหนดไวเพือ่ปองกนัสญัญาณรบกวนทีเ่ปน
อนัตรายเมือ่ใชงานอปุกรณในเขตทีอ่ยูอาศยั เนือ่งจากอปุกรณนีก้อใหเกดิ ใช และแผ
พลงังานคลืน่ความถีว่ทิยุ หากไมไดรบัการตดิตัง้และใชงานตามคาํแนะนาํ อาจทาํใหเกดิ
สญัญาณรบกวนทีเ่ปนอนัตรายตอการตดิตอสือ่สารดวยวทิยไุด อยางไรกต็าม ไมมกีาร
รบัประกนัวาการรบกวนดงักลาวจะไมเกิดขึน้ในการตดิตัง้กรณใีดๆ ถาอปุกรณทาํใหเกดิ
การรบกวนอยางรนุแรงตอเครือ่งรบัวทิยหุรอืโทรทศัน ซึง่สามารถสงัเกตไดเมือ่เปดและ
ปดสวติชทีต่วัเครือ่ง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวธิดีงัตอไปนี้

● เปลีย่นทศิทางหรอืตาํแหนงของเสาอากาศรบัสญัญาณ

● วางอปุกรณและเครือ่งรบัสญัญาณวทิยใุหหางกนัมากกวาเดมิ

● ตออปุกรณเขากบัเตาเสยีบทีใ่ชวงจรคนละวงจรกบัเตาเสยีบซึง่เสยีบอปุกรณรบั
สญัญาณอยู

● ปรกึษาผูแทนจาํหนายหรอืชางเทคนิคทีม่ปีระสบการณดานวทิยุ/โทรทศัน

หมายเหตุ การเปลีย่นแปลงหรอืแกไขใดๆ ทีก่ระทาํกบัเครือ่งพมิพโดยไมไดรบัการอนมุตัจิาก HP
อาจทาํใหอาํนาจในการใชงานอปุกรณของผูใชเปนโมฆะได

หมายเหตุ ใชสายเคเบลิทีม่ฉีนวนหุมเพือ่ใหเปนไปตามขอกาํหนด FCC คลาส B สวนที่ 15

ขอกาํหนดของ FCC สวนที่ 68 (สหรฐัอเมรกิา-HP LaserJet 3030)
อปุกรณนีเ้ปนไปตามกฎของ FCC สวนที่ 68 ทีด่านหลงัของอปุกรณนีม้ฉีลากแจง
ขอมลูซึง่จะระบเุลขทะเบยีน FCC และ REN (Ringer Equivalence Number)
สาํหรบัอปุกรณนี้ ในกรณทีีไ่ดรบัการรองขอ คณุสามารถใหขอมลูนีแ้กบรษิทัโทรศพัท
ได REN จะใชในการกาํหนดปรมิาณอปุกรณทีอ่าจมกีารเชือ่มตอกบัสายโทรศพัท
จาํนวน REN ทีม่ากเกนิไปบนสายโทรศพัทอาจทาํใหอปุกรณไมตอบสนองตอสญัญาณ
โทรศพัทเรยีกเขา โดยทัว่ไปแลว คารวมของ REN ไมควรเกนิกวาหา (5.0) เพ่ือให
แนใจเกีย่วกบัจาํนวนของอปุกรณทีเ่ชือ่มตอกบัสายโทรศพัทวาเปนไปตามคา REN ที่
กาํหนดไวหรอืไม โปรดตดิตอบรษิทัโทรศพัทเพือ่ขอทราบ REN สงูสดุสาํหรบัพืน้ที่
นัน้ๆ

อปุกรณนีใ้ชแจค็ USOC ตอไปนี้ RJ11C
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มสีายโทรศพัทและปลัก๊แบบโมดลูารทีเ่ปนไปตามขอกาํหนดของ FCC ใหมาพรอมกบั
อปุกรณนี้ อปุกรณน้ีไดรบัการออกแบบมาเพือ่ใชเชือ่มตอกับเครอืขายโทรศพัท หรอื
Premises Wiring โดยใชแจค็แบบโมดลูารทีเ่ขากนัไดซึง่เปนไปตามสวนที่ 68
อปุกรณนีไ้มสามารถใชกบับรกิารโทรศพัทแบบหยอดเหรยีญได การเชือ่มตอกบั
Party Line Service อตัราคาบรกิารจะตางกนัไปในแตละรัฐ หากอปุกรณนีก้อให
เกดิความเสยีหายแกเครอืขายโทรศพัท บรษิทัโทรศพัทอาจจะมคีวามจําเปนตองแจงให
คณุทราบลวงหนาเกีย่วกบัการยกเลกิใหบรกิารชัว่คราว หากการแจงดงักลาวยงัไมเปน
ผล บรษิทัโทรศพัทจะแจงใหลกูคาทราบโดยเรว็ทีส่ดุ นอกจากนี้ คณุควรเกบ็เอกสารสทิธิ์
ของคณุท่ีเปนไปตาม FCC หากคณุคดิวาเปนสิง่จําเปน บรษิทัโทรศพัทอาจทาํการ
เปลีย่นแปลงสิง่อาํนวยความสะดวก อปุกรณ การปฏบิตังิาน หรอืกระบวนการใดๆ ทีอ่าจ
สงผลกระทบตอการปฏบิตังิานของอปุกรณน้ี หากมคีวามจําเปนตองดาํเนนิการดงักลาว
บรษิทัโทรศพัทจะแจงใหคณุทราบลวงหนาเพือ่ใหคณุมเีวลาทาํการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีจ่ํา
เปนเพือ่ไมใหการบรกิารตองหยดุชะงกั หากคณุประสบปญหาเก่ียวกบัการใชอปุกรณน้ี
โปรดดหูมายเลขตดิตอท่ีดานหนาของคูมอืนีเ้พือ่ขอขอมลูการซอมแซมและ (หรอื) การ
รบัประกนั หากปญหาดงักลาวกอใหเกดิความเสยีหายแกระบบโทรศพัท บรษิทัโทรศพัท
อาจขอใหคณุถอดอปุกรณนีอ้อกจากเครอืขายจนกวาปญหาจะไดรบัการแกไข การซอม
แซมตอไปนีส้ามารถทาํไดเองโดยลกูคา เปลีย่นอปุกรณทีต่ดิมากบัผลติภณัฑ ซึง่รวมถงึ
ตลบัหมกึพมิพ ท่ีรองเอกสารของถาดกระดาษ สายไฟ และสายโทรศพัท ขอแนะนาํให
ลกูคาตดิตัง้สายดนิสาํหรบัไฟฟากระแสสลบัไวในเตาเสยีบทีใ่ชเชือ่มตออปุกรณนี้ ทัง้นี้
เพือ่เปนการหลกีเลีย่งความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัอปุกรณ เนือ่งจากกระแสไฟฟาลดั
วงจร หรอืความไมสม่าํเสมอในการจายกระแสไฟฟาอืน่ๆ

พระราชบัญญัติคุมครองผูใชโทรศัพท (สหรัฐอเมริกา-hp
LaserJet 3030)

พระราชบญัญัตคิุมครองผูใชโทรศพัท (Telephone Consumer Protection
Act) 1991 กาํหนดใหผูใชเครือ่งคอมพวิเตอรหรอือปุกรณอเิลก็ทรอนกิสอืน่ๆ รวมไป
ถงึเครือ่งแฟกซเพือ่สงขอความ จะตองกาํหนดขอบเขตทีด่านบนและลางของแตละหนา
ใหชดัเจน หรอืทีห่นาแรกของการสงขอความจะตองมวีนัทีแ่ละเวลาทีส่ง รวมทัง้ระบชุือ่
ธรุกจิ องคกรอืน่ๆ หรอืเปนการสงขอความสวนบคุคล และหมายเลขโทรศพัทของเครือ่ง
ทีส่ง หรอืหมายเลขของธรุกจิ องคกรอืน่ๆ หรอืหมายเลขสวนบคุคลไวดวย (หมายเลข
โทรศพัททีร่ะบนุัน้จะตองไมใชหมายเลข 900 หรอืหมายเลขอืน่ทีม่ไีมใชโทรศพัทภาย
ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั หรอืเปนการสงทีค่ดิอตัราคาบรกิารแบบทางไกล) ในการตัง้ขอมลูนีไ้ว
ในเครือ่งแฟกซ โปรดดคููมอืการใชแฟกซ
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ขอกําหนด IC CS-03 (hp LaserJet 3030)

ประกาศ: ปาย Industry Canada ระบวุาอปุกรณนีไ้ดรบัการรบัรอง การรบัรองดงั
กลาวหมายถงึอปุกรณน้ีเปนไปตามขอกาํหนดในการปองกนัเครอืขายการสือ่สาร
โทรคมนาคม การปฏบิตังิาน และความปลอดภยัทีว่างเงือ่นไขไวในเอกสาร Terminal
Equipment Technical Requirement ทัง้นี้ หนวยงานไมรบัประกนัวาอปุกรณ
จะทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช กอนทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณนี้ ผูใชโปรดตรวจ
สอบใหแนใจวาอปุกรณดงักลาวไดรบัอนญุาตใหเชือ่มตอกบัอปุกรณอาํนวยความสะดวก
ทีจ่ดัไวใหโดยบรษิทัสือ่สารและโทรคมนาคมในพืน้ทีห่รอืไม การตดิตัง้อปุกรณน้ันจะ
ตองใชวธีิการเชือ่มตอทีไ่ดรบัการยอมรบัเทานัน้ ลกูคาควรจะใชความระมดัระวงัในการ
ปฏบิตัติามเงือ่นไขขางตนเพือ่หลกีเลีย่งการระงบับรกิารในบางสถานการณ การซอม
แซมอปุกรณท่ีไดรบัการรบัรองความจะทาํโดยตวัแทนทีไ่ดรบัการแตงตัง้
จากซพัพลายเออร การซอมแซมหรอืดดัแปลงแกไขใดๆ ทีท่าํโดยผูใชอปุกรณนี้ หรอื
ความผดิปกตขิองอปุกรณ อาจเปนเหตใุหบรษิทัสือ่สารและโทรคมนาคมขอใหผูใชถอด
อปุกรณนัน้ออก ผูใชควรตรวจดใูหมัน่ใจความปลอดภยัของตวัผูใชเองโดยการตรวจ
สอบการเชือ่มตอของสายดนิ สายโทรศพัท และระบบทอประปาเหลก็ภายในวาเปนปกติ
หรอืไม การระวงัปองกนันีอ้าจเปนสิง่จําเปนหากคณุใชงานในพืน้ทีช่นบทหางไกล

