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ฝายบริการลูกคา HP

การบรกิารออนไลน

สําหรับเรียกดขูอมูลตลอด 24 ชั่วโมง โดยใชโมเดม็หรือการเชื่อมตออินเทอรเนต็

เวิลดไวดเว็บ: เพื่อขอรับขอมูลซอฟตแวรเครื่องพิมพของ HP ลาสุด ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพและฝายสนับสนุน
รวมถึงไดรเวอรเครื่องพิมพในแตละภาษาจาก http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ
http://www.hp.com/support/lj4350 (ไซตนี้เปนภาษาอังกฤษ)

เครื่องมือในการแกไขปญหาแบบออนไลน

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) เปนชุดโปรแกรมเครื่องมือในการแกไขปญหาทางเว็บ
ของผลิตภัณฑการคํานวณและการพิมพบนเดสกทอป ISPE จะชวยใหคุณสามารถระบ ุวินิจฉัย และแกปญหา
เกี่ยวกับการคํานวณและการพิมพไดอยางรวดเร็ว ใชเครื่องมือ ISPE ไดจาก http://instantsupport.hp.com.

การสนับสนุนทางโทรศพัท

Hewlett-Packard ใหบริการสนับสนุนทางโทรศัพทในชวงระยะเวลารับประกันโดยไมคิดคาใชจาย เม่ือคุณ
โทรศัพทมาขอรับบริการ คุณจะไดรับการตอสายกับทีมงานซึ่งจะคอยชวยเหลือคุณ หากตองการทราบหมายเลข
โทรศัพทในประเทศ/พื้นทีข่องคุณ โปรดดทูี่แผนพับที่ใหมาในกลองผลิตภัณฑ หรือเขาเยี่ยมชมที่เว็บไซต
http://www.hp.com/support/callcentersกอนโทรศัพทมายัง HP โปรดเตรียมขอมูลเหลาน้ีใหพรอม: ชื่อ
ผลิตภัณฑและหมายเลขผลิตภัณฑ วันที่ซื้อผลิตภัณฑ และคําอธิบายปญหา

นอกจากนี ้คุณยังสามารถคนหาขอมูลการสนับสนุนไดจากอินเทอรเน็ตที่ http://www.hp.comคลิกทีบ่ล็อค
support& drivers

ยูทิลิตซีอฟตแวร ไดรเวอร และขอมูลอเิลก็ทรอนกิส

ไปที่ http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software (ไซตนี้
เปนภาษาอังกฤษ แตคุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรเครื่องพิมพไดในหลายภาษา)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท โปรดดูท่ีแผนพับที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

การสั่งซื้ออุปกรณเสริมหรืออุปกรณส้ินเปลืองโดยตรงกับ HP

ส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองจากเว็บไซตตอไปนี้:

สหรัฐอเมริกา: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

แคนาดา: http://www.hp.ca/catalog/supplies

ยุโรป: http://www.hp.com/go/supplies

เอเชียแปซิฟก: http://www.hp.com/paper/

ส่ังซ้ืออุปกรณเสริมจาก http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ http://www.hp.com/support/lj4350
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ การส่ังซ้ือชิ้นสวน, อุปกรณเสริม และวัสดส้ิุนเปลือง

ในการสั่งซื้ออุปกรณส้ินเปลืองหรืออุปกรณเสริมทางโทรศัพท โปรดโทรไปที่เบอรตอไปนี:้

ภาคธุรกิจในสหรัฐอเมริกา: 800-282-6672

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา: 800-888-9909

ที่พักอาศัยและโฮมออฟฟศในสหรัฐอเมริกา: 800-752-0900

แคนาดา: 800-387-3154

ในการคนหาหมายเลขโทรศัพทของประเทศ/พื้นทีอ่ื่นๆ โปรดดูที่แผนพับที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

ขอมูลการบรกิาร HP

หากตองการขอมูลที่ตั้งของตัวแทนจําหนายท่ีไดรับอนุญาตของ HP ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ใหติดตอที่
800-243-9816 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 800-387-3867 (แคนาดา) หรือไปที่ http://www.hp.com/go/
cposupportguide.
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สําหรับการขอรับบริการผลิตภัณฑของคุณในประเทศ/พื้นทีอ่ื่น โปรดโทรติดตอไปที่หมายเลขฝายบริการสนับสนุน
ลูกคาสําหรับประเทศ/พื้นทีข่องคุณ โปรดดทูี่แผนพับที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

ขอตกลงการบรกิารของ HP

โทรศัพท: 800-HPINVENT [800-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ 800-268-1221 (แคนาดา) 

การบริการเมื่อไมอยูในระยะประกัน: 800-633-3600

การใหบริการแบบขยายระยะเวลา :โทรศัพท: 800-HPINVENT [800-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ
800-268-1221 (แคนาดา) หรือไปที่เว็บไซต HP Care Pack Services ที่
http://www.hpexpress-services.com

HP Toolbox (HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP))

ในการตรวจสอบสถานะและการตั้งคาเครื่องพิมพ และดขูอมูลการแกไขปญหาและเอกสารออนไลน ใหใช
ซอฟตแวร HP Toolbox (HP Toolbox (กลองเคร่ืองมือของ HP))คุณสามารถด ูHP Toolbox (กลองเครื่อง
มือของ HP) เมื่อเครื่องพิมพเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอรของคุณโดยตรง หรือเมื่อเชื่อมตอกับเครือขาย คุณตอง
ติดตั้งซอฟตแวรอยางสมบูรณ เพื่อใช HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP)โปรดดูที่ การใชซอฟตแวร HP
Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 

การสนับสนุนจาก HP และขอมูลสําหรับเครื่อง Macintosh

เยี่ยมชม: http://www.hp.com/go/macosx สําหรับขอมูลสนับสนุน Macintosh OS X และบริการสมัครเปน
สมาชิกของ HP เพื่อรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับไดรเวอร 

เยี่ยมชม: http://www.hp.com/go/mac-connect สําหรับผลิตภัณฑที่ออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อผูใช
Macintosh
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1 หลักเบื้องตนของเครื่องพิมพ

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเคร่ืองพิมพ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series หากคุณยังไมไดติดตั้งเครื่องพิมพ
โปรดดูคําแนะนําที่คูมือ (การเริ่มตน) ใชงานที่ไดรับพรอมกับเครื่องพิมพ

เมื่อเครื่องพิมพไดรับการติดตั้งและพรอมสําหรับการใชงาน กอนจะใช คุณควรศึกษารายละเอียดตางๆ ของเครื่อง
พิมพกอนสวนนี้จะใหรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้:

● การเขาใชขอมูลเครื่องพิมพอยางรวดเร็ว

● การกําหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครื่องพิมพ

● คุณสมบัตเิคร่ืองพิมพ

● ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ

● แผงควบคุม

● ซอฟตแวร

● การเลือกส่ือที่ใชพิมพ
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การเขาใชขอมูลเครื่องพิมพอยางรวดเร็ว

เนื้อหาสวนนี้จะสรุปแหลงขอมูลตาง ๆ ที่สามารถอางอิงถึงหากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาและการใช
เครื่องพิมพ

ลิงคเกี่ยวกับคูมือผูใช
● ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ

● ลักษณะแผงควบคุม

● แผนผังลําดับงานการแกปญหา

แหลงขอมูลเพิ่มเติม
ขอมูลอางอิงสําหรับเครื่องพิมพนี้มอียูเปนจํานวนมาก โปรดดูที่ http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ
http://www.hp.com/support/lj4350

การตั้งคาเครื่องพิมพ

คูมือเริ่มตนใชงาน—แสดงคําแนะนําในการติดตั้งและตั้งคาเครื่องพิมพทีละขั้นตอน คูมือฉบับจัดพิมพเลมนี้จะมา
พรอมกับเครื่องพิมพแตละเคร่ือง 

คูมือ HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator'—ประกอบดวยขอมูลการตั้งคาคอนฟก
และการแกปญหาที่เกิดกับ HP Jetdirect embedded print server คุณสามารถพิมพสําเนาจากแผนซดีีรอมซึ่ง
ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพได (มีในรุนที่รวม HP Jetdirect embedded print server)

คูมือการติดตั้งอุปกรณเสริม—ใหคําแนะนําการติดตั้งอุปกรณเสริม เชน ถาดเสริม ทีละขั้นตอน คูมือฉบับจัดพิมพ
เลมนี้จะมาพรอมกับอุปกรณเสริมแตละรายการ 

การใชงานเครื่องพิมพ

คูมือผูใช—แสดงขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใชงานเครื่องพิมพและการแกไขปญหา คูมือนี้มอียูในแผนซดีีรอม
ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพและยังสามารถใชงานไดจากซอฟตแวร กลองเครื่องมือ HP 

วิธใีชแบบออนไลน—แสดงขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือกของเคร่ืองพิมพที่มอียูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ในการดูขอมูลใน
ไฟลวิธีใช ใหเขาไปที่วิธใีชแบบออนไลนในไดรเวอรเครื่องพิมพ

คูมือผูใชแบบ HTML (แบบออนไลน)—แสดงขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใชงานเครื่องพิมพและการแกไข
ปญหา ไปที่ http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ http://www.hp.com/support/lj4350หลังจากเชื่อม
ตอแลว ใหคลิกเลือก Manuals

วิธใีชบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ - เครื่องพิมพนีม้ีระบบวิธีใชแบบออนไลนที่แผงควบคุม ซึ่งจะใหคําแนะนํา
ในการแกปญหาความผิดพลาดสวนใหญของเครื่องพิมพ ในการดขูอความวิธใีช (หากมี) ใหกดปุม  (ความชวย
เหลือ)
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การกําหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series สามารถนํามาใชรวมกับคาคอนฟกเกอเรชันการกําหนดคา
คอนฟเกอเรชันหลายคา ตัวอักษรที่อยูหลังชื่อเครื่องพิมพเปนตัวระบขุอแตกตางระหวางคาคอนฟกเกอเรชันการ
กําหนดคาคอนฟเกอเรชันตางๆ ตัวอักษรแตละตัวหมายถึงคุณสมบัตเิฉพาะหนึ่งคุณสมบัต ิใชขอมูลในสวนนีเ้พื่อ
ระบวุาเครื่องพิมพในรุนของคุณมีคุณสมบัตใิดบาง

หมายเหตุ เครื่องพิมพทุกรุนจะไมสามารถใชรวมกับคาคอนฟกเกอเรชันการกําหนดคาคอนฟเกอเรชันทุกคา

การออกแบบคุณสมบัตสิําหรับ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series
เครื่องพิมพ

ตัวอักษร คําอธิบาย

ไมมีตัวอักษร นี่คือรุนหลัก

d รุนสําหรับงานออกแบบนี้จะรวมอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานโดยอัตโนมัติไวภายในเครื่อง

n รุนสําหรับงานออกแบบนี้จะรวม HP Jetdirect print server ในตัวสําหรับเช่ือมตอกับระบบเครือขาย
10/100Base-T

t รุนสําหรับงานออกแบบนี้จะรวมถาดกระดาษเสริม

sl รุนสําหรับงานออกแบบนี้จะรวมอุปกรณเย็บเลม/อุปกรณเรียงกระดาษ 

คําอธิบายรุนของเครื่องพิมพ

รุนของเครือ่งพิมพ HP   LaserJet 4250 series HP   LaserJet 4350 series

รุนหลัก ● 48 MB RAM โดยสามารถเพิ่มไดถึง 512 MB

● ถาดบรรจกุระดาษ 100 แผนหนึ่งถาด และ 500
แผนอีกหนึ่งถาด

รุน n ● 64 MB RAM โดยสามารถเพิ่มไดถึง 512 MB

● ถาดบรรจกุระดาษ 100 แผนหนึ่งถาด และ 500
แผนอีกหนึ่งถาด

● HP Jetdirect print server ในตัวสําหรับเช่ือมตอ
กับระบบเครือขาย 10/100Base-TX

● 80 MB RAM โดยสามารถเพิ่มไดถึง 512 MB

● ถาดบรรจกุระดาษ 100 แผนหนึ่งถาด และ 500
แผนอีกหนึ่งถาด

● HP Jetdirect print server ในตัวสําหรับเชื่อมตอ
กับระบบเครือขาย 10/100Base-TX

รุน tn ● 64 MB RAM โดยสามารถเพิ่มไดถึง 512 MB

● ถาดบรรจกุระดาษ 100 แผนหนึ่งถาด และถาดบรรจุ
กระดาษ 500 แผนสองถาด

● HP Jetdirect print server ในตัวสําหรับเช่ือมตอ
กับระบบเครือขาย 10/100Base-TX

● 80 MB RAM โดยสามารถเพิ่มไดถึง 512 MB

● ถาดบรรจกุระดาษ 100 แผนหนึ่งถาด และถาดบรรจุ
กระดาษ 500 แผนสองถาด

● HP Jetdirect print server ในตัวสําหรับเชื่อมตอ
กับระบบเครือขาย 10/100Base-TX
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รุนของเครือ่งพิมพ HP   LaserJet 4250 series HP   LaserJet 4350 series

รุน dtn ● 64 MB RAM โดยสามารถเพิ่มไดถึง 512 MB

● ถาดบรรจกุระดาษ 100 แผนหนึ่งถาด และถาดบรรจุ
กระดาษ 500 แผนสองถาด

● HP Jetdirect print server ในตัวสําหรับเช่ือมตอ
กับระบบเครือขาย 10/100Base-TX

● อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานเพื่อสําหรับการพิมพ
งานสองดานโดยแบบอัตโนมัติ

● 80 MB RAM โดยสามารถเพิ่มไดถึง 512 MB

● ถาดบรรจกุระดาษ 100 แผนหนึ่งถาด และถาดบรรจุ
กระดาษ 500 แผนสองถาด

● HP Jetdirect print server ในตัวสําหรับเชื่อมตอ
กับระบบเครือขาย 10/100Base-TX

● อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานเพื่อสําหรับการพิมพ
งานสองดานโดยแบบอัตโนมัติ

รุน dtnsl ● 64 MB RAM โดยสามารถเพิ่มไดถึง 512 MB

● ถาดบรรจกุระดาษ 100 แผนหนึ่งถาด และถาดบรรจุ
กระดาษ 500 แผนสองถาด

● HP Jetdirect print server ในตัวสําหรับเช่ือมตอ
กับระบบเครือขาย 10/100Base-TX

● อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานเพื่อสําหรับการพิมพ
งานสองดานโดยแบบอัตโนมัติ

● ถาดกระดาษออก ซึ่งเปนถาดแบบเสริมของอุปกรณ
เย็บเลม/อุปกรณเรียงกระดาษ 500 แผน

● 80 MB RAM โดยสามารถเพิ่มไดถึง 512 MB

● ถาดบรรจกุระดาษ 100 แผนหนึ่งถาด และถาดบรรจุ
กระดาษ 500 แผนสองถาด

● HP Jetdirect print server ในตัวสําหรับเชื่อมตอ
กับระบบเครือขาย 10/100Base-TX

● อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานเพื่อสําหรับการพิมพ
งานสองดานโดยแบบอัตโนมัติ

● ถาดกระดาษออก ซึ่งเปนถาดแบบเสริมของอุปกรณ
เย็บเลม/เรียงกระดาษ 500 แผน

คําอธิบายรุนของเครื่องพิมพ  (ทําตอ)
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คุณสมบัติเครื่องพิมพ 

ตารางตอไปนีจ้ะอธิบายคุณสมบัตติาง ๆ ของเครื่องพิมพ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series 

ความเร็ว

เครือ่งพิมพ LaserJet 4250 series เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4350 series

พิมพบนกระดาษขนาด Letter ได 45 แผนตอนาที (ppm) 

พิมพบนกระดาษขนาด A4 ได 43 แผนตอนาที

พิมพบนกระดาษขนาด Letter ได 55 แผนตอนาที (ppm)

พิมพบนกระดาษขนาด A4 ได 52 แผนตอนาที

ความละเอยีด

เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4250 series เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4350 series

FastRes 1200 - จะพิมพงานโดยใชความละเอียดแบบ
1200 dpi ซึ่งจะไดงานพิมพสําหรับธุรกิจที่เปนขอความและ
ภาพกราฟกคุณภาพสูงในเวลารวดเร็ว 

ProRes 1200 — จะพิมพงานโดยใชความละเอียดแบบ
1200 dpi ซึ่งจะไดงานพิมพภาพลายเสนและภาพกราฟก
คุณภาพดีท่ีสุด

ตลับหมึก HP LaserJet สําหรับพิมพงานที่ไมมลีวดลายได
อยางคมชัด

FastRes 1200 - จะพิมพงานโดยใชความละเอียดแบบ
1200 dpi ซึ่งจะไดงานพิมพสําหรับธุรกิจที่เปนขอความและ
ภาพกราฟกคุณภาพสูงในเวลารวดเร็ว

ProRes1200 — จะพิมพงานโดยใชความละเอียดแบบ
1200 dpi ซึ่งจะทําใหไดงานพิมพภาพลายเสนและ
ภาพกราฟกคุณภาพดีท่ีสุด

ตลับหมึกพิมพ HP LaserJet สําหรับพิมพงานที่ไมมีลวด
ลายไดอยางคมชัด

ถาดใสกระดาษ

เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4250 series เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4350 series

เครื่องพิมพ HP LaserJet 4250tn, dtn, และรุน dtnsl
บรรจกุระดาษไดสูงสุด 1,100 แผน สวนรุนอื่น ๆ ท้ังหมด
บรรจกุระดาษได 600 แผน

เครื่องพิมพทุกรุนสามารถใชรวมกับตัวปอนกระดาษเสริม
500 แผน และถาดปอนกระดาษที่บรรจกุระดาษสูงถึง
1,500 แผน เมื่อติดต้ังถาดกระดาษครบทุกถาด เครื่องพิมพ
ทุกรุนสามารถบรรจกุระดาษได 3,100 แผน 

เครื่องพิมพ HP LaserJet 4250dtn และรุน dtnsl
ประกอบดวยอุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดานโดย
อัตโนมัติ เครื่องพิมพรุนอื่น ๆ ท้ังหมดสามารถนํามาใชรวม
กับอุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดาน ซึ่งเปนอุปกรณ
เลือกใช

เครื่องพิมพ HP LaserJet 4250dtnsl มอีุปกรณเย็บเลม/
เรียงกระดาษที่สามารถเย็บกระดาษได 15 แผน และเรียง
กระดาษได 500 แผน เครื่องพิมพรุนอื่น ๆ ท้ังหมดสามารถ
นํามาใชรวมกับอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ซึ่งเปน
อุปกรณเลือกใช

เครื่องพิมพทุกรุนสามารถใชรวมกับอุปกรณเสริมสําหรับ
เรียงกระดาษ 500 แผน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช 

เครื่องพิมพทุกรุนสามารถใชรวมกับตัวปอนซองจดหมาย ซึ่ง
เปนอุปกรณเลือกใช ท่ีสามารถปอนซองจดหมายได 75 ซอง

เครื่องพิมพ HP LaserJet 4350tn, dtn, และรุน dtnsl
บรรจกุระดาษไดสูงสุด 1,100 แผน สวนรุนอื่น ๆ ท้ังหมด
บรรจกุระดาษได 600 แผน

เครื่องพิมพทุกรุนสามารถใชรวมกับตัวปอนกระดาษเสริม
500 แผน และถาดปอนกระดาษที่จุกระดาษสูงถึง 1,500
แผน เมื่อติดต้ังถาดกระดาษครบทุกถาด เครื่องพิมพทุกรุน
สามารถบรรจกุระดาษได 3,100 แผน

เครื่องพิมพ HP LaserJet 4350dtn และรุน dtnsl
ประกอบดวยอุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดานโดย
อัตโนมัติ เครื่องพิมพรุนอื่น ๆ ท้ังหมดสามารถนํามาใชรวม
กับอุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดาน ซึ่งเปนอุปกรณ
เลือกใช

เครื่องพิมพ HP LaserJet 4350dtnsl มีอุปกรณเย็บเลม/
เรียงกระดาษที่สามารถเย็บกระดาษได 15 แผน และเรียง
กระดาษได 500 แผน เครื่องพิมพรุนอื่น ๆ ท้ังหมดสามารถ
นํามาใชรวมกับอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ซึ่งเปน
อุปกรณเลือกใช

เครื่องพิมพทุกรุนสามารถใชรวมกับอุปกรณเสริมสําหรับ
เรียงกระดาษ 500 แผน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช

เครื่องพิมพทุกรุนสามารถใชรวมกับตัวปอนซองจดหมาย ซึ่ง
เปนอุปกรณเลือกใช ท่ีสามารถปอนซองจดหมายได 75 ซอง
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หนวยความจําและโปรเซสเซอร

เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4250 series เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4350 series

เครื่องพิมพ HP LaserJet 4250 มหีนวยความจํา (RAM)
ขนาด 48 MB เครื่องพิมพ HP LaserJet 4250n และรุน
tn ม ีRAM ขนาด 64 MB เครื่องพิมพ HP LaserJet
4250dtn และรุน dtnsl มี RAM ขนาด 80 MB

เครื่องพิมพทุกรุนสามารถขยายหนวยความจําไดสูงสุดเปน
512 MB

ความเร็วโปรเซสเซอร 460 เมกะเฮิรตซ (MHz)

เครื่องพิมพทุกรุนสามารถใชรวมกับฮารดดิสก EIO ซึ่งเปน
อุปกรณเลือกใช

เครื่องพิมพ HP LaserJet 4350n และรุน tn มีหนวย
ความจํา (RAM) ขนาด 80 MB เครื่องพิมพ
HP LaserJet 4350dtn และรุน dtnsl ม ีRAM ขนาด
96 MB

เครื่องพิมพทุกรุนสามารถขยายหนวยความจําไดสูงสุดเปน
512 MB

ความเร็วโปรเซสเซอร 460 เมกะเฮิรตซ (MHz)

เครื่องพิมพทุกรุนสามารถใชรวมกับฮารดดิสก EIO ซ่ึงเปน
อุปกรณเลือกใช

การเชื่อมตออนิเตอรเฟสและการสรางเครือขาย

เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4250 series เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4350 series

เครื่องพิมพทุกรุนรวมการเชื่อมตอแบบขนานประเภทบี
พรอมพอรตท่ีมคีวามสามารถในการแบบขยายไดสองทิศ
ทาง (ECP) (เทียบเทากับ IEEE 1284) 

เครื่องพิมพทุกรุนรวมการเชื่อมตอแบบยูนิเวอรแซล ซีเรียล
บัส (USB) 2.0

เครื่องพิมพทุกรุนรวมสล็อตขยายอินพุท/เอาทพุทข้ันสูงแบบ
PCI (EIO) จํานวนสองชอง

เครื่องพิมพทุกรุนรวมพอรต HP Jetlink สําหรับเชื่อมตอ
กับอุปกรณปอนกระดาษ ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช 

เครื่องพิมพ HP LaserJet 4250n, tn, dtn, และรุน
dtnsl รวม HP Jetdirect print server ในตัวสําหรับเชื่อม
ตอกับเครือขาย10/100Base-TX 

เครื่องพิมพทุกรุนสามารถใชรวมกับการดเครือขายไรสาย
802.11b ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช

เครื่องพิมพทุกรุนมกีารเชื่อมตอแบบขนานประเภทบขีอง
ECP สองทิศทาง (เทียบเทากับ IEEE 1284)

เครื่องพิมพทุกรุนมรีวมการเชื่อมตอแบบ USB 2.0

เครื่องพิมพทุกรุนรวมสล็อตขยายอินพุท/เอาทพุทข้ันสูงแบบ
PCI (EIO) จํานวนสองชอง

เครื่องพิมพทุกรุนรวมพอรต HP Jetlink สําหรับเชื่อมตอ
กับอุปกรณปอนกระดาษ ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช

เครื่องพิมพ HP LaserJet 4350n, tn, dtn และรุน dtnsl
รวม HP Jetdirect print server ในตัวสําหรับเชื่อมตอกับ
เครือขาย 10/100Base-TX

เครื่องพิมพทุกรุนสามารถใชรวมกับการดเครือขายไรสาย
802.11b ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช

ภาษาและตัวอักษร

เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4250 series เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4350 series

เครื่องพิมพ HP PCL6, PCL 5 และการจําลองแบบ
HP PostScript® (PS) 3

ตัวอักษร 80 แบบสําหรับ Microsoft® Windows®

เลือกเพิ่มตัวอักษรอื่น ๆ ไดดวยการติดต้ังการดตัวอักษร
CompactFlash

HP PCL6, PCL 5, และการจําลองแบบ PostScript®
(PS) 3

ตัวอักษร 80 แบบสําหรับ Microsoft® Windows®

เลือกเพิ่มตัวอักษรอื่น ๆ ไดดวยการติดต้ังการดตัวอักษร
CompactFlash
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ตลับหมึกพิมพ

เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4250 series เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4350 series

ตลับหมึกพิมพมาตรฐานพิมพไดสูงสุด 10,000 แผน

เครื่องพิมพทุกรุนยอมรับตลับหมึกพิมพความจสุูงที่สามารถ
พิมพไดสูงสุด 20,000 แผน

โปรแกรมแจงอุปกรณสิ้นเปลืองในการพิมพของ HP จะ
เตือนใหทราบโดยอัตโนมัติเมื่อผงหมึกเหลือนอย

ตลับหมึกพิมพมาตรฐานพิมพงานไดสูงสุด 10,000 แผน

เครื่องพิมพทุกรุนยอมรับตลับหมึกพิมพความจสุูงที่สามารถ
พิมพงานไดสูงสุด 20,000 แผน

โปรแกรมแจงอุปกรณสิ้นเปลืองในการพิมพของ HP จะ
เตือนใหทราบโดยอัตโนมัติเมื่อผงหมึกเหลือนอย