ขอควรระวัง ผูใชไมควรเชือ่มตออปุกรณเหลานัน้ดวยตนเอง ควรตดิตอใหองคกรทีร่บัผดิชอบเก่ียว
กบัไฟฟา หรอืชางไฟฟา คา REC (Ringer Equivalence Number) ของ
อปุกรณนี้ คอื 0.7

ประกาศ: REN (Ringer Equivalence Number) ทีก่าํหนดใหกบัอปุกรณ
เทอรมนัิลจะแสดงถงึจาํนวนสงูสดุทีเ่ทอรมนัิลอนญุาตใหมกีารเชือ่มตอกบัอนิเตอรเฟซ
ของโทรศพัทได การเชือ่มตอกบัอนิเตอรเฟซนัน้อาจประกอบดวยอปุกรณตางๆ ทีค่ณุ
ตองการ แตคารวมของ Ringer Equivalence Number ของอปุกรณท้ังหมดนัน้
จะตองไมเกนิหา (5.0) รหสัการจดัการเชือ่มตอมาตรฐาน (ชนดิของแจค็โทรศพัท)
สาํหรบัอปุกรณทีเ่ชือ่มตอกบัเครอืขายโทรศพัทโดยตรง คอื CA11A

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับของประเทศ/พื้นที่ในกลุมสหภาพยุโรป(hp
LaserJet 3030)
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อปุกรณนีไ้ดรบัการออกแบบใหสามารถทาํงานไดในประเทศ/พืน้ทีท่ัง้หมดของเขต
เศรษฐกจิยโุรป (เครอืขายชมุสายโทรศพัท) เทาน้ัน ความเขากนัไดกบัเครอืขายขึน้อยู
กบัการตัง้คาซอฟตแวรภายใน ตดิตอซพัพลายเออรของอปุกรณของคณุ ในกรณทีีม่ี
ความจําเปนตองใชอปุกรณบนเครอืขายโทรศพัทอืน่ สาํหรบัการใหบรกิารเกีย่วกบั
ผลติภณัฑอืน่ๆ โปรดตดิตอ Hewlett-Packard ตามหมายเลขโทรศพัททีใ่หไวในราย
ชือ่ผูใชบรกิารทีม่าพรอมกบัผลติภณัฑ

THWW ) 163



ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย

ความปลอดภัยดานเลเซอร
ศนูยอปุกรณและอนามยัทางรงัสวีทิยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหง
สหรฐัฯ ไดออกขอบงัคบัสาํหรบัอปุกรณเลเซอรซึง่ผลติตัง้แตวนัที่ 1 สงิหาคม 1976
โดยผลติภณัฑทีว่างขายในสหรฐัฯ จะตองปฏบิตัติามเครือ่งพมิพน้ีไดรบัการรบัรองวา
เปนผลติภณัฑทีใ่ชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรงัสี (Radiation
Performance Standard) ของ Department of Health and Human
Services (DHHS) ตามพระราชบญัญัตแิหงป ค.ศ. 1968 วาดวยการควบคมุการ
แผรงัสเีพือ่สขุภาพและความปลอดภยั เนือ่งจากรงัสทีีเ่กดิภายในเครือ่งพมิพจะถกูจาํกดั
อยูในตวัเครือ่งและฝาครอบเครือ่งภายนอกซึง่มกีารปองกนัเปนอยางดแีลว ดงัน้ันแสง
เลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเครือ่งไดในระหวางการทาํงานตามปกติ

คําเตือน! การควบคมุ การเปลีย่นแปลง หรอืการปฏบิตัติามขัน้ตอนอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวในคู
มอืผูใชฉบบัน้ีอาจสงผลใหไดรบัรงัสซีึง่กอใหเกดิอนัตราย

Canada DOC regulations
This equipment complies with Canadian EMC Class B
requirements.
Conforme à la classe B des normes canadiennes de
compatibilité électromagnétiques. << CEM>>.
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Laser statement for Finland
LASERTURVALLISUUS
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one series-laserkirjoitin on
käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa
käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn
laitteen ulkopuolelle.
Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1:
1994 + A11:1996 + A2:2001 mukaisesti.
VAROITUS!
Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
VARNING!
Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning,
som överskrider gränsen för laserklass 1.
HUOLTO
HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one series-kirjoittimen sisällä ei
ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja
huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö.
Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän
käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja
ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.
VARO!
Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina
näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä
katso säteeseen.
VARNING!
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion,
utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.
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Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
Aallonpituus 770-795 nm
Teho 5 mW
Luokan 3B laser

Korean EMI statement

Australia
This equipment complies with Australian EMC requirements.
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ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน

ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน
สบืเนือ่งจากคูมอื ISO/IEC 22 และ EN 45014

ชื่อผูผลิต: Hewlett-Packard Company
ที่อยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศวาผลิตภัณฑนี้

ชื่อผลิตภัณฑ: HP LaserJet 3020 / 3030 series all-in-one
หมายเลขผลิตภัณฑ: Q2665A and Q2666A (รุนขอบงัคับ3: BOISB-0306-00 และ

BOISB-0306-01)
ตัวเลือกของผลิตภัณฑ: ทัง้หมด

เปนผลิตภัณฑที่ตรงกับรายละเอียดผลิตภัณฑดานลางนี้

ความปลอดภยั: IEC 60950:1999 / EN60950:2000
IEC 60825-1:1993 + A1:1996 + A2:2001 / EN 60825-1:1994 + A11:1996 + A2:
2001 (Class 1 Laser/LED Product) GB4943-1995

EMC: CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - Class B1

EN 61000-3-2:1995 / A14:2000
EN 61000-3-3:1995
EN 55024:1998
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2 / ICES-003, Issue 3
GB9254-1998
Telecom4: TBR-21:1998; EG 201 121:1998

ขอมูลเพิ่มเติม:

ผลติภณัฑนีเ้ปนไปตามขอกาํหนดของ EMC Directive 89/336/EEC, Low Voltage Directive 73/23/EEC
และไดรบัเครือ่งหมาย CE
1 ผลติภณัฑน้ีไดรบัการทดสอบเชนเดียวกบัคอนฟเกอเรชนัของระบบคอมพวิเตอรสวนบคุคลของ Hewlett-Packard
2 อปุกรณนีเ้ปนไปตามขอกาํหนดของ FCC สวนที่ 15 การทาํงานของอปุกรณเปนไปตามเงือ่นไข 2 ประการดงัน้ี (1)
อปุกรณนีอ้าจไมกอใหเกดิคลืน่รบกวนทีเ่ปนอนัตราย และ (2) อุปกรณนีจ้ะตองรบัคลืน่รบกวนตางๆ ท่ีมกีารสงออกมาได
รวมถงึคลืน่รบกวนทีอ่าจกอใหเกดิการทํางานทีไ่มพึงประสงค

3 เพ่ือจดุประสงคดานขอบงัคับ ผลิตภณัฑนีจ้งึมกีารระบหุมายเลขรุนขอบงัคับดวย ไมควรจาํหมายเลขนีส้บัสนกบัช่ือทางการ
คา (HP LaserJet 3020 หรอื 3030) หรือหมายเลขผลติภณัฑ (Q2665A หรอื Q2666A)
4LaserJet 3330 (รุนขอบงัคับ BOISB-0206-01) มฟีงชันกการทํางานของเครือ่งโทรสาร และเปนไปตามกฎขอบงัคับ
ดานการโทรคมนาคมและ R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) และไดรบัเครือ่งหมาย CE

Boise, Idaho 83713, U.S.A.

1 พฤศจิกายน 2003
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สําหรับหัวขอเกี่ยวกับขอบังคับเทานั้น:

ออสเตรเลยีติดตอ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph
Street Blackburn, Victoria 3130, Australia

ยโุรปติดตอ สาํนักงานขายและบรกิาร Hewlett-Packard ภายในประเทศของคณุ หรอื Hewlett-Packard
Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140
B๖blingen, D-71034, (+49-7031-14-3143)

สหรฐัอเมรกิาตดิ
ตอ

Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail
Stop 160 Boise, ID 83707-0015, USA (208-396-6000)
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แผนการควบคุมผลิตภัณฑไมใหทําลายสิ่งแวดลอม

การคุมครองสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard Company มุงมัน่ทีจ่ะจาํหนายผลติภณัฑทีม่คีณุภาพและไมเปน
อนัตรายตอสิง่แวดลอมเครือ่งพมิพนีไ้ดรบัการออกแบบใหมลีกัษณะเฉพาะหลาย
ประการเพือ่ลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม

การกอกาซโอโซน
เครือ่งพมิพนีไ้มไดกอกาซโอโซนในปรมิาณทีต่รวจวดัได (O3)

การสิ้นเปลืองพลังงาน
การใชพลงังานจะลดลงอยางเหน็ไดชดัขณะทีอ่ยูในโหมดประหยดัพลงังาน ซึง่ชวยสงวน
ทรพัยากรธรรมชาติ และประหยดัเงนิโดยไมสงผลกระทบตอประสทิธภิาพทีด่เียีย่มของ
เครือ่งพมิพนีผ้ลติภณัฑนีไ้ดมาตรฐานตาม ENERGY STAR® ซึง่เปนโครงการ
อาสาสมคัรทีก่อตัง้ขึน้เพือ่สนบัสนนุการพฒันาเครือ่งใชสาํนกังานทีใ่ชพลงังานอยางมี
ประสทิธภิาพ

ENERGY STAR เปนเครือ่งหมายการคาซึง่จดทะเบยีนในสหรฐัอเมรกิาโดย U.S.
EPA ในฐานะทีเ่ปนผูรวมโครงการของ ENERGY STAR® Hewlett-
Packard Company ตรวจสอบแลววาเครือ่งพมิพนีม้คีณุสมบตัิ ENERGY
STAR® ตามทีก่าํหนดไวในแนวทางการใชพลงังานอยางมปีระสทิธภิาพหากตองการ
ขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดู http://www.energystar.gov/

การใชหมึกพิมพ
ในการใช EconoMode/Toner Miser จะเปนการประหยดัผงหมกึไดมากทีส่ดุ ซึง่
หมายถงึคณุสามารถยดือายกุารใชงานของตลบัหมกึพมิพออกไปไดอกี
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การใชกระดาษ
คณุสมบตักิารพมิพสองดานดวยตนเองของผลติภณัฑนี้ (การพมิพ 2 ดาน โปรดดท่ีู การ
พมิพบนกระดาษท้ังสองดาน (การพมิพสองดานดวยตนเอง)) และการพมิพหลายหนาใน
แผนเดยีวจะชวยลดความสิน้เปลอืงกระดาษ และลดความตองการทรพัยากรธรรมชาติ

พลาสติก
ชิน้สวนพลาสตกิทีม่นี้าํหนกัเกิน 25 กรมัจะระบดุวยเครือ่งหมายตามมาตรฐานสากล ซึง่
ทาํใหสามารถแยกประเภทพลาสตกิตาง ๆ นาํไปรไีซเคลิเมือ่พลาสตกิเหลานีห้มดอายุ
การใชงาน

อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet
ในหลายๆ ประเทศ/พืน้ที่ อปุกรณสิน้เปลอืงของเครือ่งพมิพน้ี (ตลบัหมกึพมิพ ฟวเซอร
และอปุกรณสง) สามารถสงคนืให HP ในโครงการรไีซเคลิและการสงคนือปุกรณสิน้
เปลอืงของเครือ่งพมิพของ HP โครงการนีม้ขีัน้ตอนทีง่ายดายและบรกิารเกบ็คนืฟรี
โดยเปดใหบรกิารใน 48 ประเทศ/พืน้ทีข่อมลูและคาํแนะนาํเปนภาษาตาง ๆ เกีย่วกบั
โครงการนีจ้ะมอียูในหบีหอบรรจตุลบัหมกึ HP LaserJet และอปุกรณสิน้เปลอืงใหม
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ขอมูลเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลและการสงคืนอุปกรณสิ้น
เปลืองของเครื่องพิมพของ HP
นบัตัง้แตป 1990 โครงการรไีซเคลิและการสงคนือปุกรณสิน้เปลอืงของเครือ่งพมิพ
ของ HP ไดรวบรวมตลบัหมกึเครือ่งพมิพ LaserJet ไวหลายลานตลบั ซึง่หากไมนาํ
กลบัมาใชใหม ตลบัหมกึเหลานีก้อ็าจจะถกูทิง้รวมกบัขยะอืน่ๆตลบัหมกึพมิพและอปุกรณ
สิน้เปลอืงของ HP LaserJet จะถกูรวบรวมและขนสงครัง้ละจาํนวนมาก ไปยงับรษิทั
จดัการและฟนสภาพทรพัยากรซึง่จะแยกชิน้สวนตลบัหมกึพมิพหลงัจากตรวจสอบ
คณุภาพโดยละเอยีดแลว ชิน้สวนทีค่ดัเลอืกไวจะถกูนําไปใชในตลบัหมกึพิมพใหมวสัดท่ีุ
เหลอือยูจะแยกไวแลวนาํไปแปลงเปนวตัถดุบิสาํหรบัใชในอตุสาหกรรมอืน่ๆ เพือ่ผลติ
ผลติภณัฑทีม่ปีระโยชนจาํนวนมาก

● การสงคืนในสหรัฐฯ เพือ่ใหเปนการดตีอสิง่แวดลอมมากยิง่ขึน้ HP จงึสงเสรมิ
การสงคนืตลบัหมกึพมิพและอปุกรณสิน้เปลอืงทีใ่ชแลวรวมกนัคราวละมากๆ เพยีง
มดัตลบัหมกึพมิพสองตลบัขึน้ไปเขาดวยกนั ใชฉลากของ UPS ซึง่ชาํระเงนิลวง
หนาและจาหนาไวแลวเพยีงแผนเดยีวทีม่อียูในกลองตลบัหมกึพิมพสาํหรบัราย
ละเอยีดเพิม่เตมิในสหรฐัฯ ตดิตอที่ 1-800-340-2445 หรอืไปทีเ่วบ็ไซตอปุกรณ
สิน้เปลอืงเครือ่งพมิพ LaserJet ของ HP ที่ http://www.hp.com/go/
recycle

● การสงคืนนอกสหรัฐฯ ลกูคานอกสหรฐัฯ ควรโทรศพัทไปทีส่าํนักงานขายและ
บรกิารในทองถิน่ของ HP หรอืไปทีเ่วบ็ไซต http://www.hp.com/go/
recycle เพือ่ดวูามโีครงการรไีซเคลิและการสงคนือปุกรณสิน้เปลอืงของ
เครือ่งพมิพของ HP เปดบรกิารหรอืไม

กระดาษ
ผลติภณัฑน้ีใชไดกบักระดาษรไีซเคลิ หากกระดาษดงักลาวเปนไปตามคาํแนะนาํทีร่ะบุ
ไวในคูมอืเกีย่วกบัสิง่พมิพ โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ ขอกาํหนดเกีย่วกบัสือ่สาํหรบัพมิพ
ของเครือ่ง ผลติภณัฑนีเ้หมาะทีจ่ะใชงานกบักระดาษรไีซเคลิท่ีเปนไปตาม DIN
19309

ขอจํากัดเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ผลติภณัฑของ HP นีม้สีารปรอทบรรจอุยูในหลอดฟลอูอเรสเซนต หรอืสแกนเนอร ซึง่
คณุควรใชความระมดัระวงัในการสมัผสั

ผลติภณัฑ HP น้ีมสีารตะกัว่อยูในโลหะทีใ่ชเชือ่มประสานรอยตอ

ผลติภณัฑ HP น้ีมแีบตเตอรีท่ี่ตองไดรบัการจดัการเปนพเิศษเมือ่หมดอายกุารใชงาน
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ประเภท: Lithium Carbon Monofluoride
(แบตเตอรีร่ปูเมด็กระดมุแบบแหง)

น้าํหนกั: ประมาณ 1 กรมั

ทีต่ัง้: อยูบนบอรดของ PC (แบตเตอรี่ 1 อนัตอ
1 เครือ่ง)

ผูใชสามารถถอดเองได: �„มใช

สาํหรบัขอมลูเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัการนาํกลบัมาใชใหม คณุสามารถตดิตอ
http://www.hp.com/go/recycle หรอืตดิตอผูแทนทีไ่ดรบัการแตงตัง้ในพืน้ที่
หรอื Electronics Industries Alliance: http://www.eiae.org

Nederlands
Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron
voor de tijdklok (die wordt gebruikt voor het faxgedeelte van het
apparaat).

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/
distributie van het product op de formatter gesoldeerd.
Voorschriften:
● · Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen:

Deze batterij komt niet in aanmerking voor de richtlijnen.
● · Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is

een niet-gevaarlijk artikel.

Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang
mee te gaan als het product.

Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, WI, USA; and
Panasonic, Secaucus, NJ, USA.
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving
worden gewijzigd.
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกีย่วกบัโครงการดานสิง่แวดลอมของ HP ซึง่ประกอบดวย :
● ขอมลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอมของผลติภณัฑสาํหรบัผลติภณัฑชนดินีแ้ละผลติภณัฑ

HP อืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ

● ความมุงมัน่ในการรกัษาสิง่แวดลอมของ HP
● ระบบการจดัการดานสิง่แวดลอมของ HP
● โปรแกรมการรไีซเคลิและการสงคนืผลติภณัฑทีห่มดอายขุอง HP
● แผนขอมลูเพือ่ความปลอดภยัในการใชวสัดุ

โปรดดู http://www.hp.com/go/environment หรอื http://www.hp.com/
hpinfo/community/environment
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เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

คณุสามารถขอรบัเอกสารขอมลูเก่ียวกบัความปลอดภยั (MSDS: Material Safety
Data Sheets) ไดโดยตดิตอผานหนาเวบ็ไซต HP LaserJet Supplies ที่
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/
safety.htm
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C ประกาศเกีย่วกบัการรบัประกนัแบบ
จาํกดัของ HP

การรับประกันแบบจํากัดหนึ่งปของ HP LaserJet 3020 / 3030
all-in-one series

ผลติภณัฑของ HP
HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one
series

ระยะของการรบัประกนัแบบจาํกดั
หนึง่ป

HP รบัประกนักบัคณุในฐานะลกูคาทีเ่ปนผูใชวาฮารดแวร อปุกรณเสรมิ และเครือ่งมอืเครือ่งใชของ HP
ไมมขีอบกพรองทัง้ในดานวสัดแุละการผลติหลงัจากวนัท่ีซือ้ ตามระยะเวลาทีร่ะบไุวขางตน หาก HP ไดรบั
แจงในระยะเวลาการรบัประกนัวามขีอบกพรอง HP จะพจิารณาซอมแซมหรอืเปลีย่นผลติภณัฑซึง่พสิจูน
แลววามขีอบกพรอง ผลติภณัฑทีเ่ปลีย่นใหอาจจะเปนผลติภณัฑใหมหรอืเปนผลติภณัฑทีม่ปีระสทิธิภาพ
เทยีบเคยีงของใหม

HP รบัประกนัวาซอฟตแวรของ HP จะไมรนัคาํสัง่ทางโปรแกรมผดิพลาดหลงัจากวนัทีซ่ือ้ ในชวงระยะ
เวลาทีร่ะบไุวขางตน อนัเนือ่งมาจากขอบกพรองดานวสัดแุละการผลติเมือ่มกีารตดิตัง้และใชงานทีเ่หมาะสม
หาก HP ไดรบัแจงถงึขอบกพรองในระหวางระยะการรบัประกนั HP จะเปลีย่นซอฟตแวรทีไ่มรนัคาํสัง่
ทางโปรแกรมเนือ่งจากมขีอบกพรองน้ัน