การประหยดัพลงังาน

เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4250 series เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4350 series

เครื่องพิมพจะอนุรักษพลังงานโดยอัตโนมัติโดยลดการใช
พลังงานลงมากเมื่อไมมกีารพิมพ

ในฐานะที่เปนผูรวมโครงการของ ENERGY STAR®

Hewlett-Packard Company ตรวจสอบแลววาเครื่อง
พิมพนี้มคีุณสมบัต ิENERGY STAR ® ตรงตามที่กําหนด
ไว

เครื่องพิมพจะอนุรักษพลังงานโดยอัตโนมัติโดยลดการใช
พลังงานลงมากเมื่อไมมีการพิมพ

ในฐานะที่เปนผูรวมโครงการของ ENERGY STAR ®
Hewlett-Packard Company ตรวจสอบแลววาเครื่อง
พิมพนี้มีคุณสมบัติ ENERGY STAR ® ตรงตามที่กําหนด
ไว

การพิมพอยางประหยดั

เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4250 series เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4350 series

การพิมพแบบ N หนา (การพิมพหลาย ๆ หนาลงบนกระดาษ
หนึ่งแผน) จะชวยประหยัดกระดาษ

การพิมพลงบนกระดาษสองดาน (อัตโนมัติหรือปอนดวยตัว
เอง) จะชวยประหยัดกระดาษ

การพิมพในโหมดประหยัดผงหมึกจะชวยประหยัดผงหมึก

การพิมพแบบ N หนา (การพิมพหลาย ๆ หนาลงบนกระดาษ
หนึ่งแผน) จะชวยประหยัดกระดาษ

การพิมพลงบนกระดาษสองดาน (อัตโนมัติหรือปอนดวยตัว
เอง) จะชวยประหยัดกระดาษ

การพิมพในโหมดประหยัดผงหมึกจะชวยประหยัดผงหมึก

การใชงาน

เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4250 series เครือ่งพิมพ HP LaserJet 4350 series

คูมือผูใชแบบออนไลนใชไดกับโปรแกรมอานคูมือที่ใช
โหมดขอความตัวอักษร 

ติดต้ังและถอดตลับหมึกพิมพไดดวยมือเดียว

เปดชองเปดและฝาทั้งหมดไดดวยมือเดียว

ปรับตัวกั้นความกวางของสื่อที่ใชพิมพท้ังหมดไดดวยมือ
เดียว

คูมือผูใชแบบออนไลนใชไดกับโปรแกรมอานคูมือที่ใช
โหมดขอความตัวอักษร

ติดต้ังและถอดตลับหมึกพิมพไดดวยมือเดียว

เปดชองเปดและฝาทั้งหมดไดดวยมือเดียว

ปรับตัวกั้นความกวางของส่ือที่ใชพิมพท้ังหมดไดดวยมือ
เดียว
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ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ

กอนใชเครื่องพิมพ คุณควรทําความคุนเคยกับชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องพิมพ 

1 ถาดรับกระดาษออกดานบน
2 แผงควบคุม
3 ถาดกระดาษ 1 (ดึงเพื่อเปด)
4 ถาดกระดาษ 2
5 สวิตชเปด/ปด
6 แผงดานขวา (เพื่อเขาสูการด DIMMs และการด CompactFlash)
7 ฝาครอบดานบน (เพื่อเขาสูตลับหมึกพิมพ)

8 พอรตอินเตอรเฟซ (โปรดดูท่ี พอรตอินเตอรเฟซ)
9 สล็อตสําหรับอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน
10 ถาดรับกระดาษออกดานหลัง (ดึงเพื่อเปด)

อุปกรณเสริมและอุปกรณสิ้นเปลือง 
คุณสามารถเพิ่มความจุของเครื่องพิมพไดดวยการเพิ่มอุปกรณเสริมที่เปนอุปกรณเลือกใช สําหรับขอมูลการสั่งซ้ือ
อุปกรณเสริมและอุปกรณส้ินเปลือง โปรดดูที่ การส่ังซื้อชิ้นสวน, อุปกรณเสริม และวัสดส้ิุนเปลือง
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หมายเหตุ ใชอุปกรณเสริมและอุปกรณส้ินเปลืองที่ออกแบบมาพิเศษสําหรับเครื่องพิมพ เพื่อรับประกันถึงสมรรถนะสูงสุดใน
การทํางานของเครื่อง เครื่องพิมพนี้สามารถใชการด EIO ได 2 การด

32

4 5
7

8
6

9

11

1210

1

1 ถาดกระดาษ 500 แผนและตัวปอนกระดาษ* (Q2440B)
2 อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน (อุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดาน) สําหรับการพิมพสองดาน (Q2439B)
3 ถาดกระดาษ 1,500 แผนและตัวปอนกระดาษ* (Q2444B)
4 ตัวปอนซองจดหมาย (Q2438B)
5 อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ (Q2443B)
6 ชุดหนวยความจําแถวคู (DIMM) หรือการดตัวอักษร CompactFlash 
7 HP Jetdirect print server (การด EIO) 
8 อุปกรณเสริมฮารดดิสก (การด EIO) (J6054B)
9 ชองเก็บกระดาษสําหรับเครื่องพิมพ (Q2445B)
10 อุปกรณเรียงกระดาษ (Q2442B)
11 ตลับลวดเย็บเลม (Q3216A)
12 ตลับหมึกพิมพ (Q5942A: ตลับหมึกสําหรับกระดาษ 10,000 แผน หรือ Q5942X: ตลับหมึกสําหรับกระดาษ 20,000

แผน)

* ความจุกระดาษของเครื่องพิมพ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series สามารถเพิ่มสูงสุดไดถึง 3,100
แผน เมื่อติดตั้งตัวปอนกระดาษ 500 แผนสองตัว และตัวปอนกระดาษ 1,500 แผนอีกหน่ึงตัว

หมายเหตุ เครื่องพิมพรับถาดกระดาษไดสูงสุดรวม 3 ถาดดวยการติดตั้งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอไปนี:้ ตัวปอนกระดาษ
500 แผนสามตัว หรือตัวปอนกระดาษ 500 แผนสองตัวและถาดปอนกระดาษ 1,500 แผนหนึ่งถาด
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พอรตอินเตอรเฟซ
เครื่องพิมพมีทั้งหมดหาพอรต: สล็อต EIO สองชอง และพอรตสําหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรือเครือขายสาม
พอรต 

5

1

2

3

4

1 สล็อต EIO 2
2 การเชื่อมตอกับเครือขาย (สําหรับรุนท่ีมี HP Jetdirect print server ในตัว)
3 สล็อต EIO 1
4 พอรตแบบขนานที่เขากันไดกับ IEEE1284B
5 พอรต USB (เขากันไดกับอุปกรณความเร็วสูงและความเร็วเต็มพิกัด USB 2.0)

ไฟอุปกรณเสริม 
ใชตารางตอไปนี้เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับไฟแสดงสถานะของอุปกรณเรียงกระดาษ 500 แผน ที่เปนอุปกรณ
เลือกใช หรือของอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษแบบ 500 แผนซึ่งเปนอุปกรณเสริม

ไฟ ความหมายทีแ่สดงถึงอุปกรณเสริม

สเีขียวเขม ● อุปกรณเสริมเปดอยูและพรอมใชงาน

สเีหลอืงอําพันเขม ● เกิดความผิดพลาดทางฮารดแวรขึ้นกับอุปกรณเสริมนี้
(โปรดดูท่ี การศึกษาไฟสัญญาณของอุปกรณเรียง
กระดาษ และอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ)

สเีหลอืงอําพันกะพรบิ ● เกิดความผิดพลาดกับอุปกรณเสริม และจําเปนตองได
รับการแกไข(โปรดดูท่ี การศึกษาไฟสัญญาณของ
อุปกรณเรียงกระดาษ และอุปกรณเย็บเลม/เรียง
กระดาษ)

ปด ● เครื่องพิมพอาจอยูในโหมด PowerSave กดปุมใดก็
ไดบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

● เกิดความผิดพลาดกับอุปกรณเสริม และจําเปนตองได
รับการแกไข(โปรดดูท่ี การศึกษาไฟสัญญาณของ
อุปกรณเรียงกระดาษ และอุปกรณเย็บเลม/เรียง
กระดาษ)
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การยายเครื่องพิมพ  
เครื่องพิมพมีน้ําหนักมาก ดังนั้นจึงควรยกเครื่องพิมพดวยคนสองคน โดยคนหนึ่งควรยืนดานหนาเครื่องพิมพ และ
อีกคนหนึ่งยืนดานหลังเครื่องพิมพ หากตองการยกเคร่ืองพิมพ ใหจับที่ตัวจับดานขางเครื่องพิมพ หามพยายามยก
เครื่องพิมพดวยการจับที่สวนอ่ืน ๆ ของเครื่องพิมพ หากคุณติดตั้งอุปกรณเสริม ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช ไวที่ดาน
ลางเครื่องพิมพ (เชน ตัวปอนกระดาษ 500 แผน ตัวปอนกระดาษ 1,500 แผน หรือชองเก็บกระดาษ) คุณตอง
ปลดล็อคสลักของอุปกรณเสริมออกกอนท่ีจะยายเครื่องพิมพ 

คําเตือน! เพื่อไมใหตัวเองไดรับบาดเจ็บหรือเครื่องพิมพชํารุดเสียหาย ใหถอดอุปกรณเสริมที่ติดตั้งอยูกับเครื่องพิมพในตอน
นีอ้อก (ตัวอยางเชน ตัวปอนกระดาษ ที่เปนอุปกรณเลือกใช หรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ) กอนจะยกเครื่อง
พิมพ

การล็อคและการปลดล็อคอุปกรณเสริม ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช 
และเพื่อรักษาการทรงตัวของเครื่องพิมพใหดียิ่งขึ้น ควรล็อคตัวปอนกระดาษ 500 แผน ถาดกระดาษ 1,500
แผน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช และชองเก็บกระดาษไวกับดานลางของเครื่องพิมพ

ในการล็อคอุปกรณเสริม ใหกําหนดตําแหนงกานล็อคไปที่ดานซายบนของตัวปอนกระดาษ ที่เปนอุปกรณเลือกใช
หลังจากนั้นใหหมุนกานล็อคไปที่ตําแหนงดานหลัง (ตําแหนงล็อค)

ในการปลดล็อคอุปกรณเสริม ใหหมุนกานล็อคไปที่ตําแหนงดานหนา (ตําแหนงปลดล็อค)
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แผงควบคุม

ในสวนนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับแผงควบคุมและคุณสมบัตขิองแผงควบคุม:

● ลักษณะแผงควบคุม

● ปุมบนแผงควบคุม

● ไฟบนแผงควบคุม

● เมนกูารพิมพบนแผงควบคุม

● การเปลี่ยนการตั้งคาคอนฟกบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

● การใชระบบความชวยเหลือของเครื่องพิมพ

แผงควบคุมอยูบน ดานหนา ของเคร่ืองพิมพ

?

โปรดดูที่ การตคีวามขอความบนแผงควบคุม เพื่อระบแุละหาวิธีแกปญหาตามขอความที่ปรากฏบนแผงควบคุม

ลักษณะแผงควบคุม

?

1

2

3

4

5 6 7

8

9

1011

1 ปุมยกเลิกงานพิมพ
2 ไฟพรอมทํางาน
3 ไฟขอมูล
4 ไฟขอควรระวัง
5 ปุมเมนู
6 จอแสดงแบบกราฟก
7 ปุมลง
8 ปุมความชวยเหลือ
9 ปุมเลือก
10 ปุมข้ึน
11 ปุมกลับ
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ปุมบนแผงควบคุม

ปุม ฟงกชัน

 (ความชวยเหลือ) ● ใหขอมูลเกี่ยวกับขอความที่ปรากฏในจอแสดงผลแบบกราฟค

 (กลับ) ● ยอนกลับหนึ่งระดับในเมนูหรือยอนกลับหนึ่งระดับจากขอมูลตัวเลข

● ออกจากเมนหูากกดคางไวเกิน 1 วินาที

เมนู ● เขาและออกจากเมนู 

 (ข้ึน) ● เลื่อนไปยังรายการกอนที่อยูในรายการ หรือเพ่ิมคาของรายการซึ่งคานี้มักเปนตัวเลข

 (เลือก) ● ลบสถานะที่ผิดพลาด หากลบสถานะเหลานั้นได.

● บันทึกคาที่เลือกสําหรับรายการ

● ดําเนินการใหสอดคลองกับรายการที่มีการเนนบนจอแสดงผลแบบกราฟค

 (ลง) ● เลื่อนไปยังรายการถัดไปในรายการ หรือลดคาของรายการซึ่งคานี้มักเปนตัวเลข

หยุดทํางาน ● ยกเลิกการพิมพงานในขณะนี้ท่ีอยูในกระบวนการและขับกระดาษที่พิมพอยูท้ังหมดออกจากทางเดินของกระดาษ เวลาที่
ใชในการยกเลิกงานจะขึ้นอยูกับขนาดของงานที่พิมพ (กดปุมเพียงแคหนึ่งครั้ง) พรอมทั้งลบขอผิดพลาดที่เกี่ยวของกับ
งานพิมพท่ีถูกยกเลิกและมักเกิดข้ึนบอย ๆ

หมายเหตุ

ไฟสัญญาณบนแผงควบคุมจะวนเปนวงขณะที่งานพิมพถูกลบออกจากทั้งเครื่องพิมพและคอมพิวเตอร จากนั้นเครื่องพิมพจึง
กลับสูสภาพพรอม (ไฟสัญญาณ พรอม ติดสวาง)

ไฟบนแผงควบคุม

ไฟ สถานะ ตัวบงชี้

พรอม เปด เครื่องพิมพกําลังออนไลนและพรอมที่จะรับ
ขอมูลการพิมพ

ปด เครื่องพิมพไมสามารถรับขอมูลเพราะวาอยูใน
สภาวะออฟไลน (หยุดช่ัวคราว) หรือกําลังมี
ความผิดพลาด

กระพริบ เครื่องพิมพกําลังออฟไลนเครื่องพิมพ
หยุดกระบวนการพิมพงานในขณะนั้นและขับ
กระดาษที่พิมพอยูท้ังหมดออกจากทางเดิน
ของกระดาษ

ขอมูล เปด เครื่องพิมพมีขอมูลที่จะพิมพ แตกําลังรอรับ
ขอมูลทั้งหมด

ปด เครื่องพิมพไมมีขอมูลที่จะพิมพ

กระพริบ เครื่องพิมพกําลังประมวลผลหรือกําลังพิมพขอมูล
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ไฟ สถานะ ตัวบงชี้

ขอควรระวัง เปด เครื่องพิมพประสบปญหา จดขอความที่อยูบน
หนาจอของแผงควบคุม ตอจากนั้นใหปดเครื่อง
พิมพ และเปดอีกครั้งโปรดดูท่ี การตีความขอ
ความบนแผงควบคุม สําหรับวิธแีกปญหา

ปด เครื่องพิมพทํางานโดยไมมีปญหา

กระพริบ ตองการใหทําอยางใดอยางหนึ่ง โปรดดูท่ี
จอแสดงผลบนแผงควบคุม

เมนกูารพิมพบนแผงควบคุม
หากตองการดูการตั้งคาปจจุบันของเมนแูละรายการในแผงควบคุม ใหพิมพแผนทีเ่มนทูี่แผงควบคุมออกมา คุณ
อาจตองการจัดเก็บแผนผังนีไ้วใกล ๆ กับเครื่องพิมพเพื่อใชอางอิง 

หมายเหตุ สําหรับรายการทั้งหมดที่มีในเมนบูนแผงควบคุม โปรดดทูี่ เมนทูี่แผงควบคุม

หากตองการพิมพแผนทีเ่มนทูีอ่ยูบนแผงควบคุม

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ขอมูล และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพแผนทีเ่มน ูและกด  (ปุมเลือก)

การใชระบบความชวยเหลือของเครื่องพิมพ 
เครื่องพิมพนี้มรีะบบความชวยเหลือแบบออนไลนที่แผงควบคุม ซึ่งจะใหคําแนะนําในการแกปญหาความผิดพลาด
ของเครื่องพิมพ

หากตองการดูขอความชวยเหลือ (หากมี) ใหกด  (ปุมความชวยเหลือ)หากขอความชวยเหลือยาวเกิน 4 บรรทัด
ใหใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนดหัูวขอทั้งหมด

หากตองการออกจากระบบความชวยเหลือ ใหกด  (ปุมความชวยเหลือ) อีกครั้ง

การเปลี่ยนการตั้งคาคอนฟกบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ 
เมื่อใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาคอนฟกเริ่มตนของเครื่องพิมพ ซึ่งเปนคาทั่ว
ๆ ไป เชน ขนาดและประเภทของถาด การหนวงเวลา คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ (ภาษา) และการแก
ปญหากระดาษติด

หรือจะเลือกเปล่ียนแปลงการตั้งคาของเครื่องพิมพที่อยูบนแผงควบคุมไดจากคอมพิวเตอร โดยใชหนาการตั้งคา
ของเว็บเซิรฟเวอรในตัว คอมพิวเตอรจะแสดงขอมูลชุดเดียวกับท่ีแสดงบนแผงควบคุม หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว

ขอควรระวัง ไมจําเปนตองเปล่ียนแปลงการตั้งคาคอนฟกบอย ๆ Hewlett-Packard Company ขอแนะนําใหผูดูแลระบบเปน
ผูเปลี่ยนแปลงการตั้งคาคอนฟก

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาบนแผงควบคุม

สําหรับรายการเมนโูดยละเอียดและคาตาง ๆ โปรดดทูี่ เมนทูี่แผงควบคุมตัวเลือกเมนบูางอยางจะปรากฏขึ้นใน
กรณทีี่ไดติดตั้งถาดที่เกี่ยวของหรืออุปกรณเสริมไวแลวเทานั้น ตัวอยางเชน เมน ูEIO จะปรากฏเฉพาะเมื่อติดตั้ง
การด EIO
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หากตองการเปลีย่นการตั้งคาบนแผงควบคุม

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนดูเมนทูี่คุณตองการ และกด  (ปุมเลือก)

3. เมนบูางเมนอูาจมเีมนยูอยหลายเมนใูช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปยังเมนยูอยที่คุณตองการ และ
กด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปยังการตั้งคา และกด  (ปุมเลือก) การตั้งคาบางอยางจะเปลี่ยน
แปลงอยางรวดเร็วหากกด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) คางไว เครื่องหมายดอกจัน (*) จะปรากฏขึ้นขางตัว
เลือกบนหนาจอ เพื่อแสดงวาคาน้ีเปนคาที่ระบบตั้งไว

5. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู
หมายเหตุ การตั้งคาผานทางไดรเวอรเครื่องพิมพจะนํามาใชแทนการตั้งคาผานทางแผงควบคุม การตั้งคาโปรแกรม

ซอฟตแวรจะแทนทั้งการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพและการตั้งคาบนแผงควบคุม หากคุณไมสามารถเขาใชเมนู
หรือรายการใด แสดงวาเมนหูรือรายการนั้นอาจไมใชตัวเลือกในเครื่องพิมพ หรือคุณไมไดใชงานตัวเลือกระดับที่
สูงกวาที่เกี่ยวของโปรดปรึกษาผูดูแลเครือขาย หากฟงกชั่นถูกล็อค (คําวา Access denied menus locked 
จะปรากฏบนจอแสดงผลบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ) 

ขีดจํากัดในการเก็บงาน 
ตัวเลือกนีจ้ะเปนตัวกําหนดจํานวนงานสูงสุดที่สามารถจัดเก็บไวในฮารดไดรฟของเครื่องพิมพ จํานวนงานสูงสุดที่
อนุญาตคือ 100 และคาที่ตั้งไวคือ 32  

หมายเหตุ ใชตัวเลือกนี้ไดเฉพาะเมื่อติดตั้งฮารดไดรฟ

วิธตีั้งขีดจํากัดในการเก็บงาน

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมน.ู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนนตั้งคาคอนฟกอุปกรณ.

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือก ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ.

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ.

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือก การตั้งคาระบบ.

6. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกทีเ่ก็บงานพิมพ จํากัด.

7. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเปลี่ยนคา .

8. กด  (ปุมเลือก) เพื่อกําหนดคา .

9. กด เมน ูเพื่อออกจากเมน.ู

ระยะเวลาการเก็บงาน

ตัวเลือกนีจ้ะเปนตัวกําหนดระยะเวลาที่ระบบจะเก็บไฟลไวในที่เก็บงานกอนลบออกจากคิว คาที่ระบบตั้งไวสําหรับ
ตัวเลือกนี ้คือ ปด สวนคาอ่ืน ๆ ที่นํามาใชได คือ 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, 1 วัน และ 1 สัปดาห

หมายเหตุ ใชตัวเลือกนี้ไดเฉพาะเมื่อติดตั้งฮารดไดรฟ 

THWW แผงควบคุม 15



วิธกีารตั้งระยะเวลาการเก็บงาน

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งคาระบบ

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน งานพิมพทีร่ออยู ระยะเวลารอคอย

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกงานพิมพทีร่ออยู ระยะเวลารอคอย

8. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือกระยะเวลาที่เหมาะสม

9. กด  (ปุมเลือก) เพื่อกําหนดระยะเวลา

10. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

แสดงทีอ่ยู

รายการนีเ้ปนตัวกําหนดวาไอพแีอดเดรสของเครื่องพิมพจะปรากฏบนหนาจอพรอมขอความ พรอม หรือไม หาก
ติดตั้งการด EIO มากกวาหนึ่งการดไวในเครื่อง ไอพี แอดเดรสของการดที่ติดตั้งในสล็อตแรกจะปรากฏ

หากตองการแสดงไอพ ีแอดเดรส

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งคาระบบ

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน แสดงที่อยู

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกแสดงทีอ่ยู

8. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือกตัวเลือกที่ตองการ

9. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตัวเลือก

10. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

ตัวเลือกถาดกระดาษ

ตัวเลือกถาดกระดาษที่ผูใชกําหนดเองมทีั้งส้ิน 4 ตัวเลือก ดังนี้: 

● ใช ทีข่อ ถาด การเลือก ขั้นสูง จะชวยรับประกันวา เครื่องพิมพจะไมเลือกถาดอื่นใหโดยอัตโนมัต ิเมื่อคุณระบุ
วาควรใชถาดเฉพาะ การเลือก อันดับแรก จะอนุญาตใหเคร่ืองพิมพดึงกระดาษจากถาดที่สองหากไมมี
กระดาษอยูในถาดที่ระบุ ขั้นสูง คือคาที่ระบบตั้งไว

● ปอนดวยมือ PROMPT หากคุณเลือก เสมอ (คาที่ระบบตั้งไว) ระบบจะแสดงขอความทุกครั้งกอนดึง
กระดาษออกจากถาดอเนกประสงค หากคุณเลือก เวนแตโหลดแลว ระบบจะแสดงขอความเฉพาะเมื่อไมมี
กระดาษอยูในถาดอเนกประสงค
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● PS DEFER MEDIA การตั้งคานี้จะสงผลตอวิธทีี่ไดรเวอร PostScript ที่ไมใชของ HP จะมปีฏกิริยากับ
เครื่องพิมพ คุณไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคานี้ หากคุณใชไดรเวอรที่ HP จัดไวให หากตั้งเปน เปดทํา
งาน ไดรเวอร PostScript ที่ไมใชของ HP จะใชวิธเีลือกถาดกระดาษ HP แบบเดียวกับที่ไดรเวอร HP ใช
หากตั้งเปน ปดการทํางาน ไดรเวอร PostScript บางตัวท่ีไมใชของ HP จะใชวิธีเลือกถาดกระดาษของ
PostScript แทนวิธีเลือกถาดกระดาษที่ HP ใช

● ขนาด/ชนิด แจง ใชตัวเลือกนีเ้พื่อควบคุมวา ขอความการตั้งคาคอนฟกของถาดกระดาษ และขอความที่สอด
คลองกัน ควรจะปรากฏบนหนาจอหรือไมเม่ือเปดและปดถาดกระดาษ ขอความเหลานีจ้ะแนะนําใหคุณเปลี่ยน
ประเภทหรือขนาดของกระดาษ หากมีการตั้งคาถาดใหใชกับกระดาษในขนาดและชนิดอ่ืนที่มอียูในถาด

หากตองการตั้งเปนใชถาดทีข่อ

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งคาระบบ

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ถาด พฤตกิรรม

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกถาด พฤตกิรรม

8. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกใช ทีข่อ ถาด

9. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือกขั้นสูง หรือ อันดับแรก

10. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกรูปแบบ

11. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

หากตองการตั้งเปนปอนดวยมือ Prompt

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมน ู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งคาระบบ

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ถาด พฤตกิรรม

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกถาด พฤตกิรรม

8. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ดวยมือ แจงใหปอนกระดาษ

9. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกดวยมือ แจงใหปอนกระดาษ

10. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือกเสมอ หรือ เวนแตโหลดแลว

11. กด  (ปุมเลือก) เพื่อกําหนดรูปแบบ

12. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู
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หากตองการตั้งคาเครื่องพิมพทีร่ะบบตั้งไวสําหรับ PS Defer Media

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมน ู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งคาระบบ

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ถาด พฤตกิรรม

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกถาด พฤตกิรรม

8. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกPS DEFER MEDIA

9. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือก เปดทํางาน หรือ ปดการทํางาน

10. กด  (ปุมเลือก) เพื่อกําหนดรูปแบบ

11. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

หากตองการกําหนดขนาด/ชนิด แจง

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนนตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งคาระบบ

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ถาด พฤตกิรรม

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกถาด พฤตกิรรม

8. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกขนาด/ชนิด แจง

9. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือก หนาจอแสดงผล หรือ หามแสดง