HP ไมรบัประกันวาการทาํงานของผลติภณัฑ HP จะปราศจากการอนิเทอรรปัตหรอืขอผดิพลาด หาก
HP ไมสามารถซอมหรอืเปลีย่นผลติภณัฑตามเงือ่นไขทีร่บัประกนัใหในเวลาอนัสมควร คณุจะไดรบัเงนิที่
ซือ้ผลติภณัฑคนืทนัททีีส่งผลติภณัฑกลบัคนืมา

ผลติภณัฑของ HP อาจมชีิน้สวนทีไ่ดรบัการผลติใหมซึง่เทยีบเคยีงกบัของใหมในแงประสทิธภิาพการทาํ
งาน หรอือาจไดรบัการใชงานแบบทีไ่มมกีารควบคมุ
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การรบัประกนัจะไมมผีลบงัคบัใชกบัขอบกพรองทีเ่กดิจาก (ก) การบาํรงุรกัษาหรอืการปฏบิตัติามทีไ่มเหมาะ
สมหรอืไมเพยีงพอ (ข) ซอฟตแวร อนิเตอรเฟซ ชิน้สวน หรอือปุกรณทีไ่มไดจดัใหโดย HP (ค) การดดั
แปลงหรอืการใชในทางทีผ่ดิซึง่ไมไดรบัอนุญาต (ง) การทาํงานนอกเหนอืจากขอกาํหนดทางดานสิง่แวด
ลอมของผลติภณัฑซึง่เผยแพรใหทราบ หรอื (จ) การบาํรงุรกัษาหรอืการจดัเตรยีมในสถานทีซ่ึง่ไมเหมาะ
สม ตามขอบเขตของกฎหมายทองถิน่ทีร่ะบไุวน้ัน การรบัประกันขางตนเปนการรบัประกนัเฉพาะและไมมี
การระบกุารรบัประกันหรอืเง่ือนไขอืน่ใด ไมวาจะเปนลายลกัษณอกัษรหรอืไมก็ตามทัง้โดยทางตรงและทาง
ออม และ HP ไมขอรบัผดิชอบการรบัประกนัโดยทางออมหรอืเงือ่นไขของการขายสนิคา คณุภาพทีทํ่าให
ลกูคาพึงพอใจ และความเหมาะสมทางดานวตัถปุระสงคบางอยาง ในบางประเทศ/พืน้ที่ บางรัฐหรอืบาง
จงัหวดั ไมอนญุาตใหมกีารจาํกดัระยะเวลาการรบัประกันโดยนยั ดงันัน้ ขอจาํกดัหรอืขอยกเวนขางตนอาจ
จะไมมผีลใชกบัคณุ การรบัประกนัน้ีทาํใหคณุไดรบัสทิธิโ์ดยชอบดวยกฎหมาย และคณุยงัอาจจะมสีทิธิอ์ืน่ๆ
ทีแ่ตกตางกนัไปในแตละประเทศ/พืน้ท่ี รัฐ และจงัหวดั
การรบัประกนัแบบจาํกดัของ HP มผีลบงัคบัใชในทกุประเทศ/พืน้ทีห่รอืสถานทีซ่ึง่ HP มฝีายสนบัสนนุ
ผลติภณัฑดงักลาว และ HP ไดวางจาํหนายผลติภณัฑดงักลาว ระดบัของบรกิารการรบัประกนัท่ีคณุไดรบั
อาจแตกตางกนัตามมาตรฐานในแตละทองถิน่ HP จะไมแกไขรปูแบบ ความเหมาะสม หรอืหนาทีข่อง
ผลติภณัฑเพือ่ใหสามารถทาํงานไดในประเทศ/พืน้ทีท่ีม่เีจตนาไมดาํเนนิการตามกฎหมายหรอืขอบงัคบั
ตามขอบเขตของกฎหมายทองถิน่ทีร่ะบไุวนัน้ การชดใชคาเสยีหายในประกาศการรบัประกนันีเ้ปนการชด
ใชสาํหรบัคณุเพยีงผูเดยีวและเปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวขางตนนี้ HP หรอื
ซพัพลายเออรไมขอรบัผดิชอบการตกหลนของขอมลูทัง้โดยทางตรง กรณพีเิศษ โดยบงัเอญิ เปนผลสบื
เน่ือง (รวมถงึการสญูเสยีกําไรหรอืขอมลู) หรอืความเสยีหายอืน่ตามทีร่ะบไุวในสญัญา การละเมดิหรอือืน่ๆ
ไมวาในกรณใีด ในบางประเทศ/พืน้ที่ บางรัฐหรอืบางจงัหวดั ไมอนญุาตใหมขีอยกเวนหรอืขอจาํกดัของ
ความเสยีหายทีเ่ปนผลสบืเน่ืองหรอืเปนเหตบุงัเอญิ ดงันัน้ ขอจาํกดัหรอืขอยกเวนขางตนอาจใชกบัคณุไมได

เงือ่นไขการรบัประกนัทีร่ะบไุวในประกาศนี้ ยกเวนท่ีขอบเขตของกฎหมายอนญุาต จะไมรวม จาํกดั หรอื
เปลีย่นแปลง และอยูนอกเหนอืจากสทิธิท์ีบ่งัคบัซึง่มผีลกบัการขายผลติภณัฑแกคณุ
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D ช้ินสวนและอปุกรณเสรมิของ HP

ใชหวัขอตอไปนีเ้พือ่คนหาขอมลูเกีย่วกบัการสัง่ซือ้ชิน้สวนและอปุกรณเสรมิสาํหรบั
เครือ่งพมิพของคณุ

● การสัง่ซือ้ชิน้สวนและอปุกรณเสรมิของ HP

● ตลบัหมกึพมิพ HP LaserJet
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การสั่งซื้อชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ HP

ตารางชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ HP
คณุสามารถเพิม่ประสทิธภิาพของเครือ่งพิมพไดโดยใชอปุกรณเสรมิและวสัดตุางๆ ใช
อปุกรณเสรมิและวสัดทุีอ่อกแบบมาเปนพเิศษสาํหรบัเครือ่ง HP LaserJet 3020 /
3030 all-in-one ของคณุเพือ่ประสทิธภิาพการทาํงานสงูสดุ

อุปกรณเสริม

ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

สายเคเบลิและอปุกรณ
เสรมิการเช่ือมตอ

สายเคเบลิแบบขนาน IEEE-
1284 ความยาว 2 เมตร

C2950A

สายเคเบลิและอปุกรณ
เสรมิการเช่ือมตอ

สายเคเบลิแบบขนาน IEEE-
1284 ความยาว 3 เมตร

C2951A

สายเคเบลิและอปุกรณ
เสรมิการเช่ือมตอ

สายเคเบลิของเครือ่งพมิพแบบ
USB (A/B) ความยาว 2
เมตร

8121-0539

การทาํความสะอาดและดู
แลรกัษาอปุกรณเสริม

ผาสาํหรบัทาํความสะอาด
โทนเนอร

5090-3379

วัสดุที่ใชในการพิมพ

ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

กระดาษอเนกประสงคของ
HP

กระดาษของ HP สําหรบั
การใชงานทีห่ลากหลาย
(1 กลองมี 10 รมีๆ ละ
500 แผน)

HPM1120

กระดาษสาํหรบั
HP LaserJet

กระดาษชนดิพิเศษของ
HP สาํหรบัใชกับ
เครือ่งพิมพ HP
LaserJet (1 กลองมี
10 รมีๆ ละ 500 แผน)

HPJ1124
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ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

แผนใสสาํหรบั HP
LaserJet

แผนใสของ HP สาํหรบัใช
กับเครือ่งพมิพสเีดยีว HP
LaserJet

92296U (A4)

แผนใสสาํหรบั HP
LaserJet

แผนใสของ HP สาํหรบัใช
กับเครือ่งพมิพสเีดยีว HP
LaserJet

92296T (letter)

ตลบัหมกึพมิพ ตลบัหมกึทีใ่ชเปลีย่นสาํหรบั
เครือ่ง
HP LaserJet 3020 /
3030 all-in-one

ตลบัหมกึพมิพได 2,000
หนา

Q2612A

เอกสารเพิ่มเติม

ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

คาํแนะนาํเกีย่วกบักระดาษ
และสือ่สาํหรบัพมิพอืน่ๆ

คาํแนะนาํในการใชกระดาษ
และสือ่สาํหรบัพมิพอืน่ๆ กบั
เครือ่งพิมพ HP LaserJet

5963-7863

ชิ้นสวนอะไหล

ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

ลกูกลิง้ดงึกระดาษ ใชดึงกระดาษจากถาดปอน
กระดาษและสงผานเขาไปใน
เครือ่งพมิพ

RL1-0266-000

ถาดปอนกระดาษ ใชเก็บส่ือสาํหรับพมิพของ
เครือ่งพมิพ

RG0-1121-000CN

ถาดปอนกระดาษหลกั ใชปอนสือ่สาํหรบัพมิพชนดิ
พิเศษ หรอืใชสาํหรบัการ
พิมพหนาแรก

RG0-1122-000CN

ถาดปอนกระดาษของ
อปุกรณปอนกระดาษ
อตัโนมตัิ (ADF)

ใชปอนเอกสารใหกับ
สแกนเนอร

C9143-60102
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ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

แผนแยกกระดาษของ
เคร่ืองพมิพ

ใชปองกนัการปอนกระดาษ
หลายแผนผานเขา
เครือ่งพมิพ

C7309-60009

สวนประกอบลกูกลิง้ดงึ
กระดาษของ ADF

ใชดึงกระดาษจากถาดปอน
กระดาษ ADF และสงผาน
เขาไปใน ADF

C7309-60068

ADF หาก ADF ของคณุชาํรดุ ให
ใชเลขทีช้ิ่นสวนนีเ้พ่ือสัง่ซือ้
อนัใหม (รวมทัง้ฝาปด
สแกนเนอร)

C9143-60101
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ตลับหมึกพิมพ HP LaserJet

ขอมลูในสวนน้ีจะประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัตลบัหมกึพิมพ HP LaserJet ดงัตอไปนี้
● นโยบายของ HP เกีย่วกับตลบัหมกึพมิพทีไ่มใชของ HP
● การจดัเกบ็ตลบัหมกึพมิพ