10. กด  (ปุมเลือก) เพื่อกําหนดรูปแบบ

11. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

หนวงเวลา

คุณสมบัตหินวงเวลาที่ปรับไดจะชวยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน เมื่อไมไดใชเครื่องพิมพเพื่อพิมพงานติดตอกันเปน
เวลานาน คุณสามารถกําหนดชวงเวลากอนที่เครื่องพิมพจะกลับสูโหมดประหยัดพลังงาน 1 นาท,ี 15 นาท,ี 30
นาท ีหรือ 60 นาท,ี 90 นาท,ี 2 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง การตั้งคาที่ระบบตั้งไว คือ 30 นาที

หมายเหตุ สีของหนาจอบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพจะจางลงเมื่อเครื่องพิมพอยูในโหมดประหยัดพลังงาน โหมดประหยัด
พลังงานจะไมมผีลตอเวลาอุนเครื่องของเครื่องพิมพ เวนแตเครื่องพิมพอยูในโหมดประหยัดพลังงานเกิน 8 ชั่วโมง
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หากตองการตั้งการหนวงเวลา

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งคาระบบ

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน หนวงเวลา

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกหนวงเวลา

8. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือกชวงเวลาท่ีเหมาะสม

9. กด  (ปุมเลือก) เพื่อกําหนดชวงเวลา

10. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

หากตองการเปดหรือปดโหมดประหยดัพลงังาน 

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน รเีซ็ต

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกรเีซ็ต

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน โหมดประหยดัพลงังาน

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกโหมดประหยดัพลงังาน

8. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือกเปด หรือ ปด

9. กด  (ปุมเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก

10. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องพิมพรุนนี้มีคุณลักษณะการสลับคุณลักษณะเฉพาะ (ภาษาของเครื่องพิมพ) ใหโดยอัตโนมัต ิ 

● อตัโนมตัิ ตั้งคาคอนฟกเครื่องพิมพเพื่อใหตรวจหาประเภทของงานพิมพและกําหนดคาลักษณะเฉพาะของ
เครื่องพิมพใหเหมาะสมสําหรับงานนั้นโดยอัตโนมัต ินี่คือคาที่ระบบตั้งไว ใชคานี้เวนแตคุณจะประสบกับ
ปญหา

● PCL ตั้งคาคอนฟกเครื่องพิมพเพื่อใช Printer Control Language

● PDF ตั้งคาคอนฟกเครื่องพิมพเพื่อพิมพไฟล .PDF (ใชตัวเลือกนี้ไดเฉพาะเมื่อเครื่องพิมพมีหนวยความจํา
เพียงพอ)

● PS ตั้งคาคอนฟกเครื่องพิมพเพื่อใชการจําลองแบบ PostScript
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วิธกีารตั้งภาษาเครื่องพิมพ

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งคาระบบ

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน สวนบุคคล

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกสวนบุคคล

8. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือกคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม (อัตโนมตั,ิ PS, PCL หรือ PDF)

9. กด  (ปุมเลือก) เพื่อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

10. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

คําเตือนทีล่บออกได 
คุณสามารถเลือกเวลาสําหรับคําเตือนที่ลบออกไดที่จะปรากฏบนหนาจอดวยตัวเลือกนีไ้ดดวยการเลือก เปด หรือ
งานพิมพ คาท่ีระบบตั้งไวคือ งานพิมพ

● เลือก เปด เพื่อแสดงคําเตือนที่ลบออกไดจนกระทั่งคุณกด (ปุมเลือก)

● เลือก งานพิมพ เพื่อแสดงคําเตือนที่ลบออกไดจนกระทั่งส้ินสุดงานที่คําเตือนถูกสรางขึ้น

วิธกีารตั้งคาเกี่ยวกับคําเตือนชั่วคราว

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งคาระบบ

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ลบออกได คําเตือน

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกลบออกได คําเตือน

8. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือกการตั้งคาที่เหมาะสม

9. กด  (ปุมเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก

10. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

การทํางานตออัตโนมัติ

คุณสามารถกําหนดรูปแบบการตอบรับของเคร่ืองพิมพเมื่อระบบสรางขอผิดพลาดการทํางานตออัตโนมัต ิทั้งนี้
เปด เปนคาที่ระบบตั้งไว 

● เลือก เปด หากคุณตองการใหขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏเปนเวลา 10 วินาที กอนที่เคร่ืองพิมพจะพิมพ
งานตอโดยอัตโนมัติ

● เลือก ปด เพื่อหยุดพิมพงานเมื่อปรากฏขอความแสดงขอผิดพลาด และจนกวาคุณจะกด  (ปุมเลือก)
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วิธกีารตั้งคาเกี่ยวกับการทํางานตออตัโนมตัิ

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งคาระบบ

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน อตัโนมตัิ ดาํเนนิการตอ

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกอตัโนมตัิ ดาํเนนิการตอ

8. กด  (ปุมกด) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือกการตั้งคาที่เหมาะสม

9. กด  (ปุมเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก

10. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

ตลับหมึกต่ํา

เครื่องพิมพมีสองตัวเลือกเพื่อใชรายงานใหทราบวาอายุการใชงานตลับหมึกพิมพเหลือนอย: ดาํเนนิการตอ คือคาที่
ระบบตั้งไว 

● เลือก ดาํเนนิการตอ เพื่อใหเครื่องพิมพพิมพงานตอในขณะที่ปรากฏคําเตือนนี้ และเครื่องจะพิมพงานตอไป
จนกวาจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● เลือก ยกเลิกงานพิมพ หากคุณตองการใหเคร่ืองพิมพหยุดพิมพงานชั่วคราวจนกวาคุณจะเปลี่ยนตลับหมึก
หรือกด (ปุมเลือก) เพื่อใหเคร่ืองพิมพพิมพงานตอไปในขณะที่ยังปรากฏคําเตือนนี้

หากตองการตั้งการรายงานเมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองเหลือนอย

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งคาระบบ

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตลับหมึก ต่ํา

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตลับหมึก ต่ํา

8. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือกการตั้งคาที่เหมาะสม

9. กด  (ปุมเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก

10. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

ตลับหมึกหมด

เครื่องพิมพมีสองตัวเลือกสําหรับเมนรูายการนี้

● เลือก ดาํเนนิการตอ เพื่อใหเครื่องพิมพพิมพงานตอ ขอความเตือน เปลีย่นตลับหมึก จะปรากฏขึ้นจนกวาจะมี
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเปนตลับใหม จํานวนหนาที่เครื่องพิมพสามารถพิมพงานในโหมดนีไ้ดจะจํากัด หลัง
จากนั้น เครื่องพิมพจะหยุดพิมพจนกวาจะมกีารเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม นี่คือคาที่ระบบตั้งไว

● เลือก ยกเลิกงานพิมพ หากคุณตองการใหเคร่ืองพิมพหยุดพิมพงานจนกวาจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเปนตลับ
ใหม
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หากตองการตั้งการตอบสนองเมื่อตลับหมึกหมด

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งคาระบบ

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตลับหมึก หมด

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตลับหมึก หมด

8. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือกการตั้งคาที่เหมาะสม

9. กด  (ปุมเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก

10. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

ดึงกระดาษทีต่ิดออก

ใชตัวเลือกนี้เพื่อตั้งคาคอนฟกส่ิงที่เครื่องพิมพจะทําเมื่อกระดาษติด รวมถึง วิธีที่เครื่องพิมพจะจัดการกับกระดาษที่
ติด อตัโนมตั ิคือคาที่ระบบตั้งไว

● อตัโนมตัิ เครื่องพิมพจะเปดใชตัวเลือกดึงกระดาษทีต่ิดออกโดยอัตโนมัตหิากมหีนวยความจําพอ

● เปด เครื่องพิมพจะพิมพซ้ําหนาทีเ่กิดปญหากระดาษติดใหใหม ทั้งนี้ เครื่องพิมพจะจัดสรรหนวยความจําเพิ่ม
เติมเพื่อใชจัดเก็บงานพิมพ 2-3 หนาสุดทายที่กําลังพิมพ ซึ่งส่ิงนีอ้าจสงผลตอประสิทธิภาพในการพิมพทั้ง
หมดของเครื่องพิมพได

● ปด เครื่องพิมพจะไมพิมพหนาทีเ่กิดปญหากระดาษติดใหอีกครั้ง และเนื่องจากไมมีการใชหนวยความจําใด
ๆ เพื่อจัดเก็บงานพิมพที่เพิ่งพิมพไป เครื่องพิมพจึงยังคงมปีระสิทธิภาพในการพิมพงานสูงสุด

หากตองการตั้งการตอบสนองเพื่อดึงกระดาษทีต่ิดออก

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งคาระบบ

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ดึงกระดาษที่ติดออก

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกดึงกระดาษทีต่ิดออก

8. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือกการตั้งคาที่เหมาะสม

9. กด  (ปุมเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก

10. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

ดิสก RAM:
ตัวเลือกนีจ้ะกําหนดวิธีตั้งคาคอนฟกคุณสมบัตขิองดิสก RAM ใชตัวเลือกนีไ้ดเฉพาะเมื่อไมไดติดตั้งฮารดดิสกใน
เครื่องพิมพ และเครื่องพิมพมหีนวยความจําวางในขนาด 8 MB เปนอยางนอย คาที่ระบบตั้งไวคือ อตัโนมตัิ 

● อตัโนมตัิ เครื่องพิมพกําหนดขนาดดิสก RAM สูงสุดตามจํานวนหนวยความจําที่มีอยูได

● ปด ปดการทํางานของดิสก RAM แตดิสก RAM ขนาดเล็กที่สุดยังทํางานอยู (เพียงพอสําหรับการส
แกนกระดาษหนึ่งหนา)
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หากตองการกําหนดดิสก RAM

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

4. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน การตั้งคาระบบ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งคาระบบ

6. กด  (ปุมลง) เพื่อเนน แรมดิสก

7. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลือกแรมดิสก

8. กด  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือกการตั้งคาที่เหมาะสม

9. กด  (ปุมเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก

10. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

ภาษา

หากคําวา ภาษา ปรากฏเปนภาษาอังกฤษบนแผงควบคุม ใหใชขั้นตอนตอไปนี ้หรือเลือกปดเคร่ืองพิมพแลวเปด
ใหมอีกครั้ง เม่ือคําวา XXX MB ปรากฏขึ้น ใหกด  (ปุมเลือก) คางไว เมื่อไฟทั้งสามดวงบนแผงควบคุมสวาง
ขึ้น ใหคลาย  (ปุมเลือก) และใชขั้นตอนตอไปนีเ้พื่อตั้งภาษาของเครื่องพิมพ

หากตองการเลือกภาษา

1. เมื่อคําวา เลือกภาษาา ปรากฏเปนภาษาอังกฤษ ใหกด  (ปุมเลือก) และรอจนกระทั่งคําวา ภาษา ปรากฏ
เปนภาษาอังกฤษ

2. กด  (ปุมลง) จนกระทั่งภาษาที่เลือกปรากฏขึ้น

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อบันทึกภาษาที่เลือก
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ซอฟตแวร

เครื่องพิมพจะมีซอฟตแวรที่เปนประโยชนรวมทั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพและซอฟตแวรเสริม คุณควรติดตั้ง
ซอฟตแวรที่มีมาพรอมกับเคร่ือง เพื่อใหติดตั้งเครื่องพิมพและเขาใชคุณสมบัตติางๆ ของเครื่องพิมพไดเต็ม
ประสิทธิภาพและงายดายขึ้น

ดหูมายเหตกุารติดตั้งและไฟล Readme บน แผนซีดรีอมสําหรับซอฟตแวรและภาษาเพิ่มเติม ไมมีซอฟตแวร
ของ HP ในทุกภาษา

ระบบปฏิบัตกิารและสวนประกอบของเครื่องพิมพ
แผนซดีี รอมของเครื่องพิมพมรีายละเอียดเกี่ยวกับสวนประกอบของซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับผูใชและผูดูแล
เครือขาย คุณตองติดตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่อยูในแผนซดีี รอม เพื่อใชงานคุณสมบัตทิั้งหมดของเครื่องพิมพได
อยางครบถวน คุณอาจติดตั้งซอฟตแวรอ่ืนดวยก็ได อยางไรก็ตาม อาจไมจําเปนตอการทํางานของเคร่ืองพิมพ
ตรวจสอบหมายเหตกุารติดตั้งและไฟล Readme บนแผนซดีีรอมของเครื่องพิมพหากตองการขอมูลเพิ่มเติม 

แผนซดีีรอมรวมซอฟตแวรที่ออกแบบขึ้นมาสําหรับผูใชและผูดูแลระบบเครือขายที่ใชซอฟตแวรในสภาพแวดลอม
ตาง ๆ ดังตอไปนี้:

● Microsoft® Windows® 98 และ Windows Millennium Edition (Me)

● Microsoft Windows NT® 4.0 (การเชื่อมตอแบบขนานและการเชื่อมตอกับเครือขายเทานั้น)

● Microsoft Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

● Apple Mac OS รุน 9.1 และสูงกวา และ OS X รุน 10.1 หรือสูงกวา

คุณสามารถดขูอมูลไดรเวอรเครื่องพิมพรุนใหมลาสุดเพื่อใชกับระบบปฏิบัตกิารที่สนับสนุนไดทุกรุนไดที่เว็บไซต
http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software หากคุณไมได
ใชอินเทอรเน็ต โปรดดูซอฟตแวรลาสุดไดที่แผนปลิวฝายสนับสนุนซ่ึงใหมาพรอมกับกลองใสเครื่องพิมพ

ตารางตอไปนีแ้สดงรายการซอฟตแวรสําหรับเครื่องพิมพของคุณ

ซอฟตแวร Windows
98/Me

Windows
NT 4.0

Windows
2000/XP/
Server
2003

Mac OS UNIX®/
Linux

OS/2

Windows Installer x x x

PCL 6 x x x

PCL 5 x x x

การลอกแบบ PostScript x x x

HP Web Jetadmin* x x x

Macintosh Installer x

ไฟล PostScript Printer
Description (PPD) ของ
Macintosh

x

ไดรเวอร IBM* x

สคริปต Model* x

*มีเฉพาะบนเวิลด ไวลด เว็บ
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ไดรเวอรเครื่องพิมพ
คุณสามารถเขาใชงานคุณสมบัตติางๆ ของเคร่ืองพิมพ รวมถึงติดตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับเครื่องพิมพไดจาก
ไดรเวอรเครื่องพิมพนี ้(โดยใชภาษาของเครื่องพิมพ) ตรวจสอบหมายเหตกุารติดตั้ง ไฟล Readme ไฟล
Readme ลาสุดบนแผนซีดเีครื่องพิมพหากตองการขอมูลซอฟตแวรและภาษาเพิ่มเติม 

ไดรเวอรเครื่องพิมพตอไปนีร้วมอยูกับเครื่องพิมพ สวนไดรเวอรลาสุดอยูที่ http://www.hp.com/go/
lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพจะ
ตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรสามารถใชอินเทอรเน็ตไดหรือไมโดยอัตโนมัต ิเพื่อใชในการรับซอฟตแวรรุนลา
สุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาคอนฟเกอเรชันของคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัตกิาร Windows

ระบบปฏิบัตกิาร 1 PCL 6 PCL 5 PS PPD2

Windows 98, Me x x x x

Windows NT 4.0 x x x x

Windows 2000, XP, Server 2003 x x x x

Macintosh OS x x
1 ไมสามารถใชคุณสมบัตทิั้งหมดของเครื่องพิมพจากไดรเวอรหรือระบบปฏิบัตกิารทั้งหมด โปรดดูรายละเอียด
คุณสมบัตทิี่นํามาใชไดจากวิธีใชในไดรเวอรเครื่องพิมพ
2 ไฟล PostScript (PS) Printer Description (PPDs)

หมายเหตุ หากระบบของคุณไมไดตรวจหาไดรเวอรลาสุดจากอินเทอรเน็ตใหโดยอัตโนมัตใินระหวางการติดตั้งซอฟตแวร
โปรดดาวนโหลดไดรเวอรดังกลาวจาก http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ
http://www.hp.com/go/lj4350_software หลังจากเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตแลว โปรดคลกิท่ี
Downloads and Drivers เพื่อคนหาไดรเวอรที่คุณตองการดาวนโหลด

คุณสามารถรับสคริปต Model สําหรับ UNIX และ Linux โดยการดาวนโหลดจากอินเทอรเน็ต หรือจากฝาย
บริการ หรือฝายสนับสนุนที่ไดรับการแตงตั้งของ HP สําหรับฝายสนับสนุน Linux โปรดดทูี่
http://www.hp.com/go/linux สําหรับฝายสนับสนุน UNIX โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/
jetdirectunix_software สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่แผนปลิวฝายสนับสนุนที่อยูในกลองเครื่องพิมพ

หมายเหตุ หากไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่คุณตองการไมมอียูในแผนซีดรีอมของเครื่องพิมพ หรือไมไดแสดงรายการไว ณ ที่นี้
ใหตรวจดูที่หมายเหตกุารติดตั้ง ไฟล Readme หรือไฟล Readme ลาสุด วาไดรเวอรไดรับการสนับสนุนหรือ
ไม หากไมไดรับการสนับสนุน โปรดติดตอบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายโปรแกรมที่คุณใชอยู หลังจากนั้นให
ขอไดรเวอรที่ใชไดกับเคร่ืองพิมพนี้

ไดรเวอรเสริม

ไดรเวอรตอไปนี้ไมไดรวมอยูบนแผนซดีีรอม แตเลือกดาวนโหลดไดจากอินเทอรเน็ต 

● ไดรเวอรเครื่องพิมพ OS/2 PCL 5 หรือ PCL 6

● ไดรเวอรเครื่องพิมพ OS/2 PS

● สคริปทรุน UNIX

● ไดรเวอร Linux

● ไดรเวอร HP OpenVMS

หมายเหตุ IBM ไดจัดเตรียมไดรเวอร OS/2 ให ซึ่งบรรจรุวมกับ OS/2 อยางไรก็ตาม ไดรเวอรเหลานี้ไมมใีนภาษาจีนแผน
ดินใหญ ภาษาเกาหล ีภาษาญี่ปุน หรือภาษาจีนไตหวัน
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เลือกไดรเวอรเครื่องพิมพตามทีคุ่ณตองการ

เลือกไดรเวอรเครื่องพิมพโดยคํานึงถึงวิธทีี่คุณใชเครื่องพิมพ คุณสมบัตบิางอยางของเครื่องพิมพจะใชไดเฉพาะใน
ไดรเวอร PCL 6 เทานั้น โปรดดูขอมูลคุณสมบัตทิี่นํามาใชไดจากวิธีใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ 

● ใชไดรเวอร PCL 6 เพื่อใชคุณสมบัตขิองเคร่ืองพิมพไดอยางเต็มที่ ในกรณทีี่ใชพิมพงานทั่วไปในสํานักงาน
คุณควรใชไดรเวอร PCL 6 เพื่อใหไดประสิทธิภาพของงานพิมพสูงสุด รวมถึงคุณภาพของงานพิมพดวย

● ใชไดรเวอร PCL 5 หากจําเปนตองปรับเทียบยอนหลังกับไดรเวอรเครื่องพิมพ PCL รุนกอนหรือเครื่อง
พิมพเครื่องเกา

● ใชไดรเวอร PS หากคุณกําลังพิมพจากโปรแกรมเฉพาะของ PostScript เชน Adobe® หรือ Corel เพื่อ
การเขากันไดกับความตองการใช PostScript Level 3 หรือสําหรับตัวอักษร PS CompactFlash ที่สนับ
สนุน

หมายเหตุ เครื่องพิมพจะสลับภาษาโดยอัตโนมัตริะหวางภาษาเครื่องพิมพ PS และ PCL

วิธใีชไดรเวอรเครื่องพิมพ

ไดรเวอรเครื่องพิมพแตละชุดมีหนาจอความชวยเหลือ ซ่ึงสามารถเรียกใชจากปุม ความชวยเหลือ ปุม F1 บนแปน
พิมพของเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือเคร่ืองหมายคําถามที่มุมบนขวาในไดรเวอรเครื่องพิมพ (ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติ
การ Windows ที่ใช) คุณยังสามารถเปดวิธีใชไดรเวอรเครื่องพิมพไดดวยการคลิกขวาที่รายการใด ๆ ในได
รเวอร และคลกิ What's This? หนาจอความชวยเหลือจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับไดรเวอรแบบเฉพาะ วิธีใชได
รเวอรเครื่องพิมพจะเปนขอมูลอีกชุดหนึ่งแยกจากวิธใีชในโปรแกรมของคุณ 

การใชไดรเวอรเครื่องพิมพ

ใชวิธีใดตอไปนี้เพื่อเปดไดรเวอรเครื่องพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร:

ระบบปฏิบัตกิาร หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับ
งานพิมพทั้งหมดจนกวาจะปด
โปรแกรมซอฟตแวร

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพ
ทีร่ะบบตั้งไว (ตวัอยางเชน เปด พิมพ
บนสองดาน ตามทีร่ะบบตั้งไว)

หากตองการเปลี่ยนการคาคอนฟกเก
อเรชัน (เชน เพิ่มตัวเลือกตาง ๆ เชน
ถาดกระดาษ หรือเปด/ปดคุณสมบัติ
ของไดรเวอร เชน Allow Manual
Duplexing)

Windows 98, NT 4.0
และ ME

บนเมนู File ในโปรแกรมซอฟตแวร
ใหคลิก Print เลือกเครื่องพิมพ แลว
คลิก Properties

ข้ันตอนอาจไมเหมือนกัน แตข้ันตอน
นี้พบมากที่สุด

คลิก Start คลิก Settings และคลกิ
Printers คลกิขวาที่ไอคอนเครื่อง
พิมพ แลวคลิกที่ Properties
(Windows 98 and ME) หรือ
Document Defaults
(Windows NT 4.0)

คลิก Start คลิก Settings และคลกิ
Printers คลิกขวาที่ไอคอนเครื่อง
พิมพ แลวคลกิที่ Properties จาก
นั้น คลิกที่แถบ ตั้งคาคอนฟก

Windows 2000, XP
และ Server 2003

บนเมนู File ในโปรแกรมซอฟตแวร
ใหคลิก Print เลือกเครื่องพิมพ และ
คลิก Properties หรือ
Preferences

ข้ันตอนอาจไมเหมือนกัน แตข้ันตอน
นี้พบมากที่สุด

คลิก Start คลกิ Settings และคลิก
Printers หรือ Printers and
Faxes คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ
แลวคลกิที่ Printing Preferences

คลิก Start คลกิ Settings และคลิก
Printers หรือ Printers and
Faxes คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ
แลวคลิกที่ Properties จากนั้น คลิ
กที่แถบ การตั้งคาเครือ่งพิมพ

Macintosh OS V9.1 ในเมน ูFile คลิก Print เปลี่ยนแปลง
การตั้งคาที่คุณตองการบนเมนตูาง ๆ
ท่ีปรากฏขึ้น

ในเมน ูFile คลิก Print เมื่อคุณ
เปลี่ยนการตั้งคาในเมนูท่ีปรากฏขึ้น
แลว ใหคลิกที่ Save Settings

คลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพเดสกทอป
แลวคลิกที่ Change Setup ในเมนู
Printing
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ระบบปฏิบัตกิาร หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับ
งานพิมพทั้งหมดจนกวาจะปด
โปรแกรมซอฟตแวร

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพ
ทีร่ะบบตั้งไว (ตวัอยางเชน เปด พิมพ
บนสองดาน ตามทีร่ะบบตั้งไว)

หากตองการเปลี่ยนการคาคอนฟกเก
อเรชัน (เชน เพิ่มตัวเลือกตาง ๆ เชน
ถาดกระดาษ หรือเปด/ปดคุณสมบัติ
ของไดรเวอร เชน Allow Manual
Duplexing)

Macintosh OS X V10.1 ในเมน ูFile คลิก Print เปลี่ยนแปลง
การตั้งคาที่คุณตองการบนเมนตูาง ๆ
ท่ีปรากฏขึ้น

ในเมน ูFile คลิก Print หากตองการ
เปลี่ยนการตั้งคาตามที่จําเปน ใหใช
เมนท่ีูปรากฏขึ้น และคลกิที่ Save
Custom Settings บนเมนูหลักที่
ปรากฏขึ้น คาเหลานี้จะไดรับการ
บันทึกเปนตัวเลือก Custom หาก
ตองการใชการตั้งคาใหม คุณตองเลือก
ตัวเลือก Custom ทุกครั้งที่คุณเปด
โปรแกรมและพิมพงาน

ลบเครื่องพิมพและติดตั้งใหม ได
รเวอรจะไดรับการตั้งคาคอนฟกโดย
อัตโนมัติพรอมกับตัวเลือกใหมเมื่อมี
การติดต้ังไดรเวอรนี้อีกครั้ง

หมายเหตุ

ใชข้ันตอนนี้สําหรับการเชื่อมตอกบ
AppleTalk เทานั้น อาจไมมีขอมูลคา
คอนฟกเกอเรชันในโหมด Classic

Macintosh OS X V10.2 ในเมน ูFile คลิก Print เปลี่ยนแปลง
การตั้งคาที่คุณตองการบนเมนตูาง ๆ
ท่ีปรากฏขึ้น

ในเมน ูFile คลิก Print หากตองการ
เปลี่ยนการตั้งคาตามที่จําเปน ใหใช
เมนตูาง ๆ ท่ีปรากฏขึ้น และในเมนท่ีู
ปรากฏขึ้นของ Presets คลิกที่
Save as และพิมพช่ือของการตั้งคา
ลวงหนานั้น การตั้งคาดังกลาวนี้จะถูก
บันทึกไวในเมน ูPresets หากตอง
การใชการตั้งคาใหม คุณตองเลือกตัว
เลือกการตั้งคาลวงหนาที่บันทึกไวแลว
ทุกครั้งที่คุณเปดโปรแกรมและพิมพ
งาน