● อายกุารใชงานของตลบัหมกึพิมพ

● การนาํตลบัหมกึพมิพกลบัมาใชใหม

● การประหยดัหมกึ

นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP
บรษิทั Hewlett-Packard ขอแนะนาํวาคณุไมควรใชตลบัหมกึพมิพทีไ่มใชของ
HP ไมวาจะเปนตลบัใหม ตลบัเตมิหมกึ หรอืตลบัท่ีนาํมาผลติใหม เนือ่งจากผลติภณัฑ
เหลาน้ันไมใชผลติภณัฑของ HP ทาง HP จงึไมสามารถควบคมุการออกแบบหรอื
คณุภาพได การบรกิารหรอืการซอมแซมทีเ่ปนผลมาจากการใชตลบัหมกึพิมพทีไ่มใช
ของ HP จะไมไดรบัการคุมครองตามการรบัประกนัเครือ่งพิมพ

หมายเหตุ การรบัประกนัจะไมมผีลบงัคบัใชกบัขอบกพรองทีเ่กิดจากซอฟตแวร, อนิเตอรเฟซ หรอื
ชิน้สวนทีไ่มไดจดัใหโดย HP

การติดตั้งตลับหมึกพิมพ
ในการตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพ โปรดดทูีคู่มอืเริม่ตนใชงาน

การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ
อยานาํตลบัหมกึพมิพออกจากบรรจภุณัฑ จนกวาจะถงึเวลาใชงาน ตลบัหมกึพมิพ
HP LaserJet บางรุนมกีารประทบัรหสัวนัทีเ่ปนตวัเลขและตวัอกัษร รหสันีจ้ะแสดง
ระยะเวลา 30 เดอืนหลงัจากวนัผลติเพือ่ชวยในกระบวนการจดัการสนิคาคงคลงัอยางมี
ประสทิธภิาพระหวาง HP และผูจาํหนายรายยอย แตไมไดทาํหนาทีแ่สดงอายกุารใช
งานของหมกึพมิพ (อายกุารเกบ็สนิคา) หรอืเกีย่วของกบัขอกําหนดและเงือ่นไขของการ
รบัประกนัแตอยางใด

ขอควรระวัง เพือ่ปองกนัไมใหตลบัหมกึพมิพชาํรดุเสยีหาย อยาใหตลบัหมกึถกูแสง
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อายุการใชงานของตลับหมึกพิมพ
อายกุารใชงานของตลบัหมกึพมิพจะขึน้อยูกบัจาํนวนหมกึพมิพทีต่องใชในงานพมิพของ
คณุ เมือ่พมิพขอความบนกระดาษขนาด Letter/A4 ทีพ่ืน้ทีพ่มิพ 5 เปอรเซน็ต ตลบั
หมกึพมิพจะพิมพไดโดยเฉลีย่ประมาณ 2,000 หนา โดยสมมตวิาคณุตัง้คาความหนา
แนนของการพมิพไวทีร่ะดบั 3 และปด EconoMode (การตัง้คาเหลานีเ้ปนคาเริม่
ตน)

การนําตลับหมึกพิมพกลับมาใชใหม
ตัง้แตป ค.ศ. 1990 จากโปรแกรมการสงคนืและการนาํวสัดทุีใ่ชในการพมิพของ HP
กลบัมาใชใหมสามารถเกบ็คนืตลบัหมกึพมิพ LaserJet ทีใ่ชแลวเปนจาํนวนหลายลาน
ตลบั ซึง่หากไมมโีปรแกรมนีม้ารองรบั ตลบัหมกึพมิพดงักลาวอาจถกูทิง้ใหกลายเปนขยะ
ของโลก ดวยความตระหนกัถงึปญหาในจดุนี้ เราจงึไดเกบ็รวบรวมตลบัหมกึพมิพของ
HP LaserJet และวสัดอุืน่ๆ กลบัคนืมา และใชทรพัยากรทัง้ทีเ่ปนของเราเองและของ
พนัธมติรในการแยกชิน้สวนตลบัหมกึดงักลาว หลงัจากการตรวจสอบคณุภาพอยาง
ละเอยีดถีถ่วนแลว ชิน้สวนทีไ่ดรบัการคดัเลอืกจะถกูนําไปใชในการผลติเปนตลบัหมกึ
ใหม สาํหรบัสวนทีเ่หลอืจะถกูแยกออกเปนชิน้ๆ และดดัแปลงนาํไปทาํเปนวตัถุดบิปอน
เขาสูอตุสาหกรรมอืน่เพือ่ผลติผลติภณัฑทีจ่ําเปนอืน่ๆ ตอไป

การสงคืนภายในสหรัฐอเมริกา

เพือ่แสดงถงึความรบัผดิชอบตอสภาพแวดลอมในการสงคนืตลบัหมกึและวสัดทุีใ่ชแลว
HP ขอแนะนาํใหคณุสงคนืวสัดดุงักลาวกลบัมาครัง้ละมากๆ โดยการมดัรวมตลบัหมกึ
ตัง้แต 2 ตลบัขึน้ไปเขาดวยกนั และตดิปาย UPS ซึง่มทีีอ่ยูและไดรบัการชาํระคา
บรกิารลวงหนาทีม่ใีหมาพรอมกบับรรจภุณัฑนีล้งบนตลบัดงักลาว สาํหรบัขอมลูเพ่ิมเตมิ
ในสหรฐัอเมรกิา โปรดโทรไปที่ (800) 340-2445 หรอืเยีย่มชมไดทีห่นาเวบ็ไซต
ของ HP LaserJet Supplies ที่ http://www.hp.com/recycle

การประหยัดหมึก
ในการประหยดัหมกึ ใหเลอืกตวัเลอืก EconoMode ในการตัง้คาคณุสมบตัขิอง
เครือ่ง (โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิที่ การใช EconoMode (เพือ่ประหยดัหมกึพมิพ)) ใน
ขณะทีใ่ช EconoMode (ประหยดัหมกึพมิพ) เครือ่งจะใชหมกึพมิพในแตละหนานอย
ลง การเลอืกตวัเลอืกนีจ้ะชวยยืดอายกุารใชงานของตลบัหมกึพมิพ และลดตนทนุการ
พมิพตอหนา แตคณุภาพการพมิพจะลดลง HP ขอแนะนาํวาคณุไมควรใช
EconoMode ตลอดเวลา
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E การบรกิารและการสนบัสนนุ

หวัขอตอไปนีจ้ะใหรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารรบับรกิารและการสนบัสนนุสาํหรบั
ผลติภณัฑ

● การขอรบับรกิารฮารดแวร

● การรบัประกนัอยางจาํกดั

● แบบฟอรมขอมลูการบรกิาร
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การขอรับบริการฮารดแวร

หมายเหตุ บรกิารการรบัประกนัและตวัเลอืกการสนบัสนุนจะแตกตางกนัตามประเทศ/พืน้ที่ โปรดดู
ขอมลูเกีย่วกบัการสนบัสนนุเพิม่เตมิที่ http://www.hp.com

การขอรับบริการฮารดแวร
หากฮารดแวรทาํงานผดิพลาดภายในชวงระยะเวลาการรบัประกนั HP เสนอทางเลอืก
ในการขอรบัการสนบัสนนุดงันี้

● บริการซอมของ HP คณุสามารถสงคนืผลติภณัฑไปยงัศนูยซอมของ HP ทีใ่กล
บานของคณุได

● Express Exchange ในบางพืน้ที่ HP จะเตรยีมผลติภณัฑสาํหรบัเปลีย่นทด
แทนใหคณุในวนัทาํงานถดัไป

● ผูใหบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก HP คณุสามารถสงคนืเครือ่งใหตวัแทนดาน
บรกิารทีไ่ดรบัการแตงตัง้ในพ้ืนท่ีของคณุ

● การรับและสงเครื่องดวน HP มบีรกิารไปรบัเครือ่ง ซอมแซม และสงคนืใหคณุ
ภายในเวลา 5 ถงึ 10 วนั ทัง้นีข้ึน้อยูกบัทีต่ัง้ของคณุ

การสงคืนเครื่อง

ในการขนสงอปุกรณนัน้ HP ขอแนะนาํใหคณุขอรบัการประกนัความเสยีหาย และ
โปรดแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงการชาํระเงนิของคณุมาดวย โปรดกรอกขอมลูใน แบบ
ฟอรมขอมลูการบรกิาร เพ่ือใหแนใจวาจะไดรบัการซอมแซมอยางถกูตอง

ขอควรระวัง ความเสยีหายจากการขนสงทีม่สีาเหตมุาจากการบรรจหุบีหอทีไ่มดพีอนัน้ถอืเปนความ
รบัผดิชอบของลกูคา โปรดดคูาํแนะนาํการบรรจหุบีหอดานลางนี้

คําแนะนําการบรรจุหีบหอ

● หากเปนไปได ใหคณุพมิพหนาการทดสอบ (โปรดดทูี่ การพมิพหนาแสดงคา
คอนฟก) กอนทีจ่ะปดเครือ่ง และสงรายงานการทดสอบมาพรอมกับเครือ่ง

● ถอดและเกบ็รกัษาตลบัหมกึพมิพเอาไว

ขอควรระวัง หมกึพมิพทีค่งเหลอือยูในเครือ่งพมิพระหวางการขนสงอาจสรางความเสยีหายแก
ผลติภณัฑได
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● ถอดถาดปอนกระดาษออก และเกบ็ไวในบรรจภุณัฑเดมิ หากเปนไปได โปรดดคูาํ
แนะนําที่ การถอดถาดปอนกระดาษ

● แนบสาํเนาแบบฟอรมขอมลูการบรกิารทีก่รอกเสรจ็เรยีบรอยแลวมาพรอมกบัเครือ่ง
โปรดจดบนัทกึรายการสิง่ทีส่งคนืไวบนแบบฟอรมดวย

● ใชบรรจภุณัฑทีส่งมาพรอมกบัผลติภณัฑในครัง้แรกในการบรรจเุครือ่งสงคนื หาก
เปนไปได

● สงตวัอยางทีแ่สดงปญหามาพรอมกบัเครือ่ง หากเปนไปได

● สงตวัอยางกระดาษหรอืสือ่การพมิพอืน่ๆ ทีก่อใหเกดิปญหาในการพมิพ การสแกน
การแฟกซ หรอืการทาํสาํเนาอยางนอย 5 ชิน้มาดวย เกบ็กระดาษหรอืสือ่อืน่ๆ ไวใน
ซองทีป่ดมดิชดิ