เปด Print Center ไดดวยการเลือก
ฮารดไดรฟ คลิก Applications คลิ
ก Utilities และคลกิสองครั้งที่
Print Center คลกิที่คิวการพิมพ
จากนั้น คลกิที่ Show Info ในเมนู
Printers แลวคลกิที่เมนู
Installable Options

หมายเหตุ

อาจไมมีขอมูลคาคอนฟกเกอเรชันใน
โหมด Classic

Macintosh OS X V10.3 ในเมน ูFile คลิก Print เปลี่ยนแปลง
การตั้งคาที่คุณตองการบนเมนตูาง ๆ
ท่ีปรากฏขึ้น

ในเมน ูFile คลิก Print หากตองการ
เปลี่ยนการตั้งคาตามที่จําเปน ใหใช
เมนตูาง ๆ ท่ีปรากฏขึ้น และในเมนท่ีู
ปรากฏขึ้นของ Presets คลิกที่
Save as และพิมพช่ือของการตั้งคา
ลวงหนานั้น การตั้งคาดังกลาวนี้จะถูก
บันทึกไวในเมน ูPresets หากตอง
การใชการตั้งคาใหม คุณตองเลือกตัว
เลือกการตั้งคาลวงหนาที่บันทึกไวแลว
ทุกครั้งที่คุณเปดโปรแกรมและพิมพ
งาน

เปด Printer Setup Utilityไดดวย
การเลือกฮารดไดรฟ คลกิ
Applications คลิก Utilities และ
คลิกสองครั้งที่ Printer Setup
Utility คลกิที่คิวการพิมพ จากนั้น คลิ
กที่ Show Info ในเมนู Printers
แลวคลิกที่เมน ูInstallable
Options

ซอฟตแวรสําหรับเครื่อง Macintosh
ตัวติดตั้ง HP มีไฟล PostScript Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDEs) และ
HP LaserJet Utility เพื่อนํามาใชรวมกับเครื่อง Macintosh 

หากคุณตอเครื่องพิมพเขากับเน็ตเวิรก คุณสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวกับคอมพิวเตอร Macintosh โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว

PPDs
ใช PPDs ซึ่งรวมอยูในไดรเวอร Apple PostScript เพื่อเขาใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพ และทําใหคอมพิวเตอร
ติดตอส่ือสารกับเครื่องพิมพได โปรแกรมติดตั้งของ PPDs, PDEs และซอฟตแวรอ่ืนมีอยูในแผนซีดรีอม ใชได
รเวอร PS ที่เหมาะสมที่มาพรอมกับระบบปฏิบัต ิ
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HP LaserJet Utility
ใช hp LaserJet ยทูิลติี้เพื่อควบคุมคุณสมบัตติางๆ ซึ่งไมมีอยูในไดรเวอร หนาจอประกอบทําใหเลือกคุณสมบัติ
ของเครื่องพิมพไดงายขึ้น ใช HP LaserJet Utility เพื่อทําส่ิงตาง ๆ ดังตอไปนี:้

● ตั้งชื่อเครื่องพิมพ กําหนดชื่อนี้ใหกับโซนที่อยูบนเครือขาย และดาวนโหลดไฟลและตัวอักษร

● ตั้งคาคอนฟกและตั้งเครื่องพิมพสําหรับการพิมพ Internet Protocol (IP)

หมายเหตุ ในขณะนี้ HP LaserJet Utility ใชไมไดกับระบบปฏิบัตกิาร OS X แตใชไดกับสภาพแวดลอมแบบ Classic

การติดตั้งซอฟตแวรระบบการพิมพ
เครื่องพิมพมาพรอมกับซอฟตแวรระบบการพิมพ และไดรเวอรเครื่องพิมพบนแผนซีดรีอม คุณตองติดตั้ง
ซอฟตแวรระบบการพิมพที่อยูในแผนซดีีรอม เพื่อใชงานคุณสมบัตทิั้งหมดของเครื่องพิมพไดอยางครบถวน

หากคุณไมสามารถเขาถึงไดรฟซดีีรอม คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรระบบการพิมพไดจากอินเทอรเน็ต โดย
ไปที่ http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software

หมายเหตุ เลือกดาวนโหลดสคริปทรุนตัวอยางสําหรับ UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) และเครือขาย Linux ไดจากเวิลด
ไวลด เว็บ สําหรับการสนับสนุนของ Linux โปรดดทูี่ http://www.hp.com/go/linux สําหรับการสนับสนุนของ
UNIX โปรดดูท่ี http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software

คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรรุนลาสุดโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ไดที่ http://www.hp.com/go/
lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software

หลังจากทีไ่ดปฏิบัตติามคําแนะนําในการติดตั้งและไดดาวนโหลดซอฟตแวรแลว โปรดดูที ่การใชคุณสมบัตใินได
รเวอรเครื่องพิมพ เพื่อใชประโยชนสูงสุดจากเครื่องพิมพของคุณ

วิธใีชไดรเวอรเครื่องพิมพ

ไดรเวอรเครื่องพิมพแตละชุดมีหนาจอความชวยเหลือ ซ่ึงสามารถเรียกใชจากปุม ความชวยเหลือ ปุม F1 บนแปน
พิมพของเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือเคร่ืองหมายคําถามที่มุมบนขวาในไดรเวอรเครื่องพิมพ (ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติ
การ Windows ที่ใช) หนาจอความชวยเหลือจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับไดรเวอรแบบเฉพาะ ไฟลวิธีใชในไดรเวอร
เครื่องพิมพจะแยกตางหากจากวิธีใชของโปรแกรม

การติดตั้งซอฟตแวรระบบการพิมพของ Windows สําหรับการเชื่อมตอโดยตรง
เนื้อหาสวนนี้จะอธิบายวิธตีิดตั้งซอฟตแวรระบบการพิมพสําหรับ Microsoft Windows 98, Windows Me,
Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 

เมื่อไดติดตั้งซอฟตแวรการพิมพสําหรับการเชื่อมตอโดยตรงแลว ใหติดตั้งซอฟตแวรกอนที่จะตอสายเคเบิลแบบ
ขนานหรือสายเคเบิล USB หากไดเชื่อมตอสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB กอนติดตั้งซอฟตแวร โปรด
ดทูี่ การติดตั้งซอฟตแวรหลังจากที่ตอสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB แลว

ใชสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB สําหรับการเชื่อมตอโดยตรง ใชสายเคเบิลขนานที่เขากันไดกับ
IEEE 1284 หรือสายเคเบิล USB มาตรฐานขนาด 2 เมตร

ขอควรระวัง หามตอสายเคเบิลแบบขนานและสายเคเบิล USB ในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ Windows NT 4.0 ไมสนับสนุนการเชื่อมตอสายเคเบิล USB

หากตองการติดตั้งซอฟตแวรระบบการพิมพ

1. ปดซอฟตแวรทุกโปรแกรมที่เปดหรือทํางานอยู

2. ใสแผนซดีีรอมของเครื่องพิมพลงในไดรฟซีดรีอม

หากหนาจอแสดงขอความตอนรับไมปรากฏ ใหเปดหนาจอนีโ้ดยปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้:
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1. บนเมน ูStart ใหคลิกทีค่ําวา Run

2. พิมพขอมูลตอไปนี ้(โดยที่ X คือตัวอักษรของไดรฟซดีีรอม): X:\setup

3. คลกิ ตกลง  

3. เมื่อระบบแจงใหปอนขอมูล ใหคลกิ Install Printer และปฏิบัตติามคําแนะที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร

4. คลกิ Finish เมื่อติดตั้งเสร็จสมบรูณแลว

5. รีสตารตเครื่องคอมพิวเตอร

6. พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพื่อตรวจสอบวาไดติดตั้งซอฟตแวรอยางถูกตองแลว

ถาการติดตั้งลมเหลว ใหติดตั้งซอฟตแวรใหม ถาการติดตั้งครั้งนี้ลมเหลวอีก ใหตรวจสอบหมายเหตกุารติดตั้งและ
ไฟล Readme ที่อยูบนแผนซีดรีอมของเครื่องพิมพ หรือแผนปลิวที่อยูในกลองเครื่องพิมพ หรือไปที่
http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software หากตองการ
ความชวยเหลือหรือขอมูลเพิ่มเติม

การติดตั้งซอฟตแวรระบบการพิมพสําหรับเครือขาย

ซอฟตแวรที่อยูบนแผนซีดรีอมเครื่องพิมพสนับสนุนการติดตั้งเครือขายกับเครือขาย Microsoft (ยกเวน
Windows 3.1x) สําหรับการติดตั้งของเครือขายบนระบบปฏิบัตกิารอื่น ใหไปที่ http://www.hp.com/go/
lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software.

หมายเหตุ ตองติดตั้งไดรเวอร Windows NT 4.0 ผานทาง Windows Add-Printer Wizard

HP Jetdirect print server ที่รวมอยูในเครื่องพิมพรุนที่มตีัวอักษร "n" อยูในชื่อรุน มพีอรตเครือขาย
10/100Base-TX สําหรับตัวเลือกอื่น ๆ โปรดดทูี่ การส่ังซ้ือชิ้นสวน, อุปกรณเสริม และวัสดส้ิุนเปลือง หรือติดตอ
ตัวแทนจําหนาย HP ในสวนของคุณ โปรดดูที่ ฝายบริการลูกคา HP

ตัวติดตั้งไมสนับสนุนการติดตั้งเครื่องพิมพ หรือการสรางวัตถเุครื่องพิมพบนเซิรฟเวอร Novell โดยจะสนับสนุน
เฉพาะการติดตั้งเครือขายโดยตรงระหวางคอมพิวเตอรที่ใชระบบ Windows และเครื่องพิมพ หากตองการติดตั้ง
เครื่องพิมพ และสรางวัตถุบนเซิรฟเวอร Novell ใหใชยทูิลิตี ้HP เชน HP Web Jetadmin หรือ Novell ยทูิลิตี้
เชน NWadmin

หากตองการติดตั้งซอฟตแวรระบบการพิมพ

1. หากคุณตองการติดตั้งซอฟตแวรบน Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP หรือ
Windows Server 2003 โปรดตรวจสอบใหแนใจวา คุณมสิีทธิ์ผูดูแลระบบ

พิมพหนาแสดงคาคอนฟก เพื่อดูใหแนใจวา ไดตั้งคาคอนฟก HP Jetdirect print server ไดอยางถูกตอง
สําหรับเครือขาย โปรดดูที่ หนาแสดงขอมูลกําหนดคา ใหมองหา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพในหนาท่ีสอง
คุณอาจตองใชแอดเดรสนีเ้พื่อทําใหขั้นตอนการติดตั้งเครือขายเสร็จสมบรณู

2. ปดซอฟตแวรทุกโปรแกรมที่เปดหรือทํางานอยู

3. ใสแผนซดีีรอมของเครื่องพิมพลงในไดรฟซีดรีอม

4. หากหนาจอแสดงขอความตอนรับไมปรากฏ ใหเปดหนาจอนีโ้ดยปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้:

1. บนเมน ูStart ใหคลิกทีค่ําวา Run

2. พิมพขอมูลตอไปนี ้(โดยที่ X คือตัวอักษรของไดรฟซดีีรอม): X:\setup

3. คลกิ ตกลง

5. เมื่อระบบแจงใหปอนขอมูล ใหคลกิ Install Printer และปฏิบัตติามคําแนะที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร

6. คลกิ Finish เมื่อติดตั้งเสร็จสมบรูณแลว

7. รีสตารตเครื่องคอมพิวเตอร

8. พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพื่อตรวจสอบวาไดติดตั้งซอฟตแวรอยางถูกตองแลว
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ถาการติดตั้งลมเหลว ใหติดตั้งซอฟตแวรใหม ถาการติดตั้งครั้งนี้ลมเหลวอีก ใหตรวจสอบหมายเหตกุารติดตั้งและ
ไฟล Readme ที่อยูบนแผนซีดรีอมของเครื่องพิมพ หรือแผนปลิวที่อยูในกลองเครื่องพิมพ หรือไปที่
http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software หากตองการ
ความชวยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

หากตองการติดตั้งเครื่องคอมพวิเตอร Windows เพื่อใชเครื่องพิมพเครือขายโดยใชรวมกับ Windows

คุณสามารถใชเคร่ืองพิมพรวมกันบนเครือขาย เพื่อใหผูใชรายอื่น ๆ บนเครือขายสามารถสั่งพิมพงานจากเครื่อง
พิมพ

โปรดอานเอกสารกํากับ Windows เพื่อตั้งคาการใชงานรวมกันบน Windows เมื่อใชงานเครื่องพิมพรวมกัน
โปรดติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ตองการใชงานเครื่องพิมพรวมกัน

การติดตั้งซอฟตแวรระบบการพิมพของ Macintosh สําหรับเครือขาย
สวนนี้อธิบายวิธตีิดตั้งซอฟตแวรระบบการพิมพของ Macintosh ซอฟตแวรระบบการพิมพสนับสนุน Apple
Mac OS 9 x และรุนที่สูงกวา และ OS X V10.1 และรุนที่สูงกวา 

ซอฟตแวรระบบการพิมพยังประกอบดวยสวนประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี้:

● ไฟล PostScript Printer Description เมื่อใชไฟล PostScript (PS) Printer Description
(PPDs) กับไดรเวอรเครื่องพิมพ Apple LaserWriter 8 คุณจะสามารถเขาใชคุณสมบัตติาง ๆ ของเครื่อง
พิมพ และชวยใหเครื่องคอมพิวเตอรติดตอกับเครื่องพิมพได โปรแกรมติดตั้งของ PPDs และซอฟตแวรอ่ืน
มอียูในแผนซดีีรอมที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ ควรใชไดรเวอรเครื่องพิมพ Apple LaserWriter 8 ที่มา
พรอมกับเครื่องคอมพิวเตอร

● HP LaserJet Utility HP LaserJet ยทูิลิตี้ชวยใหคุณเขาใชคุณสมบัตติาง ๆ ที่ไมมีในไดรเวอรเครื่อง
พิมพ ใชหนาจอที่ปรากฏเพื่อเลือกคุณสมบัตติาง ๆ ของเครื่องพิมพและใชเครื่องพิมพเพื่อทํางานใหเสร็จ
สมบูรณ:

– ตั้งชื่อเครื่องพิมพ กําหนดชื่อนี้ใหกับโซนที่อยูบนเครือขาย ดาวนโหลดไฟลและแบบอักษร และเปลี่ยน
แปลงการตั้งคาสวนใหญของเครื่องพิมพ

– ตั้งรหัสผานสําหรับเครื่องพิมพ

– ตรวจสอบระดับการสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ

– ตั้งคาคอนฟกและตั้งเครื่องพิมพสําหรับ Internet Protocol (IP) หรือการพิมพจาก AppleTalk

หากตองการติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพใน Mac OS 9 x

1. ตอสายเคเบิลเครือขายระหวาง HP Jetdirect print server และพอรตเครือขาย

2. ใสแผนซดีีรอมลงในไดรฟซดีีรอม เมนบูนแผนซีดรีอมจะรันเองโดยอัตโนมัต ิถาเมนบูนแผนซีดรีอมไมไดรัน
เองโดยอัตโนมัต ิใหคลกิสองครั้งที่ไอคอนซดีีรอมที่อยูบนเดสกทอป หลังจากนั้นใหคลิกสองครั้งที่ไอคอน
Installer ไอคอนนีอ้ยูใน Installer/โฟลเดอร<ภาษา>ของ Starter ซีดรีอม โดยที่<ภาษา>ท่ีปรากฏคือ
ภาษาที่คุณเลือก ตัวอยางเชน Installer/โฟลเดอรภาษาอังกฤษจะมไีอคอนของ Installer สําหรับซอฟตแวร
เครื่องพิมพที่แสดงเปนภาษาอังกฤษ

3. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอคอมพิวเตอร

4. จาก HD ใหคลกิApplications คลกิ Utilities และเปดยทูิลิตี้ Apple Desktop Printer

5. คลกิสองคร้ังที่ Printer (AppleTalk)

6. ถัดจากหนาจอ AppleTalk Printer Selection ใหคลิก Change

7. เลือกเคร่ืองพิมพ คลิกทีค่ําวา Auto Setup และคลิก Create

8. บนเมน ูPrinting ใหคลกิท่ีคําวา Set Default Printer
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หากตองการติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพใน Mac OS X V10.1 หรือรุนทีสู่งกวา

1. ตอสายเคเบิลเครือขายระหวาง HP Jetdirect print server และพอรตเครือขาย

2. ใสแผนซดีีรอมลงในไดรฟซดีีรอม เมนบูนแผนซีดรีอมจะรันเองโดยอัตโนมัต ิถาเมนบูนแผนซีดรีอมไมไดรัน
เองโดยอัตโนมัต ิใหคลกิสองครั้งที่ไอคอนซดีีรอมที่อยูบนเดสกทอป หลังจากนั้นใหคลิกสองครั้งที่ไอคอน
Installer ไอคอนนีอ้ยูใน Installer/โฟลเดอร<ภาษา>ของ Starter ซีดรีอม โดยที่<ภาษา>ท่ีปรากฏคือ
ภาษาที่คุณเลือก ตัวอยางเชน Installer/โฟลเดอรภาษาอังกฤษจะมไีอคอนของ Installer สําหรับซอฟตแวร
เครื่องพิมพที่แสดงเปนภาษาอังกฤษ

3. คลกิสองคร้ังที่โฟลเดอร HP LaserJet Installers

4. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอคอมพิวเตอร

5. คลกิสองคร้ังที่ไอคอน Installer สําหรับภาษาที่ตองการ

หมายเหตุ หากติดตั้ง OS X และ OS 9.x (Classic) ไวบนคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกัน ตัวติดตั้งจะแสดงตัวเลือกการติดตั้ง
ทั้งแบบ Classic และ OS X ให

6. บนฮารดไดรฟคอมพิวเตอรของคุณ ใหคลิกสองครั้งที่ Applications คลิกสองครั้งที่ Utilities และคลิ
กสองครั้งที่ Print Center หรือ Print Setup Utility

หมายเหตุ หากคุณกําลังใช OS X V10.3 คําวา "Print Setup Utility" จะแทนที่คําวา "Print Center"

7. คลกิที่คําวา Add Printer

8. เลือกประเภทของการเชื่อมตอ

9. เลือกชื่อเคร่ืองพิมพ

10. คลกิที่คําวา Add Printer

11. ปด Print Center หรือ Print Setup Utility ไดดวยการคลิกปุม ปด ที่มุมซายบน

หมายเหตุ ไมสามารถใชพอรตแบบขนานเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร Macintosh เขากับเคร่ืองพิมพไดโดยตรง

การติดตั้งซอฟตแวรระบบการพิมพของ Macintosh สําหรับการเชื่อมตอโดยตรง

หมายเหตุ คอมพิวเตอร Macintosh ไมสนับสนุนการเชื่อมตอพอรตแบบขนาน 

เนื้อหาสวนนี้อธิบายวิธตีิดตั้งซอฟตแวรระบบการพิมพสําหรับ OS 9.x และรุนที่สูงกวา และ OS X V10.1 และ
รุนที่สูงกวา

ตองติดตั้งไดรเวอร Apple LaserWriter เพื่อใชไฟล PPD โปรดใชไดรเวอร Apple LaserWriter 8 ที่มา
พรอมกับเครื่อง Macintosh

หากตองการติดตั้งซอฟตแวรระบบการพิมพ

1. เชื่อมตอสายเคเบิล USB เขากับพอรต USB บนเครื่องพิมพ และพอรต USB บนคอมพิวเตอร ใชสาย
เคเบิล USB มาตรฐานขนาด 2เมตร

2. ปดซอฟตแวรทุกโปรแกรมที่เปดหรือทํางานอยู

3. ใสแผนซดีีรอมเครื่องพิมพเขาไปในไดรฟซีดรีอม และรันตัวติดตั้ง

เมนบูนแผนซีดีรอมจะรันเองโดยอัตโนมัต ิถาเมนบูนแผนซดีีรอมไมไดรันเองโดยอัตโนมัต ิใหคลิกสองครั้งที่
ไอคอนซีดรีอมที่อยูบนเดสกทอป หลังจากนั้นใหคลกิสองครั้งท่ีไอคอน Installer ไอคอนนี้อยูใน Installer/
โฟลเดอร<ภาษา>ของ Starter ซีดรีอม โดยที่<ภาษา>ที่ปรากฏคือภาษาที่คุณเลือก

4. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอคอมพิวเตอร

5. รีสตารตเครื่อง

6. สําหรับ Mac OS 9.x:
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1. จาก HD คลกิ Applications คลกิ Utilities และเปดยทูิลิตี้ Apple Desktop Printer

2. คลกิสองคร้ังที่ Printer (USB) และคลิก OK

3. ถัดจาก USB Printer Selection ใหคลิกที ่Change

4. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิก OK

5. ถัดจากPostscript Printer Description (PPD) File ใหคลิก Auto Setup และคลิก Create

6. บนเมน ูPrinting ใหคลกิท่ีคําวา Set Default Printer

For Mac OS X:

1. จาก HD คลกิ Applications และคลกิ Utilities และคลกิ Print Center หรือ Printer Setup
Utility เพื่อเร่ิมตน Print Center หรือ Printer Setup Utility

2. หากเครื่องพิมพปรากฏในรายการเครื่องพิมพ ใหลบเครื่องพิมพออก

3. คลกิที่คําวา Add

4. บนเมนแูบบดึงลงที่ดานบนสุด ใหคลกิ USB

5. ใน Printer Model List ใหคลิก HP

6. ใตคําวา Model Name ใหคลกิ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series และคลิก Add

7. พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพื่อตรวจสอบวาไดติดตั้งซอฟตแวรอยางถูกตองแลว

ถาการติดตั้งลมเหลว ใหติดตั้งซอฟตแวรใหม ถาการติดตั้งครั้งนี้ลมเหลวอีก ใหตรวจสอบหมายเหตกุารติดตั้งและ
ไฟล Readme ที่อยูบนแผนซีดรีอมของเครื่องพิมพ หรือแผนปลิวที่อยูในกลองเครื่องพิมพ หรือไปที่
http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software หากตองการ
ความชวยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

การติดตั้งซอฟตแวรหลังจากทีต่อสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB แลว
หากคุณเชื่อมตอสายเคเบิลแบบขนานหรือ USB เขากับคอมพิวเตอรที่ใชระบบ Windows แลว กลองโตตอบ
New Hardware Found จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปดคอมพิวเตอร 

หากตองการติดตั้งซอฟตแวรสําหรับ Windows 98 หรือ Windows Me

1. ในกลองโตตอบ New Hardware Found ใหคลิก Search CD-ROM drive

2. คลกิที่คําวา Next

3. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอคอมพิวเตอร

4. พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพื่อตรวจสอบวาไดติดตั้งซอฟตแวรอยางถูกตองแลว

ถาการติดตั้งลมเหลว ใหติดตั้งซอฟตแวรใหม ถาการติดตั้งครั้งนี้ลมเหลวอีก ใหตรวจสอบหมายเหตกุารติดตั้งและ
ไฟล Readme ที่อยูบนแผนซีดรีอมของเครื่องพิมพ หรือแผนปลิวที่อยูในกลองเครื่องพิมพ หรือไปที่
http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software หากตองการ
ความชวยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

หากตองการติดตั้งซอฟตแวรสําหรับ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003

1. ในกลองโตตอบ New Hardware Found ใหคลิกทีค่ําวา Search

2. บนหนาจอ Locate Driver Files ใหเลือกกลองกาเครื่องหมาย Specify a Location และลบเครื่อง
หมายออกจากกลองอ่ืนทั้งหมด แลวจากนั้น ใหคลกิที่คําวา Next

3. พิมพขอมูลตอไปนี ้โดยที่ X คือตัวอักษรของไดรฟซีดีรอม: X:\2000XP

4. คลกิที่คําวา Next

5. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอคอมพิวเตอร
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6. คลกิที่คําวา Finish เม่ือการติดตั้งเสร็จสมบูรณ

7. เลือกภาษาและปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอคอมพิวเตอร

8. พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพื่อตรวจสอบวาไดติดตั้งซอฟตแวรอยางถูกตองแลว

ถาการติดตั้งลมเหลว ใหติดตั้งซอฟตแวรใหม ถาการติดตั้งครั้งนี้ลมเหลวอีก ใหตรวจสอบหมายเหตกุารติดตั้งและ
ไฟล Readme ที่อยูบนแผนซีดรีอมของเครื่องพิมพ หรือแผนปลิวที่อยูในกลองเครื่องพิมพ หรือไปที่
http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software หากตองการ
ความชวยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

การถอนการติดต้ังซอฟตแวร
ในสวนนี้จะอธิบายวิธีถอนซอฟตแวรระบบการพิมพออกจากเครื่องพิมพ

หากตองการถอนซอฟตแวรออกจากระบบปฏิบัตกิาร Windows
ใชตัวถอนการติดตั้งเพื่อเลือกและยายสวนประกอบระบบการพิมพของ HP บน Windows บางสวนหรือทั้งหมด
ออก 

1. คลกิที่คําวา Start และหลังจากนั้น ใหคลิกทีค่ําวา Programs

2. ชีไ้ปท่ีคําวา HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series และคลิก Uninstaller

3. คลกิที่คําวา Next

4. เลือกสวนประกอบระบบการพิมพของ HP ที่คุณตองการถอนการติดตั้ง

5. คลกิ ตกลง

6. ปฏิบัตติามคําแนะนําทีห่นาจอคอมพิวเตอร เพื่อทําใหการถอนติดตั้งเสร็จสมบูรณ

หากตองการถอนซอฟตแวรออกจากระบบปฏิบัตกิาร Macintosh
ลากโฟลเดอร HP LaserJet และ PPDs ไปที่ถังขยะ:

● สําหรับ Mac OS 9 โฟลเดอรจะอยูในฮารดไดรฟ/HP LaserJet และในฮารดไดรฟ/โฟลเดอรระบบ/สวน
ขยาย/คําอธิบายเครื่องพิมพ

● สําหรับ Mac OS X, โฟลเดอรจะอยูในฮารดไดรฟ/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
EN.lproj
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การเลือกสื่อทีใ่ชพิมพ

เครื่องพิมพนี้รองรับส่ือหลายประเภท เชน กระดาษตัดเปนแผน รวมถึงกระดาษรีไซเคิล 100% ซองจดหมาย
ฉลาก แผนใส และกระดาษที่กําหนดขนาดเองสวนคุณสมบัตติางๆ เชน น้ําหนัก สวนประกอบ เสนใย และความ
ชื้น เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องพิมพและคุณภาพงานพิมพ กระดาษท่ีไมมี
คุณสมบัตติรงตามที่กําหนดไวในคูมือฉบับนี้ อาจทําใหเกิดปญหาตอไปนี้ได:

● คุณภาพงานพิมพไมดี

● กระดาษติดมากขึ้น

● เครื่องพิมพเสียหายกอนถึงเวลาอันควร และตองมกีารซอมแซม

หมายเหตุ กระดาษบางประเภทมีคุณสมบัตคิรบถวนตามแนวทางในคูมือฉบับนี้แตยังคงพิมพงานไดไมด ีทั้งนีอ้าจเกิดจาก
การใชอยางไมเหมาะสม ระดับอุณหภูมแิละความชื้นไมเหมาะกับการพิมพ หรือปจจัยอ่ืนๆ ซึ่ง
HewlettPackard ไมสามารถควบคุมได กอนตัดสินใจซื้อส่ือสําหรับพิมพจํานวนมาก ควรดูใหแนใจวา ส่ือเหลา
นั้นมคีุณสมบัตติรงตามที่ระบไุวใน HP LaserJet Printer Family Print Media Guide ที่สามารถดาวนโหลด
ไดจาก http://www.hp.com/support/ljpaperguideทดสอบกระดาษทุกครั้งกอนซื้อกระดาษจํานวนมาก

ขอควรระวัง การใชกระดาษที่มีคุณสมบัตไิมตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ HP อาจกอใหเกิดปญหาแกเครื่องพิมพ ทําให
ตองซอมแซมเครื่องพิมพขอตกลงในการรับประกันหรือบริการของ HP ไมครอบคลุมการซอมแซมในลักษณะน้ี

ขนาดสื่อสําหรับพิมพทีไ่ดรับการสนับสนุน

ขนาดและน้ําหนักทีถ่าดกระดาษ 1 สนับสนุน 

ขนาดกระดาษ ขนาด1 น้ําหนัก ขนาดบรรจ2ุ

Letter 216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว) 60 to 200 กรัม/ตารางเมตร
(16 ถึง 53 ปอนด)

100 กระดาษ 75 กรัม/
ตารางเมตร (20 ปอนด)

A4 210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)

Legal 216 x 356 มม.(8.5 x 14 นิ้ว)

Executive 184 x 267 มม. (7.3 x 10.5 นิ้ว)

A5 148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)

8.5 x 13 216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)

B5 (JIS) 182 x 257 มม. (7.2 x 10.1 นิ้ว)

Executive (JIS) 216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)

โปสการดแบบคู
(JIS) 

148 x 200 มม. (5.8 x 7.9 นิ้ว)

16K 197 x 273 มม. (7.8 x 10.8 นิ้ว)

กําหนดขนาดเอง3 ขนาดเล็กที่สุด:76 x 127 มม.
(3 x 5 นิ้ว)

สูงสุด:216 x 356 มม.
(8.5 x 14 นิ้ว)
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ขนาดกระดาษ ขนาด1 น้ําหนัก ขนาดบรรจ2ุ

ซองจดหมาย
Commercial #10

105 x 241 มม. (4.1 x 9.5 นิ้ว) 75 ถึง 105 กรัม/ตารางเมตร
(20 ถึง 28 ปอนด)

10 ซองจดหมาย

EnvelopeDL ISO 110 x 220 มม. (4.3 x 8.7 นิ้ว)

EnvelopeC5 ISO 162 x 229 มม. (6.4 x 9.0 นิ้ว)

EnvelopeB5 ISO 176 x 250 มม. (6.9 x 9.8 นิ้ว)

EnvelopeMonarch
#7-3/4

98 x 191 มม. (3.9 x 7.5 นิ้ว)

1เคร่ืองพิมพนีร้องรับกระดาษหลายขนาด ตรวจสอบขนาดที่รองรับจากซอฟตแวรเครื่องพิมพ
2ขนาดบรรจแุตกตางกันไปขึ้นอยูกับน้ําหนักและความหนาของกระดาษ และสภาพแวดลอมในการใชงาน
3หากตองการพิมพบนกระดาษที่กําหนดขนาดเอง โปรดดูที่ การพิมพบนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษทีก่ําหนด
ขนาดเอง หรือกระดาษหนัก

ขนาดและน้ําหนักของกระดาษทีถ่าดกระดาษ 2 และถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใชสนับ
สนุน

ขนาดกระดาษ ขนาด1 น้ําหนัก ขนาดบรรจ2ุ

Letter 216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว) 60 ถึง 120 กรัม/ตารางเมตร
(16 ถึง 32 ปอนด)

500 แผนสําหรับกระดาษ
75 กรัม/ตารางเมตร
(20 ปอนด)A4 210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)

Executive 184 x 267 มม. (7.3 x 10.5 นิ้ว)

Legal 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)

8.5 x 13 216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)

Executive (JIS) 216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)

B5 (JIS) 182 x 257 มม. (7.2 x 10.1 นิ้ว)

A5 148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)

16K 197 x 273 มม. (7.8 x 10.8 นิ้ว)

กําหนดขนาดเอง3 ขนาดเล็กที่สุด:148 x 210 มม.
(5.8 x 8.3 นิ้ว)

สูงสุด:216 x 356 มม.
(8.5 x 14 นิ้ว)

1เคร่ืองพิมพนีร้องรับกระดาษหลายขนาด ตรวจสอบขนาดที่รองรับจากซอฟตแวรเครื่องพิมพ
2ขนาดบรรจแุตกตางกันไปขึ้นอยูกับน้ําหนักและความหนาของกระดาษ และสภาพแวดลอมในการใชงาน
3หากตองการพิมพบนกระดาษที่กําหนดขนาดเอง โปรดดูที่ การพิมพบนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษทีก่ําหนด
ขนาดเอง หรือกระดาษหนัก

ขนาดและน้ําหนักทีถ่าดกระดาษ 1 สนับสนุน  (ทําตอ)
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ขนาดและน้ําหนักของกระดาษทีถ่าดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใชสนับสนุน   

ขนาดกระดาษ ขนาด น้ําหนัก ขนาดบรรจ ุ1

Letter 216 x 279 มม.
(8.5 x 11 นิ้ว)

60 ถึง 120 กรัม/ตารางเมตร
(16 ถึง 32 ปอนด)

1,500 แผนสําหรับ
กระดาษ 75 กรัม/ตารางเมตร
(20 ปอนด)

A4 210 x 297 มม.
(8.3 x 11.7 นิ้ว)

Legal 216 x 356 มม.
(8.5 x 14 นิ้ว)

1ขนาดบรรจแุตกตางกันไปขึ้นอยูกับน้ําหนักและความหนาของกระดาษ และสภาพแวดลอมในการใชงาน

ขนาดและน้ําหนักทีอุ่ปกรณสําหรับพิมพงานสองดานสนับสนุน  

ขนาดกระดาษ ขนาด น้ําหนัก

Letter 216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว) 60 ถึง 120 กรัม/ตารางเมตร
(16 ถึง 32 ปอนด)

A4 210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)

Executive 184 x 267 มม. (7.3 x 10.5 นิ้ว)

Legal 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)

B5 (JIS) 182 x 257 มม. (7.2 x 10.1 นิ้ว)

A5 148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)

ขนาดและน้ําหนักทีต่ัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใชสนับสนุน  

ขนาดกระดาษ ขนาด น้ําหนัก ขนาดบรรจุ

Monarch #7-3/4 98 x 191 มม.
(3.9 x 7.5 นิ้ว)

75 ถึง 105 กรัม/ตารางเมตร
(20 ถึง 28 ปอนด)

75 ซองจดหมาย

Commercial#10 105 x 241 มม.
(4.1 x 9.5 นิ้ว)

DL ISO 110 x 220 มม.
(4.3 x 8.7 นิ้ว)

C5 ISO 162 x 229 มม.
(6.4 x 9.0 นิ้ว)

ขนาดและน้ําหนักทีอุ่ปกรณเย็บเลมหรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใชสนับสนุน   

ขนาดกระดาษ ขนาด1 น้ําหนัก ขนาดบรรจ ุ2

อุปกรณเรียงกระดาษ หรือสวนของอุปกรณเรียงกระดาษในอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษเทานั้น
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ขนาดกระดาษ ขนาด1 น้ําหนัก ขนาดบรรจ ุ2

Letter 216 x 279 มม.
(8.5 x 11 นิ้ว)

60 ถึง 120 กรัม/ตารางเมตร
(16 ถึง 32 ปอนด)

500 แผนสําหรับกระดาษ
75 กรัม/ตารางเมตร
(20 ปอนด)

A4 210 x 297 มม.
(8.3 x 11.7 นิ้ว)

Executive 184 x 267 มม.
(7.3 x 10.5 นิ้ว)

Legal 216 x 356 มม.
(8.5 x 14 นิ้ว)

B5 (JIS) 182 x 257 มม.
(7.2 x 10.1 นิ้ว)

A5 148 x 210 มม.
(5.8 x 8.3 นิ้ว)

กําหนดขนาดเอง3 ขนาดเล็กที่
สุด:148 x 210 มม.
(5.8 x 8.3 นิ้ว)

สูงสุด:216 x 356 มม.
(8.5 x 14 นิ้ว)

สวนของอุปกรณเย็บเลมในอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษเทานั้น4

Letter 216 x 279 มม.
(8.5 x 11 นิ้ว)

60 ถึง 120 กรัม/ตารางเมตร
(16 ถึง 32 ปอนด)

15 แผนสําหรับกระดาษ
75 กรัม/ตารางเมตร
(20 ปอนด)

A4 210 x 297 มม.
(8.3 x 11.7 นิ้ว)

Legal 216 x 356 มม.
(8.5 x 14 นิ้ว)

1เคร่ืองพิมพนีร้องรับกระดาษหลายขนาดตรวจสอบขนาดที่รองรับจากซอฟตแวรเครื่องพิมพ
2ขนาดบรรจแุตกตางกันไปขึ้นอยูกับน้ําหนักและความหนาของกระดาษ และสภาพแวดลอมในการใชงาน
3หากตองการพิมพบนกระดาษที่กําหนดขนาดเอง โปรดดูที่ การพิมพบนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษทีก่ําหนด
ขนาดเอง หรือกระดาษหนัก
4คุณสามารถเรียงกระดาษทุกขนาดได แตจะเย็บเลมไดเฉพาะขนาด Letter, Legal และ A4

ขนาดและน้ําหนักทีอุ่ปกรณเย็บเลมหรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใชสนับสนุน    (ทําตอ)
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2 งานพิมพ

หัวขอนีใ้หขอมูลเกี่ยวกับงานพิมพทั่วๆ ไป

● การเลือกถาดกระดาษสําหรับงานพิมพ

● การเลือกโหมดฟวเซอรที่ถูกตอง

● การเย็บเอกสาร

● การใสกระดาษในถาด

● การทําความเขาใจเรื่องตัวเลือกตาง ๆ สําหรับการพิมพบนส่ือ

● การพิมพซองจดหมาย

● การพิมพบนวัสดสํุาหรับพิมพพิเศษ

● การพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช)

● การยกเลิกงานพิมพ

● การใชไดรเวอรเครื่องพิมพ

● การใชคุณสมบัตใินไดรเวอรเครื่องพิมพ

● การใชคุณสมบัตกิารเก็บบันทึกงาน
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การเลือกถาดกระดาษสําหรับงานพิมพ 

คุณสามารถเลือกวิธีการดึงกระดาษจากถาดของเครื่องพิมพ สวนตอไปนีจ้ะใหขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาคอนฟก
เครื่องพิมพเพื่อดึงกระดาษจากถาดที่ระบุ

การทําความเขาใจเรื่องลําดับของถาดกระดาษ

การกําหนดการทํางานของถาดกระดาษ 1

การพิมพตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ)

กระดาษที่ปอนดวยมือจากถาดกระดาษ 1

การทําความเขาใจเรื่องลําดับของถาดกระดาษ
หากสั่งใหเครื่องพิมพพิมพงาน เครื่องพิมพจะเลือกชนิดและขนาดกระดาษที่จะใชในงานนั้นใหตรงกับที่ใสไวใน
ถาด การใชกระบวนการ “เลือกโดยอัตโนมัต”ิ จะชวยคนหาถาดกระดาษทั้งหมดที่มีกระดาษซึ่งตรงกับความตอง
การ โดยเริ่มจากถาดลางสุดขึ้นมาจนถึงถาดบนสุด (ถาดกระดาษ 1) เครื่องพิมพจะเริ่มตนพิมพงานทันทีที่พบประ
เภทและขนาดกระดาษที่ถูกตอง

หมายเหตุ กระบวนการ “เลือกโดยอัตโนมัต”ิ จะเกิดขึ้นเม่ือไมพบถาดกระดาษที่เหมาะสมกับงานพิมพหากพบถาดที่เหมาะ
สม เครื่องพิมพจะพิมพงานจากถาดนั้น

● หากปอนกระดาษในถาดกระดาษ 1 และตั้งถาดกระดาษ 1 เปน TRAY 1 TYPE=ชนิดใดก็ได และ
TRAY 1 SIZE=ชนิดใดกไ็ด บนเมน ูการจัดการกระดาษ เครื่องพิมพจะดึงกระดาษจากถาดกระดาษ 1
กอนเสมอ โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมที่ การกําหนดการทํางานของถาดกระดาษ 1

● แตถาทําการคนหาไมสําเร็จ เคร่ืองพิมพจะแสดงขอความที่หนาจอบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ เพื่อขอให
คุณใสชนิด/ขนาดกระดาษที่ถูกตองคุณสามารถใสชนิด/ขนาดกระดาษที่เครื่องตองการ หรืออาจไมสนใจคํา
ขอนั้นดวยการเลือกชนิด/ขนาดกระดาษอ่ืนที่แผงควบคุมแทน

● หากกระดาษหมดในระหวางที่พิมพงาน เครื่องพิมพจะเปล่ียนไปดึงกระดาษจากถาดอื่นที่มชีนิด/ขนาด
กระดาษเหมือนกันโดยอัตโนมัติ

กระบวนการเลือกโดยอัตโนมัตอิาจเปลี่ยนแปลงไปบาง หากคุณปรับเปลี่ยนการทํางานของถาดกระดาษ 1 (ตามที่
ไดอธิบายไวในการกําหนดการทํางานของถาดกระดาษ 1) หรือหากคุณกําหนดการปอนกระดาษดวยตนเองที่
ถาดกระดาษ 1 (ตามที่ไดอธิบายไวในกระดาษที่ปอนดวยมือจากถาดกระดาษ 1)

การกําหนดการทํางานของถาดกระดาษ 1 
คุณสามารถตั้งใหเคร่ืองพิมพพิมพงานจากถาดกระดาษ 1 หากปอนกระดาษไวในถาดนี้ หรือตั้งใหพิมพ
จากถาดกระดาษ 1 เทานั้นหากกระดาษที่อยูในถาดเปนชนิดที่ขอไว โปรดดูที่ เมนกูารจัดการกระดาษ

การตั้งคา คําอธิบาย

ประเภทสําหรับถาด 1=ชนิดใดกไ็ด

ขนาดถาด 1=ชนิดใดกไ็ด

เครื่องพิมพมักดึงกระดาษจากถาดกระดาษ 1 กอนเวนแตไม
มีกระดาษหรือถาดนี้ถูกปด หากไมมีกระดาษอยูใน
ถาดกระดาษ 1 อยูตลอดเวลา หรือหากคุณใชถาดกระดาษ
1 เปนถาดสําหรับปอนกระดาษดวยตนเอง ใหใชคาที่ต้ังไว
เปน ประเภทสําหรับถาด 1=ชนิดใดกไ็ด และ ขนาดถาด 1=
ชนิดใดกไ็ด บนเมน ูการจัดการกระดาษ
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การตั้งคา คําอธิบาย

ประเภทสําหรับถาด 1= หรือ ขนาดถาด 1=ชนิดอื่นท่ีไมใช
ชนิดใดกไ็ด

แสดงวาเครื่องพิมพรับรูวาถาดกระดาษ 1 เปนเหมือนกับ
ถาดอ่ืน เครื่องพิมพจะดึงกระดาษจากถาดซึ่งมชีนิดและ
ขนาดกระดาษตรงกับคาที่เลือกไวจากซอฟตแวร แทนที่จะ
หากระดาษในถาดกระดาษ 1 กอน

คุณสามารถเลือกกระดาษตามชนิด ขนาด หรือแหลง
ปอนกระดาษจากถาดใดก็ได (รวมทั้งถาดกระดาษ 1) ไดใน
ไดรเวอรเครื่องพิมพ หากตองการพิมพงานตามชนิดและ
ขนาดกระดาษ โปรดดูท่ี การพิมพตามชนิดและขนาด
ของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ)

นอกจากนี ้คุณสามารถกําหนดใหเครื่องพิมพถามวาจะดึงกระดาษจากถาดกระดาษ 1 ไดหรือไม หากเครื่องไมพบ
ชนิดและขนาดกระดาษที่ตรงกันในถาดอ่ืน โดยคุณสามารถตั้งคาเครื่องพิมพใหถามคุณทุกครั้งกอนที่จะดึง
กระดาษจากถาดกระดาษ 1 หรือถามเมื่อถาดกระดาษ 1 ไมมกีระดาษเทานั้น ตั้งคา ใชถาดทีข่อ บนเมนยูอย การ
ตั้งคาระบบ ของเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ

การพิมพตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ) 
การพิมพโดยกําหนดชนิดและขนาดกระดาษเปนวิธีท่ีทําใหแนใจวา คุณพิมพงานลงในกระดาษที่ตองการอยูเสมอ
คุณสามารถตั้งคาคอนฟกถาดโดยกําหนดตามชนิดของกระดาษ เชน กระดาษพื้นผิวเรียบ หรือกระดาษหัว
จดหมาย และขนาดกระดาษ เชน ขนาด Letter หรือ A4 ที่ใสอยูในถาด

หากคุณตั้งคาคอนฟกถาดกระดาษในแบบนี ้และเลือกชนิดและขนาดกระดาษที่แนนอนในไดรเวอรเครื่องพิมพ
เครื่องพิมพจะเลือกถาดกระดาษที่มีกระดาษในชนิดและขนาดที่เลือกใหโดยอัตโนมัต ิคุณไมตองเลือกถาดกระดาษ
เฉพาะ (การเลือกตามแหลงปอนกระดาษ) การตั้งคาคอนฟกดวยวิธนีี้จะเปนประโยชนอยางมาก ในกรณีท่ีคุณใช
เครื่องพิมพรวมกัน รวมถึงหากมีผูใชอยางนอยหนึ่งรายใสกระดาษหรือนํากระดาษออกบอยๆ)

สําหรับเคร่ืองพิมพรุนเกาบางเครื่องจะมคีุณสมบัต ิ“ล็อค” ถาดเพื่อปองกันการพิมพโดยใชกระดาษผิดการพิมพงาน
โดยกําหนดชนิดและขนาดกระดาษชวยลดความจําเปนในการล็อคถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดและ
ขนาดกระดาษที่แตละถาดสนับสนุน โปรดดูที่ ขนาดส่ือสําหรับพิมพที่ไดรับการสนับสนุน

หมายเหตุ หากตองการพิมพงานโดยกําหนดชนิดและขนาดกระดาษจากถาดกระดาษ 2 ซ่ึงเปนอุปกรณเลือกใช หรือตัวปอน
ซองจดหมาย ซ่ึงเปนอุปกรณเลือกใช คุณอาจจําเปนตองนํากระดาษออกจากถาดกระดาษ 1 และปดถาดกระดาษ
1 หรือตั้งประเภทสําหรับถาด 1 และ ขนาดถาด 1 เปนชนิดอ่ืนที่ไมใช ชนิดใดกไ็ด บนเมน ูการจัดการกระดาษ ท่ี
แผงควบคุมของเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกําหนดการทํางานของถาดกระดาษ 1การตั้ง
คาในโปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพจะไปแทนที่คาที่แผงควบคุม (การตั้งคาของโปรแกรมจะแทนที่การตั้งคา
ของไดรเวอรเครื่องพิมพ)
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หากตองการพิมพโดยกําหนดชนิดและขนาดกระดาษ

1. โปรดตรวจดวูาคุณไดใสกระดาษลงในถาดอยางถูกตอง โปรดดทูี่ การใสกระดาษในถาด)

2. ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหเปดเมน ูการจัดการกระดาษเลือกชนิดกระดาษสําหรับถาดแตละถาด หากคุณไม
แนใจวากระดาษที่ใสไวในถาดเปนชนิดใด เชน กระดาษบอนด หรือกระดาษท่ีนํากลับมาใชใหม ใหตรวจดทูี่
ฉลากบนหีบหอบรรจกุระดาษ

3. เลือกคาขนาดกระดาษจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ

● ถาดกระดาษ 1:ตั้งคาขนาดกระดาษในเมน ูการจัดการกระดาษ หากตั้งเครื่องพิมพเปน ประเภทสําหรับ
ถาด 1= ชนิดอ่ืนที่ไมใช ชนิดใดกไ็ดหากคุณใสกระดาษที่กําหนดขนาดเอง ใหตั้งคาขนาดกระดาษนั้น
ไวในเมน ูการจัดการกระดาษ ดวยหากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพบนกระดาษขนาดเล็ก
กระดาษที่กําหนดขนาดเอง หรือกระดาษหนัก

● ถาดกระดาษ 2 และถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน ทีเ่ปนอุปกรณเลือกใช:หากคุณใสกระดาษในถาดอยาง
ถูกตองและปรับที่ปรับกระดาษอยางถูกตอง เคร่ืองพิมพจะตรวจหาขนาดกระดาษแบบมาตรฐานโดย
อัตโนมัต ิโปรดดขูอมูลเกี่ยวกับการปรับถาดที่ การใสกระดาษในถาด หากคุณใสกระดาษที่กําหนดขนาด
เอง ใหตั้งคาปุมหมุนในถาดเปน “กําหนดเอง” และตั้งคากระดาษที่กําหนดขนาดเองในเมน ูการจัดการ
กระดาษ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ การพิมพบนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษที่กําหนดขนาด
เอง หรือกระดาษหนัก

● ถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช:หากคุณใสกระดาษในถาดอยางถูกตองและปรับ
ที่ปรับกระดาษอยางถูกตอง เคร่ืองพิมพจะตรวจหาขนาดกระดาษแบบมาตรฐานโดยอัตโนมัต ิโปรดดู
ขอมูลเกี่ยวกับการปรับถาดที่ การใสกระดาษในถาด เครื่องพิมพไมสนับสนุนกระดาษที่กําหนดขนาดเอง

● ตัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช ตั้งขนาดของกระดาษไดจากเมน ูการจัดการกระดาษ 

4. เมื่ออยูในโปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกชนิดอ่ืนที่ไมใช เลือกอตัโนมตัิ

หมายเหตุ คุณยังสามารถตั้งคาคอนฟกชนิดและขนาดกระดาษจากซอฟตแวร HP Web Jetadmin สําหรับเครื่องพิมพที่ตอ
กับระบบเครือขายไดอีกดวย

กระดาษทีป่อนดวยมือจากถาดกระดาษ 1 
คุณสมบัตกิารปอนกระดาษดวยมือเปนอีกหนึ่งวิธีสําหรับการพิมพบนกระดาษพิเศษจากถาดกระดาษ 1 การตั้งคา
ปอนดวยมือ เปน ON ไมวาจะตั้งในไดรเวอรเคร่ืองพิมพหรือที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ จะทําใหเคร่ืองพิมพ
หยุดทํางานหลังจากที่ส่ังพิมพงานแตละงานแลว เพื่อใหคุณมีเวลาใสกระดาษชนิดพิเศษ หรือส่ือที่ใชพิมพอ่ืน ๆ ลง
ในถาดกระดาษ 1 กด  (ปุมเลือก) เพื่อพิมพงานตอ

หากมกีระดาษในถาดกระดาษ 1 แลวขณะที่คุณส่ังพิมพและแผงควบคุมของเครื่องพิมพใช ประเภทสําหรับถาด 1=
ชนิดใดกไ็ด และ ขนาดถาด 1=ชนิดใดกไ็ด เปนคาคอนฟเกอเรชันที่ระบบตั้งไวสําหรับการทํางานของ
ถาดกระดาษ 1 เครื่องพิมพจะไม หยุดพิมพและรอใหคุณใสกระดาษกอน หากตองการใหเครื่องพิมพหยุดรอ ให
ตั้งคา ประเภทสําหรับถาด 1 และ ขนาดถาด 1 เปนชนิดอ่ืนที่ไมใช ชนิดใดกไ็ด บนเมน ูการจัดการกระดาษ