การถอดถาดปอนกระดาษ

หมายเหตุ คณุตองถอดถาดปอนกระดาษออกเมือ่จะสงคนืเครือ่ง ปฏบิตัติามคาํแนะนาํตอไปนีใ้น
การถอดถาดปอนกระดาษออกโดยไมกอใหเกิดความเสยีหายตอเครือ่ง

1. เปดถาดปอนกระดาษออก แลวนํากระดาษออกมา

2. เลือ่นตวักัน้กระดาษเขาหากนัใหไดมากทีส่ดุ กดแทบ็ดานในถาดปอนกระดาษคาง
ไว แลวเลือ่นถาดปอนกระดาษออกจากเครือ่ง
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การรับประกันอยางจํากัด

ในเกอืบทกุประเทศ/พืน้ท่ี HP CarePack ใหความคุมครองนอกเหนอืจากการรบั
ประกันมาตรฐานสาํหรบัผลติภณัฑของ HP และสวนประกอบภายในทีเ่ปนของ HP ทัง้
หมด การซอมแซมฮารดแวรนีส้ามารถชวยยกระดบัการรบัประกนัมาตรฐาน (ตวัอยาง
เชน การใหบรกิารในวนัถดัไปเปนการใหบรกิารภายในวนัเดยีว) และ/หรอืขยายระยะ
เวลาไดสงูสดุ 5 ป HP CarePack สามารถใหบรกิาร Express Exchange หรอื
บรกิารแบบถงึทีไ่ด สาํหรบัขอมลูการสนบัสนนุเพิม่เตมิ ใหตดิตอฝายบรกิารและ
สนบัสนุนลกูคา โปรดดหูมายเลขโทรศพัทและขอมลูอืน่ๆ ทีเ่อกสารรายละเอยีดการ
บรกิารทีไ่ดมาพรอมกบัผลติภณัฑ
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แบบฟอรมขอมูลการบริการ

ใครคอืผูสงคนือุปกรณ วันที:่

ผูทีต่ดิตอได: โทรศพัท:

ผูอืน่ทีติ่ดตอได: โทรศพัท:

ทีอ่ยูสาํหรบัสงคนื: คําแนะนาํพเิศษในการขน
สง:

สิง่ทีส่งมาคอือะไร หมายเลขรุน: หมายเลขสนิคา:

โปรดแนบงานพมิพทีเ่ก่ียวของเมือ่สงอปุกรณคนื อยา สงอปุกรณเสรมิทีไ่มจาํเปนตองไดรบั
การซอมแซมมากบัอปุกรณ (ตวัอยางเชน ถาดกระดาษ คูมอื และอปุกรณทาํความสะอาด)

คุณตองการใหทําอะไร

1. อธบิายลกัษณะความผดิพลาดทีเ่กิดขึน้ (ปญหาคอือะไร คณุทาํอยางไรเมือ่เกดิปญหาดงั
กลาว คณุกาํลงัรนัซอฟตแวรอะไร คณุทาํใหเกิดปญหานัน้ซ้าํอกีไดหรอืไม)

2. หากปญหาเกดิขึน้เปนระยะๆ ชวงเวลาระหวางการเกดิปญหาแตละครัง้นัน้นานเพียงใด

3. มกีารเชือ่มตอเครือ่งกบัอปุกรณใดตอไปนีห้รอืไม (โปรดแจงชือ่ผูผลติและหมายเลขรุน)

เครือ่งคอมพวิเตอรสวน
บคุคล:

โมเดม็: เนต็เวริก:

4. ความเหน็เพ่ิมเตมิ:
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ประมวลคาํศพัท

1284-B

มาตรฐานพอรตขนาน 1284 ทีไ่ดรบัการพฒันาโดย Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) คาํวา “1284-B” หมายถงึ แจ็คเชือ่มตอปลายสายเคเบลิขนาน
ประเภทหนึง่ ซึง่จะเชือ่มตอกบัอุปกรณภายนอก (เชน เครือ่งพมิพ) ตวัอยางเชน แจค็เชือ่มตอ 1284-
B จะใหญกวารุน 1284-C

ADF

อุปกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ ADF ใชในการปอนตนฉบับลงในเครือ่งพมิพโดยอัตโนมตัเิพือ่ทาํ
สําเนา สแกน หรอืสงแฟกซ

all-in-one

การออกแบบเพือ่ผลติภณัฑของ HP สามารถทาํหนาทีไ่ดหลากหลาย เชน การพมิพ, การสงแฟกซ,
การทาํสําเนา และการสแกน

browser (เบราเซอร)

คาํยอของเวบ็เบราเซอร ซึง่เปนโปรแกรมทีใ่ชในการคนหาและเปดเว็บเพจ

collate (เรยีงลาํดบัหนา)

กระบวนการพมิพงานทีม่หีลายสาํเนาโดยเรยีงลาํดบัเปนชดุ เม่ือเลอืกการจดัเรียงลาํดบัหนา
เครือ่งพมิพจะพมิพงานทัง้ชดุกอนทีจ่ะพมิพสําเนาชดุตอไป มฉิะน้ัน เคร่ืองพมิพจะพมิพแตละหนาตาม
จาํนวนชดุสําเนากอนจะพมิพหนาตอไป

contrast (ความแตกตางของสี)

ความแตกตางระหวางพืน้ทีม่ดืและสวางภายในภาพหนึง่ๆ ยิง่คาต่าํเทาใด เฉดสจีะยิง่ใกลเคยีงกนัเทา
นัน้ ในทางกลบักนั ยิง่คาสูงเทาใด เฉดสจีะยิง่ตางกนัมากขึน้เทานัน้

DIMMs

Dual inline memory module เปนแผงวงจรขนาดเลก็ทีบ่รรจหุนวยความจาํ SIMM (Single
in-line memory module) มพีาธไปยงัหนวยความจาํแบบ 32 บติ ในขณะที่ DIMM มพีาธแบบ
64 บติ

dots per inch (dpi)

หนวยวดัความละเอยีดทีใ่ชในการสแกนและพมิพ โดยทัว่ไปแลว ยิง่จาํนวน dots per inch มากเทา
ใด ความละเอยีดจะยิง่สูงมากเทานัน้ รวมทัง้ภาพจะมรีายละเอยีดมาก และไฟลกจ็ะยิง่มขีนาดใหญขึน้

dpi

โปรดดูที่ dots per inch (dpi)

EconoMode

EconoMode เปนคณุสมบตัปิระหยดัหมกึในเครือ่งพมิพ HP LaserJet EconoMode จะลด
จาํนวนผงหมกึทีใ่ชในการพมิพ ทาํใหสามารถใชงานตลบัหมกึไดนานยิง่ขึน้ ผลลพัธในการพมิพจะ
เหมอืนกบัการพมิพงานราง

ECP

Extended capabilities port หรอืมาตรฐานพอรตขนานสําหรับคอมพวิเตอรทีส่นบัสนนุการสือ่
สารแบบสองทศิทาง ระหวางคอมพวิเตอรและอุปกรณทีเ่ชือ่มตออยู (เชน เครือ่งพมิพ)
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e-mail (electronic mail) (อีเมล (electronic mail))

ตวัยอของ electronic mail ซอฟตแวรทีส่ามารถใชในการสงรายการตางๆ แบบอเิล็กทรอนกิสผาน
ทางเนต็เวริกได

file format (รปูแบบไฟล)

วธิกีาํหนดโครงสรางไฟลทีโ่ปรแกรมหรอืกลุมโปรแกรมใช

grayscale (โทนสีเทา)

เฉดของสเีทาทีแ่สดงความเขมและออนของภาพ เมือ่แปลงภาพสเีปนภาพโทนสเีทา โดยเฉดสเีทาแตละ
เฉดจะแทนสแีตละสี

halftone (ฮาลฟโทน)

ประเภทของภาพทีจ่าํลองโทนสเีทาโดยใชจาํนวนจดุ (dot) ทีแ่ตกตางกนั บรเิวณทีม่สีีเขมจะประกอบ
ดวยจดุจํานวนมาก ในขณะเดยีวกนั บรเิวณทีม่สีีออนกวาจะใชจาํนวนจุดนอยกวา

HP Director toolbar (แถบเครือ่งมอืของ HP Director)

สําหรบั Macintosh เทานัน้ หนาจอของซอฟตแวรทีใ่ชเมือ่ทาํงานกบัเอกสาร เมือ่ใสเอกสารใน
อุปกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ (ADF) และมกีารเชือ่มตอคอมพวิเตอรกบัเครือ่งพมิพโดยตรง
HP Director จะปรากฏบนหนาจอคอมพวิเตอรเพือ่เริม่ตนการสงแฟกซ, ทาํสําเนา หรอืสแกน

HP toolbox (กลองเครือ่งมอืของ HP)

กลองเครือ่งมอืของ HP เปนเวบ็เพจทีจ่ะเปดขึน้ในเวบ็เบราเซอรและชวยใหคณุเขาใชงานเคร่ืองมอื
การจดัการเคร่ืองพมิพและการแกไขปญหา, เวบ็เซิรฟเวอรในตวั และเอกสารของเครือ่งพมิพ

link (ลงิค)

การเชือ่มตอกบัโปรแกรมหรอือุปกรณทีส่ามารถใชสงขอมลูจากซอฟตแวรเคร่ืองพมิพไปยงัโปรแกรม
อ่ืน เชน การเชือ่มโยงอเีมล แฟกซ หรอื OCR

Optical Character Recognition (OCR) software (ซอฟตแวร Optical Character Recognition (OCR))

ซอฟตแวร OCR จะแปลงภาพอเิลก็ทรอนกิสของขอความ เชน เอกสารทีส่แกน ใหอยูในรปูแบบที่
โปรแกรมประมวลผลคาํ โปรแกรมสเปรดชที และโปรแกรมฐานขอมูลสามารถใชงานได

parallel cable (สายเคเบลิแบบขนาน)

โปรดดูที่ 1284-B

printer driver (ไดรเวอรเคร่ืองพมิพ)