หมายเหตุ หากคุณตั้งคา SIZE และ TYPE เปน ชนิดใดกไ็ด และตั้งคา ดวยมือ แจงใหปอนกระดาษ เปน เวนแตโหลดแลว
เครื่องพิมพจะดึงกระดาษจากถาดกระดาษ 1 โดยไมรอขอความแจง หากคุณตั้งคา ดวยมือ แจงใหปอนกระดาษ
เปน เสมอ เคร่ืองพิมพจะขอใหคุณใสกระดาษ แมไดตั้งคาถาดกระดาษ 1 เปน TYPE=ชนิดใดกไ็ด และ SIZE=
ชนิดใดกไ็ด ก็ตาม

หากคุณเลือก ปอนดวยมือ=ใช ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ คานี้จะใชแทนคาในไดรเวอรเครื่องพิมพ และคุณ
ตองใสกระดาษในถาดกระดาษ 1 ดวยตนเองในการสั่งพิมพงานทั้งหมด เวนแตวาคุณจะเลือกถาดอื่นจากไดรเวอร
เครื่องพิมพ หากคุณใชคุณสมบัตนิีไ้มบอยนัก ขอควรทําที่สุดคือตั้งคา ปอนดวยมือ=ไมใช ที่แผงควบคุมเครื่อง
พิมพ และเลือกตัวเลือกการใสกระดาษดวยตนเองจากภายในไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับงานพิมพที่ตองการ
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การเลือกโหมดฟวเซอรที่ถูกตอง

เครื่องพิมพจะปรับโหมดฟวเซอรโดยอัตโนมัตติามชนิดกระดาษที่ตั้งไวในถาด ตัวอยางเชน สําหรับกระดาษหนา
เชน การดสต็อค อาจจําเปนตองตั้งคาโหมดฟวเซอรใหเปนโหมดสูงขึ้น เพื่อใหผงหมึกติดที่หนางานพิมพดีขึ้น
อยางไรก็ตาม สําหรับแผนใส คุณตองตั้งคาโหมดฟวเซอรเปนต่ํา เพื่อหลีกเลี่ยงความชํารุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่องพิมพ คาที่ระบบตั้งไวมักใหสมรรถนะสูงสุดสําหรับส่ือที่ใชพิมพเกือบทุกชนิด 

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดฟวเซอรได เมื่อคุณตั้งคาชนิดกระดาษในถาดที่คุณใชงานอยูแลวเทานั้น (โปรดดูที่ การ
พิมพตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ))หลังจากที่คุณตั้งคาชนิดกระดาษสําหรับถาดนั้นแลว
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดฟวเซอรสําหรับชนิดกระดาษนั้นไดจากเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ในเมนยูอย คณุภาพ
งานพิมพบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ (โปรดดทูี่ เมนยูอยคุณภาพงานพิมพ)

หมายเหตุ การใชโหมดฟวเซอรขั้นสูง เชน สูง1 หรือ สูง2 จะเพิ่มความสามารถของผงหมึกในการยึดติดกับงานพิมพ อยางไร
ก็ตามอาจกอปญหาบางอยาง เชน กระดาษงอเกินไปหากคุณตั้งคาโหมดฟวเซอรไวที่ สูง1 หรือ สูง2 เครื่องพิมพ
อาจพิมพงานดวยความเร็วที่ลดลง

หากตองการรีเซ็ตโหมดฟวเซอรใหเปนคาที่ระบบตั้งไว ใหเปดเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ที่แผงควบคุมเครื่อง
พิมพ บนเมนยูอย คณุภาพงานพิมพ ใหเลือก โหมดฟวเซอร และเลือก โหมดการเรียกคืน
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การเย็บเอกสาร 

อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ซ่ึงเปนอุปกรณเลือกใชสามารถเย็บเลมกระดาษขนาด 75 กรัม/ตารางเมตร (20
ปอนด) ได 15 แผน อุปกรณเย็บเลมสามารถเย็บเลมกระดาษขนาด Letter, A4 หรือ Legal ได

● กระดาษมนี้ําหนักตั้งแต 60 ถึง 120 กรัม/ตารางเมตร (16 ถึง 32 ปอนด) อยางไรก็ตาม สําหรับกระดาษหนา
คุณอาจเย็บเลมไดนอยกวา 15แผน

● หากงานที่คุณตองการเย็บเลมประกอบดวยกระดาษเพียงหนึ่งแผน หรือหากประกอบดวยกระดาษมากกวา
15 แผน เครื่องพิมพจะพิมพงานนั้นออกไปยังถาดกระดาษออก แตจะไมเย็บเลมให

● อุปกรณเย็บเลมใชไดกับกระดาษเทานั้นดังนั้น จึงไมควรเย็บเลมส่ือการพิมพชนิดอ่ืน เชน แผนใสหรือฉลาก

เมื่อคุณพรอมที่จะใหเครื่องพิมพเย็บเลมเอกสาร ใหเลือกการเย็บเลมที่อยูในซอฟตแวร โดยทั่วไปแลว คุณอาจ
เลือกอุปกรณเย็บเลมจากในโปรแกรมของคุณหรือในไดรเวอรเครื่องพิมพ แมวาตัวเลือกบางตัวอาจจะมีเฉพาะใน
ไดรเวอรเครื่องพิมพเทานั้น วิธีการเลือกและแหลงที่จะเลือกนั้นขึ้นอยูกับโปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพของ
คุณ

ในกรณทีี่คุณไมสามารถเลือกอุปกรณเย็บเลมจากโปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพได ใหเลือกอุปกรณเย็บเลมที่
แผงควบคุมของเครื่องพิมพ

คุณอาจตองตั้งคาคอนฟกที่ไดรเวอรเครื่องพิมพ เพื่อใหรับรูอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช
คุณจําเปนตองตั้งคานี้เพียงครั้งเดียวเทานั้นโปรดดรูายละเอียดที่ไฟลชวยเหลือแบบออนไลนสําหรับไดรเวอรเครื่อง
พิมพ

อุปกรณเย็บเลมยอมรับงานพิมพหากไมมลีวดเย็บกระดาษอยูในอุปกรณ แตจะไมเย็บเลมให คุณสามารถตั้งคาคอน
ฟกเครื่องพิมพใหปดการทํางานของตัวเลือกการเย็บเลมหากลวดเย็บกระดาษในอุปกรณหมด

หากตองการเลือกอุปกรณเย็บเลมในซอฟตแวร (Windows)
1. จากเมน ูFile ใหคลิก Print แลวคลิกที ่Properties

2. บนแท็บ Output ใหคลิกที่รายการแบบดึงลงใตคําวา Staple และคลกิท่ี One Staple Angled

หากตองการเลือกอุปกรณเย็บเลมในซอฟตแวร (Mac)
1. จากเมน ูFile ใหคลิก Print แลวคลิกที ่การตกแตง จากตัวเลือกการพิมพที่ใหเลือกได

2. ในกลองโตตอบ Output Destination ใหเลือกตัวเลือก Stapler

3. ในกลองโตตอบ Stapler ใหเลือกรูปแบบอุปกรณเย็บเลม

หากตองการเลือกอุปกรณเย็บเลมทีแ่ผงควบคุม 
1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ หนึ่ง และกด  (ปุมเลือก)

หมายเหตุ การเลือกอุปกรณเย็บเลมที่แผงควบคุมเครื่องพิมพจะเปลี่ยนแปลงคาการเย็บเลมที่ระบบตั้งไวมคีวามเปนไปไดวา
งานพิมพทั้งหมดจะไดรับการเย็บเลม อยางไรก็ด ีการตั้งคาที่คุณเปลี่ยนแปลงในไดรเวอรเครื่องพิมพจะแทนที่การ
ตั้งคาที่มีการเปลี่ยนแปลงบนแผงควบคุม
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การใสลวดเย็บกระดาษ
เมื่อขอความ STAPLER LOW ON STAPLES ปรากฏขึ้นที่หนาจอบนแผงควบคุม ใหใสลวดเย็บกระดาษ
(อุปกรณเย็บเลมเหลือลวดเย็บกระดาษนอยกวา 70 ตัว) หรือขอความ STAPLER OUT OF STAPLES 
ปรากฏขึ้น (ไมมีลวดเย็บกระดาษเหลืออยู)หากอุปกรณเย็บเลมไมมลีวดเย็บกระดาษเหลืออยู งานพิมพจะพิมพออก
ไปที่อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ แตงานพิมพเหลานั้นจะไมถูกเย็บเลม

หากตองการใสลวดเย็บกระดาษ

1. ที่ดานขวาของอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ใหหมุนอุปกรณเย็บเลมมาทางดานหนาของเครื่องพิมพจน
กระทั่งอยูในตําแหนงเปด จับที่ที่จับสีฟาของตลับสําหรับใสลวดเย็บกระดาษ แลวดึงตลับออกจากชุดอุปกรณ
เย็บเลม

2. ใสตลับสําหรับใสลวดเย็บกระดาษตลับใหมกลับเขาไปในอุปกรณเย็บเลม และหมุนอุปกรณเย็บเลมไปทางดาน
หลังเครื่องพิมพจนกระทั่งอุปกรณกลับเขาท่ี
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การใสกระดาษในถาด

หัวขอนีจ้ะอธิบายวิธีการใสกระดาษในถาดมาตรฐาน และถาดเครื่องพิมพ ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช

การใสกระดาษในถาด 1 
ถาดกระดาษ 1 คือ ถาดอเนกประสงคที่บรรจุกระดาษได 500 แผน แผนใสหรือฉลาก 50 แผน ซองจดหมาย 10
ซอง หรือบัตรดัชน ี20 ใบ เครื่องพิมพจะดึงกระดาษจากถาด 1 กอนตามคาที่เครื่องพิมพตั้งไว ในกรณีท่ีใส
กระดาษไวแลว หากตองการเปลี่ยนการทํางาน โปรดดทูี่ การกําหนดการทํางานของถาดกระดาษ 1

ถาดกระดาษ 1 สามารถใชพิมพซองจดหมาย แผนใส กระดาษที่กําหนดขนาดเอง หรือกระดาษชนิดอ่ืน โดยไม
ตองนํากระดาษออกจากถาดอื่น นอกจากนี ้ยังสามารถใชถาดนีเ้ปนถาดเสริมไดดวย สําหรับขนาดกระดาษที่ไดรับ
การสนับสนุน โปรดดูที่ ขนาดส่ือสําหรับพิมพที่ไดรับการสนับสนุน

หากคุณติดตั้งอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ เครื่องพิมพจะหมุนภาพที่พิมพของกระดาษทุกขนาดเปนมุม 180°
องศาโดยอัตโนมัต ิแมวาจะไมไดเย็บเลมงานพิมพน้ันก็ตาม ในกรณทีี่คุณพิมพงานโดยใชกระดาษที่จําเปนตองวาง
แนวกระดาษแบบพิเศษ เชน กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอรม กระดาษที่เจาะรูไวแลว และกระดาษที่มี
ลายน้ํา โปรดตรวจดูวาคุณใสกระดาษในถาดอยางถูกตอง โปรดดทูี่ การจัดแนวของกระดาษเมื่อติดตั้งอุปกรณเย็บ
เลม

หมายเหตุ เครื่องพิมพอาจพิมพงานดวยความเร็วลดลงเมื่อพิมพจากถาดกระดาษ 1

ขอควรระวัง หากตองการหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติดในเครื่อง อยาปอนกระดาษในขณะที่เคร่ืองพิมพกําลังพิมพงาน อยาคลี่
กระดาษออก การคลีก่ระดาษอาจทําใหการปอนกระดาษผิดพลาดได

หากตองการใสกระดาษในถาด 1
1. เปดถาด 1

2. ดึงที่รองถาดกระดาษออกมา
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3. ตั้งที่กั้นกระดาษดานขางตามขนาดกระดาษที่ตองการ

4. ใสกระดาษลงในถาด ตรวจดูวากระดาษที่ใสอยูใตแท็บและต่ํากวาเคร่ืองหมายแสดงความสูงสูงสุด
ของกระดาษ

หมายเหตุ คุณควรใสกระดาษโดยหงายหนาแรกขึ้น โดยใหดานบนที่เปนหัวกระดาษซึ่งมีขอบสั้นหันเขาเครื่องพิมพ โปรดดู
ขอมูลเรื่องการใสกระดาษชนิดพิเศษที่การพิมพบนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษที่กําหนดขนาดเอง หรือกระดาษ
หนัก

5. ปรับที่กั้นกระดาษใหเสมอพอดกีับขอบกระดาษ แตอยาปรับมากจนทําใหกระดาษงอ

การปอนกระดาษในถาด 2 หรือถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน ซึ่งเปนอุปกรณ
เลือกใช 
คุณสามารถปรับใชกระดาษขนาดมาตรฐานทั้งหกขนาด (letter, A4, legal, executive, A5 และ B5 JIS) และ
กระดาษที่กําหนดขนาดเองกับถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน โปรดดทูี่ ขนาดส่ือสําหรับพิมพที่ไดรับการสนับ
สนุนเครื่องพิมพจะทราบขนาดกระดาษมาตรฐาน หากคุณตั้งคาที่กั้นกระดาษของถาดใหตรงกับขนาดมาตรฐาน
และหมุนปุมกระดาษไปที่คําวา มาตรฐาน

หากคุณติดตั้งอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ เครื่องพิมพจะหมุนภาพที่พิมพของกระดาษทุกขนาดเปนมุม 180°
องศาโดยอัตโนมัต ิแมวาจะไมไดเย็บเลมงานพิมพน้ันก็ตาม ในกรณทีี่คุณพิมพงานโดยใชกระดาษที่จําเปนตองวาง
แนวกระดาษแบบพิเศษ เชน กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอรม กระดาษที่เจาะรูไวแลว และกระดาษที่มี
ลายน้ํา โปรดตรวจดูวาคุณใสกระดาษในถาดอยางถูกตอง โปรดดทูี่ การจัดแนวของกระดาษเมื่อติดตั้งอุปกรณเย็บ
เลม

ขอควรระวัง หากตองการหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติดในเครื่อง อยาปอนกระดาษในขณะที่เคร่ืองพิมพกําลังพิมพงาน
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หากตองการใสกระดาษในถาด 2 หรือถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช
1. ดึงถาดออกมาและยกขึ้นเล็กนอยเพื่อยกออกจากเครื่องพิมพ

2. บีบตัวล็อคของที่กั้นกระดาษดานซายไว แลวเลื่อนทีก่ั้นกระดาษนั้นไปยังขนาดกระดาษที่ถูกตอง

3. บีบตัวล็อคของที่กั้นกระดาษดานหลังไว แลวเลื่อนที่กั้นกระดาษนั้นไปยังขนาดกระดาษที่ถูกตอง

4. ที่ดานขวาของถาด ใหหมุนปุมไปที่คําวา มาตรฐาน หากพิมพกระดาษขนาด LTR (letter), A4, LGL
(legal), EXEC (executive), A5 หรือ JIS B5หมุนปุมไปที่คําวา กําหนดเอง หากพิมพกระดาษที่กําหนด
ขนาดเอง

2

1

1 ตําแหนงมาตรฐาน
2 ตําแหนงที่กําหนดเอง
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5. ใสกระดาษโดยคว่ําหนาแรกลง และหันดานบนที่เปนหัวกระดาษไปทางดานหนาถาด

ขอควรระวัง อยาคลี่กระดาษออก การคลีก่ระดาษอาจทําใหการปอนกระดาษผิดพลาดได

6. ตรวจดูวามุมกระดาษทั้งส่ีดานเรียบเสมอกับถาด และกระดาษอยูใตตัวแสดงระดับความสูงสูงสุด

7. เลื่อนถาดกลับเขาไปในเครื่องพิมพใหเขาที่

การใสกระดาษในถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช 
ถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน ซ่ึงเปนอุปกรณเลือกใช ปรับใชไดกับกระดาษขนาด Letter, A4 และ Legal
เครื่องพิมพจะทราบโดยอัตโนมัตวิาใสกระดาษขนาดใด หากคุณปรับที่กั้นกระดาษในถาดอยางถูกตอง

หากคุณติดตั้งอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ เครื่องพิมพจะหมุนภาพที่พิมพของกระดาษทุกขนาดเปนมุม 180°
องศาโดยอัตโนมัต ิแมวาจะไมไดเย็บเลมงานพิมพน้ันก็ตาม ในกรณทีี่คุณพิมพงานโดยใชกระดาษที่จําเปนตองวาง
แนวกระดาษแบบพิเศษ เชน กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอรม กระดาษที่เจาะรูไวแลว และกระดาษที่มี
ลายน้ํา โปรดตรวจดูวาคุณใสกระดาษในถาดอยางถูกตอง (โปรดดูที่ การจัดแนวของกระดาษเมื่อติดตั้งอุปกรณ
เย็บเลม)

ขอควรระวัง หากตองการหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติดในเครื่อง อยาปอนกระดาษในขณะที่เคร่ืองพิมพกําลังพิมพงาน
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หากตองการใสกระดาษในถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช
1. เปดฝาปดถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน

2. หากมกีระดาษอยูในถาด ใหนํากระดาษนั้นออก คุณจะไมสามารถปรับตัวกั้นกระดาษ หากมกีระดาษอยูใน
ถาด

3. บีบท่ีกั้นกระดาษที่ดานหนาถาด แลวเลื่อนไปยังขนาดกระดาษที่ถูกตอง

4. ใสกระดาษโดยคว่ําหนาแรกลง และหันดานบนที่เปนหัวกระดาษไปทางดานหนาถาด

ขอควรระวัง อยาคลี่กระดาษออกการคลี่กระดาษอาจทําใหการปอนกระดาษผิดพลาดได

50 บท 2 งานพิมพ THWW



5. ตรวจดูวาความสูงของปกกระดาษอยูไมเกินเครื่องหมายแสดงความสูงสูงสุดของที่ปรับกระดาษ และตรวจดูวา
ขอบดานหนาของปกกระดาษอยูภายในเครื่องหมายลูกศร

6. ปดฝาเปดของถาด
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การทําความเขาใจเรื่องตัวเลือกตาง ๆ สําหรับการพิมพบนสื่อ 

เครื่องพิมพมีตําแหนงถาดกระดาษออกสามตําแหนง ดังนีถ้าดกระดาษออกดานบน (แบบมาตรฐาน), ถาดกระดาษ
ออกดานหลัง และอุปกรณเรียงกระดาษหรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ซ่ึงเปนอุปกรณเลือกใช

การพิมพไปที่ถาดกระดาษออกดานบน (มาตรฐาน)

การพิมพไปที่ถาดกระดาษออกดานหลัง

การพิมพไปที่อุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช

การจัดแนวของกระดาษเมื่อติดตั้งอุปกรณเย็บเลม

การพิมพไปทีถ่าดกระดาษออกดานบน (มาตรฐาน) 
ถาดกระดาษออกดานบนจะจัดกระดาษใหคว่ําลงโดยอยูในลําดับที่ถูกตอง ซึ่งเหมาะจะใชกับงานพิมพท่ัวไปและ
งานพิมพแผนใส เมื่อตองการใชถาดกระดาษออกดานบน โปรดตรวจดใูหแนใจวาถาดกระดาษออกดานหลังปด
อยู หลีกเลี่ยงกระดาษติดภายในเครื่องไดดวยการไมเปดหรือปดถาดกระดาษออกดานหลังในขณะที่เครื่องกําลัง
พิมพงาน

การพิมพไปทีถ่าดกระดาษออกดานหลัง 
เครื่องพิมพมักส่ังพิมพไปที่ถาดกระดาษออกดานหลังหากเปดใชเครื่อง กระดาษที่พิมพออกมาทางถาดกระดาษ
ออกนี้จะหงายขึ้น โดยที่หนาสุดทายจะอยูดานบนสุด (เรียงลําดับกลับกัน)

การพิมพจากถาด1 เพื่อออกที่ถาดกระดาษออกดานหลัง จะชวยใหกระดาษผานออกมาในแนวตรงที่สุด การเปด
ถาดกระดาษออกดานหลังจะชวยใหผลการพิมพของรายการเหลานี้ออกมาดีขึ้น:

● ซองจดหมาย

● ฉลาก

● กระดาษที่กําหนดเองขนาดเล็ก

● โปสการด

● กระดาษหนากวา 120 กรัม/ตร.ม. (32 ปอนด)
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หากตองการเปดฝาถาดกระดาษออกดานหลัง ใหจับที่จับที่อยูดานบนถาด ดึงถาดกระดาษลงมา และเลื่อนที่
รองกระดาษออก

การเปดถาดกระดาษออกดานหลังจะทําใหอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช (หากติดตั้ง)
และถาดกระดาษออกดานบนไมทํางาน หลีกเลี่ยงกระดาษติดภายในเครื่องไดดวยการไมเปดหรือปดถาดกระดาษ
ออกดานหลังในขณะที่เครื่องกําลังพิมพงาน

การพิมพไปทีอุ่ปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ซึ่งเปน
อุปกรณเลือกใช 
คุณสามารถใสกระดาษลงในอุปกรณเรียงกระดาษหรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใชไดถึง
500 แผน (น้ําหนักกระดาษ 20 ปอนด) โดยที่อุปกรณเรียงกระดาษจะรองรับกระดาษขนาดมาตรฐานและ
กระดาษที่กําหนดขนาดเอง สวนอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษจะรองรับกระดาษขนาดมาตรฐานและกระดาษที่
กําหนดขนาดเอง อยางไรก็ตามจะสามารถเย็บเลมไดเฉพาะกระดาษขนาด Letter, Legal และ A4 เทาน้ัน ดังนั้น
จึงไมควรใชส่ือการพิมพชนิดอ่ืน เชน ฉลากหรือซองจดหมาย

เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ เครื่องพิมพจะหมุนภาพที่พิมพของกระดาษทุกขนาดเปนมุม 180°
องศาโดยอัตโนมัต ิโดยไมคํานึงวาไดเย็บเลมงานพิมพนั้นหรือไม คุณอาจตองใสกระดาษชนิดตางๆ ที่ตองการให
แนวกระดาษที่พิมพออกมาถูกตอง เชน กระดาษหัวจดหมาย หรือกระดาษสําหรับแฟมเจาะ ในทิศทางแตกตางกัน
โปรดดูที่ การจัดแนวของกระดาษเม่ือติดตั้งอุปกรณเย็บเลม

หากคุณตองการพิมพงานไปที่อุปกรณเรียงกระดาษหรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช ให
เลือกตัวเลือกที่มีในโปรแกรม ในไดรเวอรเครื่องพิมพ หรือที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ

กอนที่คุณจะใชอุปกรณเรียงกระดาษหรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช โปรดตรวจดใูหแน
ใจวาคุณไดตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพใหรับรูอุปกรณตัวนี้ และตั้งคานีเ้พียงครั้งเดียวเทานั้น โปรดดูรายละเอียดที่
ไฟลชวยเหลือแบบออนไลนสําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษที่สามารถใชไดที่หัวขอ ขนาดส่ือสําหรับพิมพที่ไดรับการสนับสนุนโปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเย็บเลมกระดาษที่หัวขอ การเย็บเอกสาร
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การจัดแนวของกระดาษเมื่อติดต้ังอุปกรณเย็บเลม 
เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ซ่ึงเปนอุปกรณเลือกใช เครื่องพิมพจะหมุนภาพที่พิมพของกระดาษ
ทุกขนาดเปนมุม 180° องศาโดยอัตโนมัต ิแมวาจะไมไดเย็บเลมงานพิมพนั้นก็ตาม ในกรณทีี่คุณพิมพงานโดยใช
กระดาษที่จําเปนตองวางแนวกระดาษแบบพิเศษ เชน กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอรม กระดาษทีเ่จาะรู
ไวแลว และกระดาษที่มลีายน้ํา โปรดตรวจดวูาคุณใสกระดาษในถาดอยางถูกตอง คุณสามารถดกูารวางแนว
กระดาษที่ถูกตองในถาดตามภาพดานลางนี้

1 2

1 ถาด 1,พิมพงานเพียงหนึ่งดาน
2 ถาดอื่น ๆ ท้ังหมด, พิมพงานเพียงหนึ่งดาน

ในกรณทีี่พิมพงานเพียงหนึ่งดานและเย็บเลมกระดาษจากถาด 1 ใหหงายกระดาษหนาแรกขึ้น โดยที่ขอบบน
ของกระดาษหันเขาหาตัวคุณเอง ในกรณทีี่พิมพงานเพียงหนึ่งดานและเย็บเลมกระดาษจากถาดอื่นๆ ทั้งหมด ให
คว่ํากระดาษหนาแรกลง โดยท่ีขอบบนของกระดาษหันเขาเครื่องพิมพ

1 2

1 ถาด 1, พิมพงานทั้งสองดาน
2 ถาดอื่น ๆ ท้ังหมด, พิมพงานทั้งสองดาน

ในกรณทีี่พิมพงานท้ังสองดาน (สองดาน) และเย็บเลมกระดาษจากถาด1 ใหควํ่ากระดาษหนาแรกลงโดยที่ขอบบน
ของกระดาษหันเขาเคร่ืองพิมพ ในกรณทีี่พิมพงานทั้งสองดาน (สองดาน) และเย็บเลมกระดาษจากถาดอื่นๆ ทั้ง
หมด ใหหงายกระดาษหนาแรกขึ้น โดยที่ขอบบนของกระดาษหันเขาหาตัวคุณเอง  
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การพิมพซองจดหมาย 