ไดรเวอรเครือ่งพมิพเปนโปรแกรมหนึง่ทีโ่ปรแกรมอืน่ๆ ตองใชเพือ่เขาใชงานคณุสมบตัติางๆ ของ
เครือ่งพมิพ ไดรเวอรเครือ่งพมิพจะแปลคาํส่ังจดัรปูแบบของโปรแกรม (เชน การแบงหนา และการ
เลอืกรปูแบบตวัอักษร) เปนภาษาเครือ่งพมิพ (เชน PostScript หรอื PCL) จากนัน้จงึสงไฟลไปยงั
เคร่ืองพมิพ

Readiris

โปรแกรม Optical Character Recognition (OCR) ทีไ่ดรบัการพฒันาโดย I.R.I.S. และ
รวมอยูในซอฟตแวรของเครือ่งพมิพ

resolution (ความละเอยีด)

ความคมชดัของภาพ ซึง่วดัในหนวย dpi (dots per inch) จาํนวน dpi ยิง่มาก ความละเอยีดยิง่สูง

surge protector (อุปกรณปองกนัไฟกระชาก)

อุปกรณทีป่องกนัอุปกรณจายไฟและสายโทรศพัทจากไฟกระชาก

TWAIN

เปนมาตรฐานอตุสาหกรรมของสแกนเนอรและซอฟตแวร เม่ือใชสแกนเนอรทีไ่ดมาตรฐาน
TWAIN รวมกบัโปรแกรมมาตรฐาน TWAIN คณุจะสามารถทาํงานสแกนไดจากภายในโปรแกรม
เลย

190 ประมวลคาํศพัท THWW



URL

Uniform resource locator คอืแอดเดรสบนอนิเตอรเน็ตทัว่โลกของเอกสารและทรพัยากร สวน
แรกของแอดเดรสจะระบโุปรโตคอลทีใ่ช สวนทีส่องจะระบุ IP แอดเดรสหรอืชือ่โดเมนทีจั่ดเกบ็
ทรัพยากรนัน้ๆ

USB (compatible with 2.0 specifications) (USB (ใชงานไดกบัขอกาํหนด 2.0))

Universal Serial Bus (USB) คอื มาตรฐานทีพ่ฒันาโดย USB Implementers Forum,
Inc. เพือ่เชือ่มตอเครือ่งคอมพวิเตอรกบัอุปกรณอ่ืนๆ USB จะแตกตางจากพอรตขนาน กลาวคอืจะ
ไดรับการออกแบบใหเชือ่มตอพอรต USB เพยีงพอรตเดยีวเขากบัอุปกรณหลายๆ ชิน้ในเวลาเดยีวกนั

watermarks (ลายน้าํ)

ลายน้าํจะเปนการเพิม่ขอความพืน้หลงัลงบนเอกสารทีจ่ะพมิพ เชน คณุสามารถพมิพ "ลบัเฉพาะ" เปน
ขอความพืน้หลงัของเอกสาร เพือ่ทีจ่ะแจงวาเอกสารดงักลาวเปนเอกสารลบัเฉพาะ โดยสามารถเลอืก
จากชดุลายน้าํทีก่าํหนดไวแลวซึง่สามารถเปลีย่นแปลงรปูแบบตวัอักษร, ขนาด, มุม และสไตลได
เครือ่งพมิพสามารถพมิพลายน้าํเฉพาะในหนาแรกหรอืทกุหนาได

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) เปนสถาปตยกรรมเกีย่วกบัภาพทีม่อียูใน
Windows Me และ Windows XP โดยสามารถเริม่ตนการสแกนในระบบปฏบิตักิารดงักลาวนี้
ไดโดยใชสแกนเนอรทีร่องรบัมาตรฐาน WIA
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ขอกาํหนด 38
นํ้าหนกัและขนาดของสือ่สาํหรบัพมิพ 10

กราฟก
คณุภาพต่าํ 113

กลองเครือ่งมอืของ HP 9
การขยาย
สาํเนา 61

การจดัเกบ็ตลบัหมกึพมิพ 181
การจดัเรยีงสาํเนา

การเปลีย่นคาเริม่ตน 64
คาํอธบิาย 64

การตัง้คา
การนาํคาเริม่ตนจากโรงงานกลบัมาใช 20
การเปลีย่นคณุภาพการพมิพ 30
การเปลีย่นแปลงคาเริม่ตน 13
การเปลีย่นแปลงจากคอมพวิเตอร 28

การตัง้คาความคมชดัของการทาํสาํเนา
การปรบัคาดฟีอลต 60
การปรบัสาํหรบัการทาํสาํเนาปจจบุนั 60

การตัง้คาคณุภาพการพมิพ 300 dpi 30
การตัง้คาคณุภาพการพมิพ 600 dpi 30
การตัง้คาคณุภาพการพมิพ Best Quality
(FastRes 1 200) 30
การตัง้คาคณุภาพการพมิพ EconoMode
(ประหยดัหมกึพมิพ) 30
การตัง้คาคณุภาพการพมิพ FastRes 1200
30
การตัง้คาคณุภาพการพมิพแบบกาํหนดเอง 30
การตัง้คาเริม่ตน
การเรยีกคนืขอมลู 20

การตัง้โปรแกรม
ปุมสแกน 73

การตดิตัง้
ตลบัหมกึพมิพ 181

การทําความสะอาด
กระจก 94
ดานในฝาปดสแกนเนอร 95
ภายนอก 94
เสนทางผานของกระดาษของเครือ่งพมิพ 96

การทําสาํเนา
การขยาย 61
การปรบัคาเริม่ตนของขนาดในการทาํสาํเนา
61
การยกเลกิ 58
การยอ 61
การเริม่ทาํสาํเนาเอกสาร 58
การแกปญหา 132, 133, 134, 139
การใสเอกสารตนฉบบั 56
ความเรว็ 154
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ประสทิธภิาพในการยอหรอืขยาย 154
หนงัสอื 68
เสยีงรบกวน 154
เอกสารทีพิ่มพสองดานจาํนวนหลายหนา 67

การนํากลบัมาใชใหม
ตลบัหมกึพมิพ 182

การนําคาทีต่ัง้จากโรงงานกลบัมาใช 20
การบรกิาร
แบบฟอรมขอมลู 187

การประหยดัหมกึในตลบัหมกึพมิพ 182
การปรบั
คาเริม่ตนของขนาดในการทาํสาํเนา 61

การปรบัคา
การตัง้คา 13
การตัง้คาจากคอมพวิเตอร 28
ความคมชดัของการทาํสาํเนาปจจบุนั 60
ความคมชดัทีเ่ปนคาเริม่ตนสาํหรบัการทาํสาํเนา

60
คณุภาพของสาํเนา 59
ภาษา, จอแสดงผลของแผงควบคมุของเครือ่ง
20
ระดบัเสยีง 21
ระดบัเสยีงปุมกดของแผงควบคมุของเครือ่ง
22

การปอนกระดาษเอง 26
การพมิพ
กระดาษหวัจดหมาย 45
กระดาษแขง็ 46
การยกเลกิ 27
การแกปญหา 103, 131
ความเรว็ 153
งานหลายหนาบนแผนเดยีว 50
ซองจดหมาย 40
ทัง้สองดานของกระดาษ 48
ลายน้าํ 53
สือ่สาํหรบัพมิพทีกํ่าหนดเอง 46
หนงัสอืเลมเลก็ 51
แบบฟอรมทีพ่มิพไวลวงหนา 45
แผนผงัเมนขูองแผงควบคมุของเครือ่ง 19
แผนใสและฉลาก 43

โดยใชการปอนกระดาษเอง 26
การพิมพ 2 ดาน 48
การพิมพดวยคณุภาพแบบราง 31
การพิมพสองดาน 48
การพิมพสองดาน, ดวยตนเอง 48
การพิมพสองดานดวยตนเอง 48
การพิมพเอยีง 110
การพิมพแบบ n-up 50
การพิมพไมตรง 110
การยกเลกิ
การทาํสาํเนาเอกสาร 58
การสแกนเอกสาร 75
งานพมิพ 27

การยอ
สาํเนา 61

การรบัประกนั
จาํกดั 186
จาํกดัหนึง่ป 175

การรบัประกนัอยางจาํกดั 186
การรบัประกนัแบบจาํกดัหน่ึงป 175
การรไีซเคลิ
อปุกรณสิน้เปลอืงของเครือ่งพมิพ 170

การสนบัสนนุ, ลกูคา. โปรดด ฝายสนบัสนุนลกูคา
การสัง่ซือ้อปุกรณเสรมิและชิน้สวน 178
การสแกน

HP Director 81
LaserJet Scan 76
OCR, การใช 88
TWAIN, การใช 84
WIA, การใช 84
การยกเลกิ 75
การแกปญหา 142
การใสเอกสารตนฉบบั 70
ขอบ 154
ขาวดาํ 90
ขอความแสดงขอผดิพลาด 147
ความละเอยีด 154
ความละเอยีด 89
คณุภาพ, การปรบัปรงุ 148
ทลีะหนา 83
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ภาพถาย 67, 86
ภาพถาย 86
วธิกีาร 72
สี 89
หนงัสอื 68, 86
เปนไฟล 77
แนบไปกบัอเีมล 73
โทนสเีทา 90
ใชเวลานานเกนิไป 146
ไปยงัโฟลเดอร 74

การสแกนภาพ, การแกปญหา 142
การสแกนสี 89
การสแกนแบบขาวดาํ 90
การสแกนแบบทลีะหนา 83
การสแกนแบบโทนสเีทา 90
การสงคนืเครือ่ง 184
การสงแฟกซ
ขอบ 156
ความละเอยีด 156
ความเรว็ 156

การเปลีย่น
การตัง้คาคณุภาพการพมิพ 30
สวนประกอบลกูกลิง้ดงึกระดาษของ ADF 97

การเปลีย่นแปลง
การตัง้คา, คาเริม่ตน 13, 28
การตัง้คาจากคอมพวิเตอร 28
ภาษาของจอแสดงผลของแผงควบคมุของเครือ่ง

20
ระดบัเสยีง 21

การแกปญหา
กระดาษ 145
กระดาษตดิ 114
กระดาษพบั 127
กระดาษมวน 111, 126
กระดาษยน 127
กราฟก 113
การทาํสาํเนา 132
การสแกน 142
ขนาด, ผดิ 144
ขอความแสดงขอผดิพลาด 109

คณุภาพ, ภาพ 142
งานพมิพไมตรง 110
จางเกนิไป 149
จดุสดีาํ 149
ตวักัน้กระดาษ 110
ตวัอกัษร, ผดิรปู 125
ปญหาของขอความ 144, 149
ปญหาเกีย่วกบัขอความ 112
ปญหาเกีย่วกบัสือ่สาํหรบัพิมพ 35
ปญหาในการปอนกระดาษ 106
ผงหมกึไมตดิ 123
พอรตขนาน 109
พืน้หลงัสเีทา 121
ภาพกราฟก 112, 143
รอยเปอนซ้าํ 124
รอยเปอนซ้าํในแนวตัง้ 124
รายการปญหา 101
ริ้ว 149
ลกูกลิง้ดงึกระดาษ 110
สาํเนาทีไ่ด 132
หนาวาง 105, 133, 148
หนาเอกสารเอยีง 125, 142
หมกึขาดเปนชวง 119
หมกึซดีจาง 118
หมกึเลอืน 118
เขมเกนิไป 149
เครือ่งพมิพ 103, 131
เปดเครือ่ง 103
เปอน 122
เลอะเปนจดุ 119, 127
เสน 120, 149
ไมพมิพหนาเอกสาร 106
ไมโตตอบ 103, 109
ไมโตตอบ 106
ดูเพิ่มเติมท คณุภาพของภาพ, การแกปญหา

การแกปญหากระดาษตดิ
ADF 135
สือ่สาํหรบัพมิพ 114

การใส
เอกสารตนฉบบั 56, 70
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เอกสารตนฉบบั 57, 71

ข
ขนาด
สือ่สาํหรบัพมิพ 10
เครือ่งพมิพ 151

ขนาด, เครือ่งพมิพ 151
ขนาดเลก็ลง 141
ขอบ
การสงแฟกซ 156

ขอบของวตัถท่ีุจะสแกน 154
ขอกาํหนด

ADF 39
กระดาษแขง็และสือ่สาํหรบัพมิพท่ีหนกั 38
ฉลาก 36
ซองจดหมาย 36
สือ่สาํหรบัพมิพ 10, 34
อปุกรณปอนกระดาษอตัโนมตัิ 39
แผนใส 36

ขอกาํหนด IC CS-03 162
ขอกาํหนดของ FCC 160
ขอกาํหนดเกีย่วกบัไฟฟา
เครือ่งพมิพ 152

ขอความ
การแจงเตอืน 129
ขาดหาย 112, 144
ขอผดิพลาดทีส่าํคญั 128
เบีย้ว, ไมถกูตอง หรอืไมครบถวน 112
แจงเตอืน 130
แผงควบคมุของเครือ่ง 128

ขอความเตอืน 129
ขอความแจงเตอืน 130
ขอความแสดงขอผดิพลาด
หนาจอคอมพวิเตอร 109, 147
แผงควบคมุของเครือ่ง 128

ขอความแสดงขอผดิพลาดทีส่าํคญั 128
ขอความไมชดัเจน 141
ขอจาํกดัเกีย่วกับวตัถดุบิ 171
ขอมลูเกีย่วกบัขอบงัคบัในกลุมสหภาพยโุรป 162

ค
ความกวาง, เครือ่งพิมพ 151
ความคมชดั
การตัง้คาสาํหรบัการทาํสาํเนาปจจบุนั 60
การตัง้คาเริม่ตนสาํหรบัการทาํสาํเนา 60

ความชืน้
รายละเอยีด 151

ความยาว, เครือ่งพมิพ 151
ความรอนทีเ่กดิขึน้ 152
ความละเอยีด
การพมิพ 154
การสแกน 89, 154
การสงแฟกซ 156

ความสวาง
การตัง้คาสาํหรบัการทาํสาํเนาปจจบุนั 60
การตัง้คาเริม่ตนสาํหรบัการทาํสาํเนา 60

ความสงู, เครือ่งพมิพ 151
ความเขม
การตัง้คาสาํหรบัการทาํสาํเนาปจจบุนั 60
การตัง้คาเริม่ตนสาํหรบัการทาํสาํเนา 60

ความเรว็
การทาํสาํเนา 154
การพมิพ 153
แฟกซ 156
โมเดม็ 156

ความเรว็โมเดม็ 156
ความเสยีหายจากการขนสง 184
คาํศพัท 189
คาํแนะนาํการบรรจหีุบหอ 184
คณุภาพการพมิพ
การทาํความเขาใจเกีย่วกบัการตัง้คา 30
การปรบัปรงุ 118
การปรบัสาํหรบักระดาษแตละประเภท 33
การเปลีย่น 32

คณุภาพการสแกน
การปรบัปรงุและการปองกนัปญหา 148
การแกปญหา 142

คณุภาพของภาพ, การแกปญหา
กระดาษมวนหรอืเปนคลืน่ 126
การปรบัปรงุและการปองกนัปญหา 134
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ขอความไมชดัเจน 141
งานพมิพออกมาเปนเสน 140
จดุสดีาํ 141
จดุสดีาํ 149
ตวัอกัษร, ผดิรปู 125
ผงหมกึไมตดิ 123
พมิพเขมหรอืจาง 140
พืน้หลงัสเีทา 121
ภาพกราฟก 143
ภาพจาง 133
ภาพทีพ่มิพออกมาขาดหาย 133
รอยเปอนซ้าํ 124
รอยเปอนซ้าํในแนวตัง้ 124
ริ้ว 141
ริ้ว 149
สาํเนาวาง 133
หนาวาง 105, 139
หนาวาง 148
หนาเอกสารเอยีง 125, 142
หมกึขาดเปนชวง 119
หมกึซดีจาง 118
หมกึเลอืน 118
เปอน 122
เลอะเปนจดุ 119
เสน 120, 149
แถบสขีาวหรอืแถบสจีางในแนวตัง้ 139

คณุภาพของภาพ , การแกปญหา
ขนาดเลก็ลง 141

คณุภาพของสาํเนา
การปรบัคา 59
การปรบัปรงุและการปองกนัปญหา 134
คาเริม่ตน, การปรบัคา 60
ดูเพิ่มเติมท คณุภาพของภาพ, การแกปญหา,
คณุภาพของสาํเนา

คณุสมบตัิ 4
คณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพ 4
คูมอืเกีย่วกบัสือ่สาํหรบัพมิพของเครือ่งพมิพ HP
LaserJet 34
คาทีต่ัง้จากโรงงาน
การเรยีกคนืขอมลู 20

คาเริม่ตน
การปรบัคา 28

ง
งานพมิพ, การยกเลกิ 27
งานหลายหนา, การพมิพลงบนแผนเดยีว 50

จ
จาํนวนสาํเนา, การเปลีย่น 66
จดุสดีาํ 141

ฉ
ฉลาก
การพมิพ 43
ขอกาํหนดสาํหรบั 36
นํ้าหนกัและขนาดของสือ่สาํหรบัพมิพ 10

ช
ชิน้สวนอะไหล, การสัง่ซือ้ 179
ชิน้สวนและอปุกรณเสรมิ 178
ชองเสยีบสายไฟ 5

ซ
ซองจดหมาย
การพมิพ 40
ขอกาํหนดของ 36

ซอฟตแวร HP LaserJet Scan, การสแกนโดย
ใช 76
ซอฟตแวรตางๆ 9
ซอฟตแวรยกเลกิการตดิตัง้ 9

ต
ตลบัหมกึพมิพ
การจดัเกบ็ 181
การตดิตัง้ 181
การนาํกลบัมาใชใหม 182
การประหยดัหมกึ 182
การสัง่ซือ้ 179
นโยบายของ HP เก่ียวกบัตลบัหมกึพมิพทีไ่มใช
ของ HP 181
อายกุารใชงาน 182

ตวัอกัษร
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ผดิรปู 125
หมกึขาดเปนชวง 119
ไมชดัเจน 141

ตวัอกัษรผดิรปู 125

ถ
ถาดกระดาษออก
ความจุ 153
ภาพประกอบ 5

ถาดปอนกระดาษ, กระดาษ
ขอกาํหนดเกีย่วกับสือ่สาํหรบัพมิพ 10
ความจ,ุ ปกติ 153
ความจ,ุ หลกั 153
ภาพประกอบ 5

ถาดปอนกระดาษ, สือ่สาํหรบัพมิพ
การสัง่ซือ้ 179

น
น้าํหนัก
สือ่สาํหรบัพมิพ 10
สือ่สาํหรบัพมิพ 153
สือ่สาํหรบัพมิพของ ADF 154
เครือ่งพมิพ 151

บ
บรกิาร
ฮารดแวร 184

บรกิารซอมของ HP 184
บรกิารซอมแซม 184
บรกิารซอมแบบ Express Exchange 184
บรกิารฮารดแวร 184

ป
ประกาศ
การรบัประกนั 175
การรบัประกนัอยางจาํกดั 186
ขอกาํหนด IC CS-03 162
ขอกาํหนดของ FCC 160
ขอกาํหนดของ FCC สวนที่ 68 160
ประกาศเพือ่ความเขาใจทีต่รงกนั 167
พระราชบญัญัตคิุมครองผูใชโทรศพัท 161

ประกาศเกีย่วกับการรบัประกนัแบบจาํกดัของ HP
175

ประกาศเกีย่วกับความปลอดภยั
ความปลอดภยัดานเลเซอร 164

ประกาศเพือ่ความเขาใจทีต่รงกนั 167
ประมวลคาํศพัท 189
ประสทิธภิาพและความเรว็ของสแกนเนอร 154
ประสทิธภิาพและความเรว็ของเครือ่งถายเอกสาร
154
ปญหาเกีย่วกบัไฟฟา 103
ปุมตางๆ บนแผงควบคมุของเครือ่ง 7, 8

ผ
ผงหมกึเปอน 122
ผงหมกึไมตดิ, การแกปญหา 123

ฝ
ฝายสนับสนนุลกูคา
บรกิารฮารดแวร 184
แบบฟอรม, การบรกิาร 187

พ
พระราชบญัญัตคิุมครองผูใชโทรศพัท 161
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