คุณสามารถพิมพซองจดหมายจากถาดกระดาษ 1 หรือจากตัวปอนซองจดหมาย ซ่ึงเปนอุปกรณเลือกใช คุณ
สามารถใสซองจดหมายในถาดกระดาษ 1 ไดถึง 10 ซอง โดยใสไดทั้งขนาดมาตรฐานหรือขนาดที่กําหนดเอง คุณ
สามารถใสซองจดหมายในตัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใชไดถึง 75ซอง แตคุณจะใสไดเฉพาะซอง
แบบมาตรฐานเทานั้น

หากคุณตองการพิมพโดยใชซองจดหมายขนาดอื่น โปรดตรวจสอบวา คุณไดตั้งคาขอบการพิมพในโปรแกรมของ
คุณใหหางจากขอบซองจดหมายเปนระยะอยางนอย 15 มม. (หรือ 0.6   นิ้ว)

นอกจากนั้น สมรรถนะในการพิมพยังขึ้นอยูกับลักษณะของซองจดหมายดวย โปรดทดลองพิมพซองจดหมายสัก 2
– 3 ซองทุกครั้ง กอนที่จะซื้อซองนั้นในปริมาณมาก โปรดดูขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับซองจดหมายที่ซอง
จดหมาย

คําเตือน! หามใชซองจดหมายที่หุมดวยวัสดุกันกระแทก มแีถบกาวในตัว หรือใชวัสดุสังเคราะหอ่ืน ๆ ซองจดหมายเหลานี้
อาจทําใหเกิดควันที่เปนพิษ

ขอควรระวัง ซองจดหมายที่ประกอบดวย -หรือ- มตีัวกลัด ขอเกี่ยว ชองใส ตัวยึดหุม วัสดุกันกระแทก แถวกาวในตัว หรือใช
วัสดุสังเคราะหอ่ืน ๆ อาจทําใหเครื่องพิมพเสียหายมาก หากตองการหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติดและแนวโนมที่
เครื่องพิมพอาจชํารุดเสียหาย หามพิมพบนทั้งสองดานของซองจดหมาย กอนปอนซองจดหมาย ตรวจดูใหแนใจวา
ซองจดหมายนั้นแบนเรียบ ไมชํารุดหรือติดกันอยู หามใชซองจดหมายที่มีแถบกาวซึ่งไวตอแรงดัน

หมายเหตุ เครื่องพิมพอาจพิมพงานดวยความเร็วลดลงเมื่อพิมพซองจดหมาย

การใสซองจดหมายในถาดกระดาษ 1
คุณสามารถพิมพซองจดหมายชนิดตางๆ จากถาดกระดาษ 1 โดยสามารถวางซองจดหมายซอนกันไดถึง 10ซอง
โปรดดูขอกําหนดรายละเอียดไดที่ ซองจดหมาย

หากตองการใสซองจดหมายในถาดกระดาษ 1
1. เปดถาดกระดาษ 1 แตไมตองดึงที่รองกระดาษออกมา สวนใหญแลวจะปอนซองจดหมายได โดยไมจําเปน

ตองใชที่รองกระดาษอยางไรก็ดี การปอนซองจดหมายขนาดใหญมาก ๆ อาจตองใชที่รองกระดาษ

2. ใสซองจดหมายไมเกิน10 ซองลงตรงกลางถาดกระดาษ 1 โดยหงายดานหนาขึ้นและใหปลายซองดานที่ติด
แสตมปหันเขาหาเครื่องพิมพ เลื่อนซองลงในเครื่องพิมพเทาที่เลื่อนได แตอยาพยายามดันซองเขาไป
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3. ปรับตัวกั้นกระดาษใหชิดกับซองจดหมาย โดยไมทําใหซองจดหมายงอตรวจดูวาซองจดหมายอยูใตแถบและ
เครื่องหมายแสดงความสูงสูงสุดบนตัวกั้นกระดาษ

4. หากตองการลดกระดาษมวนงอและกระดาษติด ใหเปดถาดรับกระดาษออกดานหลังเพื่อใหเคร่ืองพิมพพิมพ
งานออกมาในแนวตรง

การปอนซองจดหมายโดยอัตโนมัต ิ(ตัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช)
เครื่องพิมพสามารถปอนซองจดหมายขนาดมาตรฐานไดมากถึง 75 ซองโดยอัตโนมัต ิเมื่อใชตัวปอนซองจดหมาย
ที่เปนอุปกรณเลือกใช หากตองการสั่งซื้อตัวปอนซองจดหมาย ที่เปนอุปกรณเลือกใช โปรดดทูี่ การส่ังซ้ือชิ้นสวน,
อุปกรณเสริม และวัสดส้ิุนเปลือง

● โปรดพิมพเฉพาะซองที่ไดรับการรับรองใหใชกับเคร่ืองพิมพนีเ้ทานั้น โปรดดทูี่ ซองจดหมาย)

● กอนที่คุณจะใชตัวปอนซองจดหมาย ที่เปนอุปกรณเลือกใช โปรดตรวจดูใหแนใจวาคุณไดตั้งคาไดรเวอร
เครื่องพิมพใหรับรูอุปกรณตัวนี้ คุณจําเปนตองตั้งคาน้ีเพียงครั้งเดียวเทานั้น โปรดดูรายละเอียดที่ไฟลชวย
เหลือแบบออนไลนสําหรับไดรเวอรเครื่องพิมพ

● โปรดตรวจดวูา คุณคุนเคยกับสวนตางๆ ของตัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช

41

2

3

1 ตัวปลดล็อค
2 ท่ีทับซองจดหมาย
3 ท่ีรองถาดกระดาษ
4 ตัวกั้นกระดาษ

การติดตั้งตัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช 
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้เพื่อติดตั้งตัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช ลงในเครื่องพิมพ
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หากตองการติดตั้งตัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช
1. เปดถาดกระดาษ 1

2. ถอดฝาครอบชองใสซองจดหมายซึ่งเปนพลาสติกออกจากเครื่องพิมพ

3. ใสตัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช เขากับเคร่ืองพิมพโดยใหสลักของตัวปอนเขาที่ ลองดึงตัวปอน
ซองจดหมายนี้ออก เพื่อตรวจดูวาตัวปอนเขาที่แลวหรือไม

การถอดตัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้เพื่อถอดตัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช ออกจากเครื่องพิมพ 

หากตองการถอดตัวปอนซองจดหมาย ทีเ่ปนอุปกรณเลือกใช
1. กดปุมปลดล็อคซ่ึงอยูทางดานซาย แลวดึงตัวปอนซองจดหมาย ที่เปนอุปกรณเลือกใชออกจากเครื่องพิมพ
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2. ใสฝาครอบพลาสติกของชองใสซองจดหมายกลับเขาที่เดิม แลวปดถาดกระดาษ 1

การใสซองจดหมายในตัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช 
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนีเ้พื่อใสซองจดหมายในตัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช

หากตองการใสซองจดหมายในตัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช
1. ดึงถาดของตัวปอนซองจดหมายลงและยกที่ทับซองจดหมายขึ้น

2. บีบตัวปลดล็อคทางดานซายของตัวกั้นซองจดหมาย และเลื่อนตัวกั้นทั้งสองดานออกจากกัน

3. คุณควรใสซองจดหมายโดยหงายหนาแรกขึ้น และใหปลายซองดานที่ติดแสตมปหันเขาเครื่องพิมพ ซอง
จดหมายหนึ่งปกไมควรสูงเกินลูกศรบนตัวกั้น เลื่อนซองลงในเครื่องพิมพเทาที่เลื่อนได แตอยาพยายามดัน
ซองเขาไป ควรเลื่อนซองจดหมายซองสุดทายในปกใหเขาไปมากกวาซองอื่น ๆ ที่อยูดานบน
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4. ปรับตัวกั้นใหชิดกับซองจดหมายโดยไมทําใหซองจดหมายงอ

5. เลื่อนที่ทับซองจดหมายลงมาวางบนซอง

6. หากคุณตองการลดกระดาษมวนงอและกระดาษติด ใหเปดถาดรับกระดาษออกดานหลังเพื่อใหเคร่ืองพิมพ
พิมพงานออกมาในแนวตรง

หมายเหตุ เลือกขนาดซองจดหมายจากตําแหนงตอไปนี ้โดยลองเลือกขนาดซองจดหมายตามลําดับดังน้ี:ในโปรแกรม ในได
รเวอรเครื่องพิมพ หรือเมน ูPaper Handling ที่แผงควบคุมเคร่ืองพิมพโปรดดูที่ เมนกูารจัดการกระดาษ
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การพิมพบนวัสดสุําหรับพิมพพิเศษ

สวนนี้จะกลาวถึงการพิมพลงบนวัสดุสําหรับพิมพชนิดตางๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ:

● การพิมพบนฉลาก

● การพิมพบนแผนใส

● การพิมพบนกระดาษหัวจดหมาย กระดาษที่เจาะรไูวแลว หรือกระดาษแบบฟอรม (พิมพหนึ่งดาน)

● การพิมพบนกระดาษที่เคลือบแบบพิเศษ

● การพิมพบนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษท่ีกําหนดขนาดเอง หรือกระดาษหนัก

● การตั้งคากระดาษที่กําหนดขนาดเอง

การพิมพบนฉลาก 
ใหใชเฉพาะฉลากที่แนะนําใหใชกับเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น โปรดดใูหแนใจวาฉลากตรงตามมาตรฐานของขอ
กําหนดรายละเอียด โปรดดทูี่ ฉลาก

ทําตามคําแนะนําตอไปนีเ้มื่อคุณพิมพบนฉลาก:

● พิมพฉลากปกละไมเกิน 50 แผนจากถาดกระดาษ 1 หรือปกละไมเกิน 100 แผนจากถาดอื่นๆ

● ใสฉลากลงในถาดกระดาษ 1 โดยใหดานบนหงายขึ้น และใสดานที่เปนหัวกระดาษซึ่งมขีอบส้ันเขาไปใน
เครื่องพิมพ สําหรับถาดอื่นๆ คุณควรใสกระดาษโดยใหดานบนคว่ําลงและหันดานที่เปนหัวกระดาษเขาหาตัว
คุณ

● ลองเปดชองรับกระดาษออกดานหลัง เพื่อลดปญหากระดาษมวนงอและปญหาอื่น ๆ

อยาใสหรือพิมพบนฉลากดวยวิธตีอไปนี:้

ขอควรระวัง การไมทําตามคําแนะนําเหลานีอ้าจทําใหเคร่ืองพิมพชํารุดเสียหายได

● อยาใสฉลากลงในถาดจนเต็ม เพราะฉลากหนักกวากระดาษธรรมดา

● อยาใชฉลากที่ลอกออกจากแผนปดดานหลัง ฉลากที่ยับยน หรือเสียหายในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

● อยาใชฉลากที่แผนปดดานหลังเปดออก (ฉลากควรมแีผนปดดานหลังอยูครบทั้งแผน จนไมมสีวนใดเปดออก)

● อยาปอนฉลากแผนเดียวกันลงในเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งครั้งกระดาษปดดานหลังฉลากที่มกีาวออกแบบมา
สําหรับผานเคร่ืองพิมพเพียงครั้งเดียวเทานั้น

● อยาพิมพบนฉลากทั้งสองดาน

● อยาพิมพลงบนกระดาษที่ลอกฉลากออกไปแลว
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การพิมพบนแผนใส 
ใหใชเฉพาะแผนใสที่แนะนําใหใชกับเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้นโปรดดขูอกําหนดรายละเอียดของแผนใสที่ แผนใส

● ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหเปดเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ บนเมนยูอย คณุภาพงานพิมพ ใหเลือก โหมดฟว
เซอร ตรวจดวูาคุณตั้งคาโหมดฟวเซอรไวที่ แผนใส=ต่ํา

ขอควรระวัง หากคุณไมไดตั้งคาโหมดฟวเซอรไวที่ ต่ํา อาจทําใหเครื่องพิมพและฟวเซอรชํารุดเสียหายอยางถาวรได

● ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหตั้งคาชนิดกระดาษไวที่ แผนใส

● ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหเปดเมนกูารจัดการกระดาษ ตั้งคาชนิดกระดาษไวที่ แผนใส สําหรับถาดที่คุณใช
อยู

● ใสแผนใสในถาดกระดาษ 1 โดยหงายขึ้น และใหหัวแผนใสหันเขาหาเครื่องพิมพ ใสแผนใสในถาดกระดาษ
ไดไมเกิน 50  แผน เครื่องพิมพสามารถพิมพแผนใสหนึ่งปกไมเกิน 100 แผนไดจากถาดกระดาษ 2 และ
ถาดกระดาษ ที่เปนอุปกรณเลือกใช (แมไมแนะนําในกรณทีี่แผนใสหนึ่งปกมีมากกวา 50 แผน) อยาใสแผน
ใสลงในถาดจนเต็ม เนื่องจากแผนใสหนักกวากระดาษปกต ิใสแผนใสโดยคว่ําหนาทีจ่ะพิมพลง และใหหัว
กระดาษดานที่มีขอบสั้นหันเขาหาตัวคุณ

● หากตองการปองกันไมใหแผนใสรอนเกินไปหรือติดกัน โปรดใชชองรับกระดาษออกดานบน โดยทีต่องนํา
แผนใสแตละแผนท่ีอยูที่ชองรับกระดาษออกดานบนออก กอนที่จะพิมพแผนใสแผนตอไป

● พิมพแผนใสไดดานเดียวเทานั้น

● วางแผนใสในสวนที่เรียบหลังจากที่นําแผนใสออกมาจากเครื่องพิมพแลว เพื่อทําใหแผนใสเย็นลง

● หากเครื่องพิมพดึงแผนใสอยางนอย 2 แผนออกมาพรอมกัน ใหลองคลีแ่ผนใสนั้นออกจากกัน

● อยาใสแผนใสในเคร่ืองมากกวาหนึ่งครั้ง

การพิมพบนกระดาษหัวจดหมาย กระดาษทีเ่จาะรไูวแลว หรือกระดาษแบบ
ฟอรม (พิมพหนึ่งดาน)
เมื่อคุณพิมพกระดาษหัวจดหมาย กระดาษที่เจาะรูไวแลว หรือกระดาษแบบฟอรม คุณตองวางกระดาษใหถูกตอง
ปฏิบัตติามแนวทางในสวนนี้เพื่อการพิมพลงบนหนึ่งดานเทานั้น โปรดดูคําแนะนําเรื่องการพิมพสองดานที่ การ
พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช)

หมายเหตุ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษที่เคลือบแบบพิเศษ เชน กระดาษลายตรงหรือกระดาษบอนดไดที่ การพิมพ
บนกระดาษท่ีเคลือบแบบพิเศษ
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สําหรับถาดกระดาษ 1 คุณควรใสกระดาษโดยหงายหนาแรกขึ้น โดยที่ใหดานบนที่เปนหัวกระดาษซึ่งมีขอบสั้นหัน
เขาเครื่องพิมพ

สําหรับถาดกระดาษ 2 ถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช และถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน
ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช ใหใสกระดาษโดยคว่ําดานหนาลง โดยที่ใหดานบนที่เปนหัวกระดาษซึ่งมีขอบสั้นหันเขาหา
คุณ

หมายเหตุ เมื่อเปดใชโหมด กระดาษหัวจดหมายที่เปนตัวเลือก ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ และเลือก กระดาษหัวจดหมาย หรือ
กระดาษแบบฟอรม เปนชนิดของสื่อ คุณตองวางสื่อสําหรับการพิมพสองดาน (แบบสองดาน)

คําแนะนําการพิมพบนกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอรม

● อยาใชกระดาษหัวจดหมายที่พิมพดวยหมึกทีใ่ชในอุณหภูมติ่ํา เชน ที่ใชในการพิมพดวยความรอนบาง
ประเภท

● อยาใชกระดาษหัวจดหมายที่มตีัวพิมพนูนหรือลายนูน

● เครื่องพิมพใชความรอนและแรงดันเพื่อหลอมละลายผงหมึกใหติดกับกระดาษ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
กระดาษสีหรือแบบฟอรมที่พิมพไวแลวใชหมึกที่เขากันไดกับอุณหภูมหิลอมละลายนี้ (200°C หรือ 392°F
เปนเวลา .01 nbsp;วินาที)
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การพิมพบนกระดาษที่เคลือบแบบพิเศษ
กระดาษบางชนิดมีการเคลือบแบบพิเศษไว เชน กระดาษลายตรง กระดาษบอนด และกระดาษที่มีรอยยนตรง
ขอบกระดาษ ชนิดกระดาษเหลานี้อาจทําใหเกิดปญหาในสวนผงหมึกติดและคุณภาพการพิมพ ทําตามคําแนะนํา
ตอไปนี ้เมื่อคุณพิมพงานโดยใชกระดาษท่ีเคลือบแบบพิเศษ

● ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหเปดเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ในเมนยูอย คณุภาพงานพิมพ ใหเลือก โหมดฟว
เซอร และเลือกชนิดกระดาษที่คุณตองการใช (เชน BOND)ตั้งคาโหมดฟวเซอรไปที่ สูง 1 หรือ สูง 2สูง 2
จะใหผงหมึกติดแนนดีกวา และจะใหคุณภาพการพิมพสูงสุดเมื่อใชกระดาษที่เคลือบผิวกระดาษอยางดี เปด
เมน ูการจัดการกระดาษ และตั้ง TRAY TYPE เปนชนิดของกระดาษที่คุณกําลังใช (เชน BOND) เพื่อเปด
ใชโหมดฟวเซอรที่เหมาะสม

หมายเหตุ เครื่องพิมพอาจพิมพงานดวยความเร็วที่ลดลง เมื่อคุณตั้งคาไวที่ สูง 1 หรือ สูง 2ใหใชคา สูง 1 และ สูง 2 เมื่อคุณ
ประสบปญหาเกี่ยวกับผงหมึกติดแนน คา สูง 1 และ สูง 2 อาจเพิ่มปญหากระดาษมวนงอและกระดาษติด

● ในขณะนี้ บริษัทผูผลิตกระดาษชนิดนี้บางบริษัทไดเคลือบกระดาษไวหนึ่งดาน เพื่อเพิ่มการติดแนนของผง
หมึกและคุณภาพการพิมพ หากคุณตองการใชคุณสมบัตนิี้ใหเกิดประโยชนมากขึ้น โปรดตรวจดใูหแนใจวา
ใสกระดาษอยางถูกตอง กระดาษดานที่คุณสามารถอานขอความพื้นหลังไดอยางถูกตอง คือ กระดาษหนา
แรก หรือกระดาษดานที่จะพิมพ

สําหรับถาดกระดาษ 1 คุณควรใสกระดาษโดยหงายหนาแรกขึ้น โดยที่ใหดานบนที่เปนหัวกระดาษซึ่งมีขอบสั้นหัน
เขาเครื่องพิมพ

สําหรับถาดกระดาษ 2 ถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช และถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน
ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช ใหใสกระดาษโดยคว่ําดานหนาลง โดยที่ใหดานบนที่เปนหัวกระดาษซึ่งมีขอบสั้นหันเขาหา
คุณ
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การพิมพบนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษทีก่ําหนดขนาดเอง หรือกระดาษหนัก 
คุณสามารถพิมพกระดาษที่กําหนดขนาดเองจากถาดกระดาษ 1 ถาดกระดาษ 2 หรือถาดบรรจกุระดาษ 500
แผน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช

หมายเหตุ เครื่องพิมพอาจพิมพงานดวยความเร็วลดลง เมื่อพิมพบนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษที่กําหนดขนาดเอง และ
กระดาษหนัก โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษที่เคลือบแบบพิเศษ เชน กระดาษลายตรงหรือกระดาษบอนด
ไดที่ การพิมพบนกระดาษที่เคลือบแบบพิเศษ

น้ําหนักและขนาด

โปรดดูขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษดานลางน้ี เมื่อพิมพงานบนกระดาษที่กําหนดขนาดเอง หรือกระดาษ
หนัก หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดละเอียดของกระดาษ

ถาดกระดาษ ขนาดเล็กที่สุด ขนาดใหญทีสุ่ด น้ําหนักที่สามารถใชได

ถาดกระดาษ 1 76 x 127 มม. (3 x 5  นิ้ว) 216 x 356 มม.
(8.5 x 14 นิ้ว)

60 ถึง 200 กรัม/ตารางเมตร
(16 ถึง 53 ปอนด)

ถาดกระดาษ 2 และถาด
ปอนกระดาษ 500แผน ซึ่ง
เปนอุปกรณเลือกใช

148 x 210 มม.
(5.8 x 8.2 นิ้ว)

216 x 356 มม.
(8.5 x 14 นิ้ว)

60 ถึง 120 กรัม/ตารางเมตร
(16 ถึง 32 ปอนด)

คําแนะนําสําหรับกระดาษหนัก

ทําตามคําแนะนําตอไปนีเ้ม่ือคุณพิมพงานโดยใชกระดาษหนัก

● ควรพิมพกระดาษท่ีหนักกวา 120 กรัม/ตารางเมตร (32 ปอนด) จากถาดกระดาษ 1 เทานั้น และเพื่อลดการ
มวนงอของกระดาษและปญหาอื่น ๆ ควรพิมพกระดาษหนักจากถาดกระดาษ 1 โดยใหกระดาษออกทางชอง
รับกระดาษออกดานหลัง

● หากตองการปองกันไมใหผงหมึกเลอะเทอะ ควรพิมพงานบนกระดาษหนักบางชนิดโดยใชโหมดฟวเซอรที่สูง
ขึ้น ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหเปดเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ บนเมนยูอย คณุภาพงานพิมพ ใหเลือก
โหมดฟวเซอร และเลือกชนิดของกระดาษที่คุณตองการแกไข ตั้งคาโหมดฟวเซอรไปที่ สูง 1 หรือ สูง 2 การ
ใชโหมดนีจ้ะชวยปองกันไมใหผงหมึกหลุดออกจากกระดาษที่พิมพ แตอาจทําใหเครื่องพิมพพิมพงานไดชา
ลง หรือกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ เชน กระดาษมวนงอมากขึ้น

คําแนะนําสําหรับกระดาษทีก่ําหนดขนาดเอง 
ทําตามคําแนะนําตอไปนีเ้ม่ือคุณพิมพงานโดยใชกระดาษที่กําหนดขนาดเอง:

● ปอนกระดาษดานที่ส้ันเขาไปกอน

● ในโปรแกรมของคุณ ใหตั้งคาขอบของหนาใหหางจากขอบของกระดาษอยางนอย 4.23 มม. (0.17 นิ้ว)

● ตั้งคากระดาษที่คุณกําหนดขนาดเองไวในโปรแกรม ในไดรเวอรเครื่องพิมพ หรือที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ
โปรดตรวจดวูาคุณตั้งคาสวิตชของถาดไวที่ Customโปรดดูท่ี การตั้งคากระดาษที่กําหนดขนาดเอง
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คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับกระดาษขนาดเล็กหรือกระดาษแคบ 
ทําตามคําแนะนําเพิ่มเติมตอไปนี้ เมื่อพิมพโดยใชกระดาษขนาดเล็กหรือกระดาษแคบ

● อยาพิมพงานโดยใชกระดาษที่มคีวามกวางนอยกวา 76 มม. (3 นิ้ว) หรือยาวนอยกวา 127 มม. (5 นิ้ว)

● หากตองการลดปญหากระดาษมวนงอและปญหาอื่นๆ ใหพิมพกระดาษที่กําหนดขนาดเองจากถาดกระดาษ 1
โดยใหออกไปที่ชองรับกระดาษออกดานหลัง

● HP ไมแนะนําใหพิมพกระดาษขนาดเล็กหรือกระดาษแคบในปริมาณมากๆ การพิมพกระดาษขนาดเล็กหรือ
กระดาษแคบในปริมาณมากๆ อาจทําใหสวนประกอบของตลับหมึกพิมพทํางานหนักเกินไป จนทําใหเกิด
ปญหาผงหมึกรั่วเขาสูเครื่องพิมพ หรืออาจทําใหงานพิมพที่ไดมีคุณภาพลดลง

การตั้งคากระดาษทีก่ําหนดขนาดเอง
เมื่อคุณใสกระดาษที่กําหนดขนาดเอง คุณจําเปนตองเลือกคาขนาดกระดาษในโปรแกรม (ควรทํา) ในไดรเวอร
เครื่องพิมพ หรือที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ หากตองการลดการมวนงอของกระดาษและปญหาอื่นๆ คุณควร
พิมพกระดาษหนักและกระดาษที่กําหนดขนาดเอง ซึ่งมขีนาดเล็กมากจากถาดกระดาษ 1 และใหกระดาษออกไปที่
ชองรับกระดาษออกดานหลัง 

ใสกระดาษในเครื่อง โดยใสขอบสั้นเขาไปกอน

1

2

1 ขนาด X (ขอบดานหนา)
2 ขนาด Y ( ขอบขาง)

หากไมสามารถตั้งคาในซอฟตแวรได ใหตั้งคากระดาษที่กําหนดขนาดเองทีแ่ผงควบคุมเคร่ืองพิมพ
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หากตองการตั้งคากระดาษทีก่ําหนดขนาดเอง

1. หากกระดาษที่กําหนดขนาดเองอยูในถาดบรรจกุระดาษ 500 แผนอยูแลว โปรดตรวจดวูาคุณปรับปุมหมุนไว
ที่ Custom(โปรดดูที่ การปอนกระดาษในถาด 2 หรือถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช)

2. กด  (ปุมเลือก button) เพื่อเปดเมนู

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ การจัดการกระดาษ และกด  (ปุมเลือก)
4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง ) เพื่อเล่ือนไปท่ี ขนาดสําหรับถาด 1หรือ TRAY [N] ขนาด (โดยที่ [N] หมาย

ถึง หมายเลขถาดกระดาษ) และกด  (ปุมเลือก)
5. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง ) เพื่อเล่ือนไปท่ี กําหนดเอง และกด  (ปุมเลือก)
6. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง ) เพื่อเล่ือนไปท่ี นิ้ว หรือ มลิลเิมตร และกด  (ปุมเลือก)นี่คือการเลือกหนวย

การวัดเพื่อระบขุนาดกระดาษท่ีคุณกําหนดเอง
7. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง ) เพื่อเล่ือนไปท่ีขนาดที่ถูกตอง และกด  (ปุมเลือก) เพื่อตั้งขนาด X  (ขอบ

ดานหนาของกระดาษ เชนที่แสดงในภาพกอนหนานี้) ขนาด X ควรมีขนาดตั้งแต 76 ถึง 216 มม. (3 ถึง
8.5 นิ้ว)

8. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง ) เพื่อเล่ือนไปท่ีขนาดที่เหมาะสม และกด  (ปุมเลือก) เพื่อตั้งขนาด Y  (ขอบ
ดานขางของกระดาษ เชนที่แสดงในภาพกอนหนานี)้ ขนาด Y ควรมีขนาดตั้งแต 127 ถึง 356 มม.
(5 ถึง 14 นิ้ว) ตัวอยางเชน หากกระดาษที่กําหนดขนาดเองมีขนาด 203 x 254 มม. ใหตั้งคา X =
203 มม. และ Y = 254 มม.
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การพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน ซึ่งเปนอุปกรณ
เลือกใช)

เครื่องพิมพสามารถพิมพงานลงบนหนากระดาษทั้งสองดานโดยอัตโนมัตหิากติดตั้งอุปกรณสําหรับพิมพงานสอง
ดานอัตโนมัต ิซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช ซ่ึงลักษณะนี้เรียกวา การพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน อุปกรณสําหรับพิมพ
งานสองดาน ที่เปนอุปกรณเลือกใชนี้ใชไดกับกระดาษขนาดตอไปนี:้ ขนาด Letter, Legal, Executive, A4,
A5 และ JIS B5

หมายเหตุ อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานอัตโนมัตริวมอยูในเครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250dtn, 4250dtnsl,
4350dtn และ 4350dtnsl

สําหรับเคร่ืองพิมพรุนที่ไมมอุีปกรณสําหรับพิมพงานสองดานอัตโนมัต ิคุณสามารถปอนกระดาษเพื่อพิมพสองดาน
ดวยตัวเอง โปรดดูที่ หากตองการพิมพสองดานดวยตนเอง คุณยังสามารถสั่งซื้ออุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน
เปนอุปกรณเสริม โปรดดูที่ การส่ังซื้อชิ้นสวน, อุปกรณเสริม และวัสดส้ิุนเปลือง

คุณตองถอดฝาครอบชองอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานที่อยูดานหลังเครื่องพิมพออก เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ
สําหรับพิมพงานสองดาน ที่เปนอุปกรณเลือกใช โปรดดวูิธีการติดตั้งที่เอกสารประกอบซึ่งมาพรอมกับอุปกรณ
สําหรับพิมพงานสองดาน ที่เปนอุปกรณเลือกใชเมื่อคุณตองพิมพงานที่ซับซอนมากทั้งสองดาน คุณอาจตองใช
หนวยความจําเพิ่มเติม โปรดดทูี่ หนวยความจําเคร่ืองพิมพ. 

เมื่อเครื่องพิมพพิมพงานโดยใชอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน งานพิมพนั้นจะออกมาที่ถาดรับกระดาษออกดาน
บนเพียงบางสวน หลังจากนั้นเครื่องพิมพจะดึงงานพิมพนั้นกลับเขาไปเพื่อพิมพดานที่สอง

1

2

1 เมื่อติดต้ังอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน
2 เมื่อถอดอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน

คําแนะนําสําหรับการพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน

การวางกระดาษสําหรับการพิมพสองดาน

ตัวเลือกรูปแบบสําหรับการพิมพบนทั้งสองดานของกระดาษ

หากตองการพิมพสองดานดวยอุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดาน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช

หากตองการพิมพสองดานดวยตนเอง

คําแนะนําสําหรับการพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน 

ขอควรระวัง อยาพิมพฉลาก แผนใส ซองจดหมาย กระดาษหนัง กระดาษที่กําหนดขนาดเอง หรือกระดาษท่ีหนักกวา
28 ปอนด (105 กรัม/ตารางเมตร) ทั้งสองดาน เนื่องจากอาจทําใหกระดาษติด หรือทําใหเคร่ืองพิมพชํารุดเสียหาย
ได
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โปรดจําคําแนะนําตอไปนี:้

● กอนที่คุณจะใชอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน โปรดตรวจดใูหแนใจวาคุณไดตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพให
รับรูอุปกรณตัวนี ้ขั้นตอนการตั้งคาจะแตกตางกันตามระบบปฏิบัตกิารที่คุณกําลังใช สําหรับรายละเอียด
โปรดดูที่การใชไดรเวอรเครื่องพิมพ และดคูําแนะนําใตคอลัมน "หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาคอนฟกเกอเร
ชั่น"

● หากตองการพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน โปรดเลือกจากโปรแกรมหรือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (โปรดดูที่ไฟล
ชวยเหลือแบบออนไลนสําหรับเรื่องไดรเวอรเครื่องพิมพ)

● หากคุณไมไดใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพซึ่งใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ คุณตองเปล่ียนคาอุปกรณสําหรับพิมพ
งานสองดานที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ ตั้งคา พิมพสองดาน=ใช ที่เมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ในเมนยูอย
PRINTING สวนที่เมนยูอย PRINTING ใหตั้งคา DUPLEX BINDING เปน ขอบยาว หรือ ขอบสั้น
(โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมที่ ตัวเลือกรูปแบบสําหรับการพิมพบนทั้งสองดานของกระดาษ)

● คุณตองปดถาดรับกระดาษออกดานหลังเพื่อใชงานอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน ที่เปนอุปกรณเลือกใช
การเปดถาดรับกระดาษออกดานหลังจะทําใหอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน ที่เปนอุปกรณเลือกใชไมทํา
งาน

การวางกระดาษสําหรับการพิมพสองดาน 
เมื่อคุณพิมพงานสองดาน มกีระดาษหลายประเภท (เชน กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอรม กระดาษท่ีเจาะรู
ไวแลว และกระดาษที่มขีอความพื้นหลัง) ที่คุณจําเปนตองวางแบบพิเศษอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานจะพิมพ
หนาทีส่องกอน คุณสามารถดูการวางกระดาษที่ถูกตองในถาดตามภาพดานลางนี้

1 2

1 ถาดกระดาษ 1
2 การพิมพเพียงหนึ่งดาน

สําหรับถาดกระดาษ 1 ใหวางหนาแรกคว่ําลงและใหหัวกระดาษหันมาทางคุณ สําหรับถาดอื่นๆ ทั้งหมด ใหหงาย
หนาแรกขึ้นและหันหัวกระดาษไปทางเครื่องพิมพ
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ตัวเลือกรูปแบบสําหรับการพิมพบนทั้งสองดานของกระดาษ 
รูปดานลางนีจ้ะแสดงการวางกระดาษในการพิมพทั้งสองหนาทั้งหมด 4 แบบดวยกัน คุณสามารถเลือกตัวเลือกนีไ้ด
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ (ควรทํา) หรือที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ(หากคุณใชแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหไปที่เมนู
ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ หลังจากนั้นไปที่เมนยูอย การพิมพ เลือก DUPLEX BINDING ที่เมนูยอย PCL ใหเลือก
คาสําหรับ ORIENTATION)
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1. แนวนอนขอบกระดาษดานยาว* รูปแบบนี้มักจะใชกับโปรแกรมดานการบัญชี การประมวลผลขอมูล และสเปร
ดชีท ภาพที่พิมพท้ังหมดจะวางในแนวคว่ําหนาลง คุณสามารถอานหนาที่อยูติดกัน
อยางตอเนื่องจากบนลงลาง

2. แนวนอนขอบกระดาษดานกวาง ภาพที่พิมพท้ังหมดจะวางในแนวหงายหนาข้ึนคุณสามารถอานหนาที่อยูติดกันจาก
บนลงลางในหนาซาย และจากบนลงลางในหนาขวา

3. แนวตั้งขอบกระดาษดานยาว การวางแนวนี้เปนคาที่เครื่องพิมพต้ังไวแลว และเปนรูปแบบที่ใชกันมากที่สุด โดย
ท่ีงานพิมพท่ีพิมพออกมาจะพลิกดานขวาขึ้นคุณสามารถอานหนาที่อยูติดกันจาก
บนลงลางในหนาซาย และจากบนลงลางในหนาขวา

4. แนวตั้งขอบกระดาษดานกวาง* รูปแบบนี้มักจะใชกับคลิปบอรดภาพที่พิมพท้ังหมดจะวางในแนวคว่ําหนาลงคุณ
สามารถอานหนาที่อยูติดกันอยางตอเนื่องจากบนลงลาง

*เมื่อใชไดรเวอรของ Windows ใหเลือก Flip Pages Up เพื่อเขาสูตัวเลือกการเขาเลมที่กําหนด 

หากตองการพิมพสองดานดวยอุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดาน ซึ่งเปน
อุปกรณเลือกใช
1. ใสกระดาษในจํานวนที่เหมาะสมลงในถาดใดถาดหนึ่งเพื่อรองรับงานพิมพหากคุณปอนกระดาษพิเศษ เชน

กระดาษหัวจดหมาย ใหปอนกระดาษนี้ตามวิธใีดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้: 

● สําหรับถาดกระดาษ 1 บรรจุกระดาษหัวจดหมายโดยคว่ําดานแรกลง ใหทายกระดาษเขาหาเคร่ืองพิมพ

● สําหรับถาดกระดาษถาดอื่นทั้งหมด ใหใสกระดาษหัวจดหมายโดยหงายหนาแรกขึ้น และใหหัวกระดาษ
หันเขาหาดานหลังของถาดกระดาษ

ขอควรระวัง อยาปอนกระดาษที่หนักกวา 105 กรัม/ตารางเมตร (กระดาษบอนดหนัก 28 ปอนด) เพราะอาจเกิดปญหากระดาษ
ติด

2. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูที่ การเปล่ียนการตั้งคาสําหรับงานพิมพ)

3. บนแถบ การตกแตง ใหคลกิ พิมพบนสองดาน สําหรับ Macintosh ใหคลิก File คลิก Print และคลิก
Layout

4. คลกิ ตกลง
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5. สงงานพิมพไปที่เครื่องพิมพ

หมายเหตุ บางสวนของกระดาษที่คุณพิมพงานลงไปจะคอย ๆ ทะยอยออกมาจากถาดรับกระดาษออกดานบนในระหวางการ
พิมพสองดาน อยาดึงกระดาษจนกวาการพิมพสองดานจะเสร็จสมบูรณในระหวางการพิมพสองดาน อุปกรณ
สําหรับพิมพงานสองหนาจะไมทํางานหากเปดถาดรับกระดาษออกดานหลัง

หากตองการพิมพสองดานดวยตนเอง
หากเครื่องพิมพไมมีอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน ใหปฏิบัตติามคําแนะนําตอไปนีเ้พื่อพิมพสองดานดวยตัว
เอง กอนพยายามพิมพสองดานดวยตัวเอง ควรตรวจดใูหแนใจวา ไดตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพใหใชการพิมพสอง
ดานดวยตัวเองแลว ขั้นตอนนีจ้ะแตกตางกันไปตามระบบปฏิบัตกิารที่คุณกําลังใชอยู สําหรับรายละเอียด โปรดดูที่
การใชไดรเวอรเครื่องพิมพ ดคูําแนะนําใตคอลัมน "หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาคอนฟกเกอเรชัน" 

หมายเหตุ ใชคําแนะนํานีสํ้าหรับ Windows หากตองการพิมพสองดานดวยตัวเองบน Mac OS 9 ใหทําการติดตั้ง
ซอฟตแวรแบบกําหนดเอง และติดตั้งปล๊ักอินสําหรับการพิมพสมุดเลมเล็กหรือคูมือดวยวิธกีารพิมพสองดาน การ
พิมพสองดานดวยตัวเองไมไดรับการสนับสนุนบน Mac OS X

1. ใสกระดาษในจํานวนที่เหมาะสมลงในถาดใดถาดหนึ่งเพื่อรองรับงานพิมพ หากคุณปอนกระดาษพิเศษ เชน
กระดาษหัวจดหมาย ใหปอนกระดาษนี้ตามวิธใีดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

● สําหรับถาดกระดาษ 1 บรรจุกระดาษหัวจดหมายโดยคว่ําดานแรกลง ใหทายกระดาษเขาหาเคร่ืองพิมพ

● สําหรับถาดกระดาษถาดอื่นทั้งหมด ใหใสกระดาษหัวจดหมายโดยหงายหนาแรกขึ้น และใหหัวกระดาษ
หันเขาหาดานหลังของถาดกระดาษ

2. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูที่ การเปล่ียนการตั้งคาสําหรับงานพิมพ)

3. บนแถบ การตกแตง ใหเลือก พิมพบนสองดาน (ดวยมือ)

4. คลกิ ตกลง

5. สงงานพิมพไปที่เครื่องพิมพ

6. ไปที่เครื่องพิมพ หลังจากเครื่องพิมพพิมพหนาแรกเสร็จเรียบรอยแลว ใหหยิบกระดาษเปลาที่อยูใน
ถาดกระดาษ 1 ออก หลังจากนั้นใหใสกระดาษที่พิมพแลวดานหนึ่งลงในถาดกระดาษ โดยหงายดานที่ยังไม
ไดพิมพขึ้นและใหหัวกระดาษเขาไปในเครื่องกอน คุณตองพิมพดานที่สองของกระดาษจากถาดกระดาษ 1

7. หากปรากฏขอความบนจอแสดงผลของแผงควบคุม ใหกด  (ปุมเลือก)

หมายเหตุ หากจํานวนกระดาษทั้งหมดเกินความจขุองถาดกระดาษ 1 เมื่อใชกับการพิมพสองดานดวยตนเอง คุณตองทําซ้ํา
ขั้นตอนที่ 6 และ 7 ทุกครั้งที่ปอนกระดาษจนกระทั่งงานพิมพสองดานเสร็จสมบูรณ
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การยกเลิกงานพิมพ

คุณสามารถยกเลิกงานพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวร หรือคิวของงานพิมพ หรือกดปุม ยกเลิกงานพิมพ บนแผง
ควบคุมของเครื่องพิมพ 

● หากเครื่องพิมพยังไมเริ่มพิมพงาน กอนอ่ืนใหพยายามยกเลิกงานภายในโปรแกรมที่ส่ังพิมพงานนั้น

● หากงานพิมพอยูในลําดับการพิมพหรือที่เก็บพักการพิมพ เชน กลุมเครื่องพิมพบน Windows หรือ Print
Monitor บนเครื่อง Macintosh ใหลบงานพิมพที่นั่น

● หากกําลังพิมพงานพิมพอยู ใหกดปุมยกเลิกงานพิมพเครื่องพิมพจะพิมพหนาทีก่ําลังเขาสูเครื่องพิมพจนเสร็จ
และลบงานพิมพที่เหลือ

หากไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมยังคงวนเปนวงหลังจากยกเลิกงานพิมพไปแลว แสดงวาคอมพิวเตอรยังคงสั่ง
พิมพงานไปยังเคร่ืองพิมพ ไมวาจะลบงานพิมพออกจากลําดับการพิมพหรือรอจนกระทั่งคอมพิวเตอรสงขอมูลจน
เสร็จ (เครื่องพิมพจะสูสภาพพรอม โดยไฟสัญญาณ พรอม จะสวางขึ้น)

การกดปุมยกเลิกงานพิมพจะยกเลิกเฉพาะงานพิมพปจจุบันในเครื่องพิมพหากยังมีงานพิมพคางอยูในหนวยความ
จําของเคร่ืองพิมพมากกวาหนึ่งงาน คุณตองกดปุมยกเลิกงานพิมพทุกคร้ังสําหรับงานพิมพแตละงาน
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การใชไดรเวอรเครื่องพิมพ

ไดรเวอรเครื่องพิมพชวยใหเขาถึงคุณสมบัตติาง ๆ ของเคร่ืองพิมพ และเปดโอกาสใหคอมพิวเตอรส่ือสารกับเครื่อง
พิมพ เนื้อหาสวนนี้จะใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพิมพเมื่อตั้งตัวเลือกการตั้งคาจากไดรเวอรเครื่องพิมพ 

หากเปนไปได ใหลองกําหนดคุณสมบัตติาง ๆ ของการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณกําลังทํางานอยูหรือ
จากกลองโตตอบ พิมพ คุณสามารถกําหนดคุณสมบัตเิครื่องพิมพในแบบนี้สําหรับโปรแกรมสวนใหญของ
Windows และเครื่อง Macintoshหากไมมีการตั้งคาในโปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ คุณตองกําหนดการ
ตั้งคานีจ้ากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตขิองไดรเวอรเครื่องพิมพ โปรดดูที่วิธใีชไดรเวอรเครื่องพิมพแบบอ
อนไลน สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพจากโปรแกรมเฉพาะ โปรดดทูี่เอกสารประกอบโปรแกรม

หมายเหตุ การตั้งคาผานทางไดรเวอรเครื่องพิมพจะนํามาใชแทนการตั้งคาผานทางแผงควบคุม การตั้งคาโปรแกรม
ซอฟตแวรจะแทนทีท่ั้งการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพและการตั้งคาบนแผงควบคุม

การเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับงานพิมพ
หากคุณตองการใชการตั้งคาเครื่องพิมพเฉพาะในโปรแกรมที่คุณกําลังใช คุณตองเปลี่ยนการตั้งคาน้ันจาก
โปรแกรม หลังจากออกจากโปรแกรมแลว การตั้งคาของเคร่ืองพิมพจะกลับไปเปนคาที่ระบบตั้งไวในไดรเวอร
เครื่องพิมพ 

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาพิมพสําหรับงานพิมพบนคอมพิวเตอร Windows
1. เมื่ออยูในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิกทีค่ําวา File

2. คลกิที่คําวา Print

3. คลกิที่คําวา Setup หรือคลกิ Properties(ตัวเลือกอาจแตกตางกันตามโปรแกรมที่คุณใช)

4. เปลี่ยนการตั้งคาพิมพ

5. เมื่อเปลี่ยนแปลงเสร็จแลว ใหคลกิที่คําวา OK

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาพิมพสําหรับงานพิมพบนเครื่อง Macintosh
1. เมื่ออยูในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิกทีค่ําวา File 

2. คลกิที่คําวา Print

3. เมื่ออยูในกลองโตตอบที่ปรากฏ ใหเลือกการตั้งคาพิมพที่คุณตองการเปลี่ยน กอนเปลี่ยนแปลง

4. เมื่อเปลี่ยนแปลงเสร็จแลว ใหคลกิที่คําวา OK

การเปลี่ยนแปลงคาทีร่ะบบตั้งไว
หากคุณตองการใชการตั้งคาพิมพในโปรแกรมซอฟตแวรทุกโปรแกรมที่คุณใชบนคอมพิวเตอร ใหเปลี่ยนคาที่
ระบบตั้งไวในไดรเวอรเครื่องพิมพ 

เลือกขั้นตอนสําหรับระบบปฏิบัตกิารของคุณ:

● หากตองการเปลี่ยนคาที่ระบบตั้งไวใน Windows 98 และ Windows Me

● หากตองการเปลี่ยนคาที่ระบบตั้งไวใน Windows NT 4.0

● หากตองการเปลี่ยนคาที่ระบบตั้งไวในโปรแกรม Windows 2000, Windows XP และ Windows
Server 2003

● หากตองการเปลี่ยนคาที่ระบบตั้งไวในระบบปฏิบัตกิารของเคร่ือง Macintosh
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หากตองการเปลี่ยนคาทีร่ะบบตั้งไวใน Windows 98 และ Windows Me
1. คลกิปุม Start

2. คลกิSettings

3. คลกิที่คําวา Printers

4. คลกิขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series

5. คลกิที่คําวา Properties

6. เปลี่ยนการตั้งคาบนแถบตาง ๆ ถึงตอนนี้ การตั้งคาเหลานีค้ือการตั้งคาที่ระบบตั้งไวสําหรับเครื่องพิมพ

7. คลกิที่คําวา OK เพื่อบันทึกการตั้งคาของคุณ และปดไดรเวอรเครื่องพิมพ

หากตองการเปลี่ยนคาทีร่ะบบตั้งไวใน Windows NT 4.0
1. คลกิปุม Start

2. คลกิSettings

3. คลกิที่คําวา Printers

4. คลกิขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series

5. คลกิที่คําวา Document Defaults

6. เปลี่ยนการตั้งคาบนแถบตาง ๆ ถึงตอนนี้ การตั้งคาเหลานีค้ือการตั้งคาที่ระบบตั้งไวสําหรับเครื่องพิมพ

7. คลกิที่คําวา OK เพื่อบันทึกการตั้งคาของคุณ และปดไดรเวอรเครื่องพิมพ

หากตองการเปลี่ยนคาทีร่ะบบตั้งไวในโปรแกรม Windows 2000, Windows XP และ
Windows Server 2003
1. คลกิปุม Start

2. คลกิSettings

3. คลกิ Printers (Windows 2000) หรือ Printers and Faxes (Windows XP and Windows
Server 2003)

4. คลกิขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series

5. คลกิที่คําวา Properties

6. บนแถบ Advanced ใหคลิกทีค่ําวา Printing Defaults

7. เปลี่ยนการตั้งคาบนแถบตาง ๆ ถึงตอนนี้ การตั้งคาเหลานีค้ือการตั้งคาที่ระบบตั้งไวสําหรับเครื่องพิมพ

8. คลกิที่คําวา OK เพื่อกลับไปที่แถบ Advanced

9. คลกิที่คําวา OK เพื่อบันทึกการตั้งคาของคุณ และปดไดรเวอรเครื่องพิมพ

หากตองการเปลี่ยนคาทีร่ะบบตั้งไวในระบบปฏิบัตกิารของเครื่อง Macintosh
เลือกใช Apple Desktop Printer Utility, Print Center หรือ Print Setup Utility เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ไดรเวอรเครื่องพิมพที่ระบบตั้งไว ตามระบบปฏิบัต ิMacintosh ในรุนที่คุณใช 
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การใชคุณสมบัติในไดรเวอรเครื่องพิมพ

สวนนี้จะแสดงรายการคุณสมบัตกิารพิมพทั่วไปที่สามารถควบคุมผานไดรเวอรเครื่องพิมพ

● การพิมพลายน้ํา

● การพิมพเอกสารหลาย ๆ หนาลงบนกระดาษหนึ่งแผน

● การตั้งคาขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง

● การใชงานพิมพในโหมดประหยัดผงหมึก (หรือการพิมพฉบับราง)

● การเลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพ

● การใชตัวเลือกยอ/ขยาย

● การเลือกแหลงกระดาษ

● การพิมพปกเอกสาร กระดาษแผนแรกหรือแผนสุดทายที่แตกตางจากแผนอ่ืน หรือกระดาษเปลา

การพิมพลายน้ํา
ลายน้ําคือเครื่องหมาย เชนคําวา “Top Secret” “Draft” หรือชื่อบุคคลที่จะถูกพิมพไวบนพื้นหลังของเอกสารใน
หนาทีเ่ลือก

หมายเหตุ หากคุณใชโปรแกรม Windows NT 4.0, Windows 2000 , Windows XP หรือ Windows Server 2003
คุณตองมีสิทธิในการจัดการระบบเพื่อสรางลายน้ํา

หากตองการพิมพลายน้ําบน Windows (ทุกเวอรชั่น)
1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูที่ การเปล่ียนการตั้งคาสําหรับงานพิมพ)

2. บนแถบ Effects ใหเลือกลายน้ําจากรายการแบบดึงลงของ Watermarksหากตองการแกไขหรือสรางลาย
น้ํา ใหคลิกที่คําวา Edit

3. คลกิ ตกลง

หากตองการพิมพลายน้ําบนเครื่อง Macintosh
เลือก Custom และระบุขอความที่คุณตองการ โดยพิจารณาจากรุนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ ลายน้ําไดรับการสนับสนุนบนโปรแกรม Mac OS 9.x เทานั้น ลายน้ําไมไดรับการสนับสนุนบนโปรแกรม
Mac OS X V10.1 และสูงกวา
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การพิมพเอกสารหลาย ๆ หนาลงบนกระดาษหนึ่งแผน
คุณสามารถพิมพเอกสารมากกวาหนึ่งหนาลงบนกระดาษหนึ่งแผน (บางครั้งเรียกวาการพิมพตั้งแต 2หนา 4หนา
หรือการพิมพ N หนา)เอกสารในหนาตาง ๆ จะมขีนาดเล็กลงและจัดวางอยางเปนระเบียบบนกระดาษหนึ่งแผนคุณ
สามารถกําหนดใหเครื่องพิมพเอกสารสูงสุด 16 หนาลงบนกระดาษหนึ่งแผน คุณสมบัตนิี้จะชวยใหคุณพิมพหนา
เอกสารฉบับราง ไดโดยไมยุงยากและประหยัดตนทุนคาใชจาย โดยเฉพาะเมื่อใชรวมกับการพิมพสองดาน (โปรด
ดทูี่ การพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช)) 

ในการพิมพเอกสารหลาย ๆ หนาลงบนดานใดดานหนึ่งของกระดาษหนึ่งแผนบนเครื่อง
Windows (ทุกเวอรชั่น)
1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูที่ การเปล่ียนการตั้งคาสําหรับงานพิมพ)

2. บนแถบ การตกแตง ใหเลือกจํานวนของหนากระดาษท่ีตองการพิมพตอกระดาษหนึ่งแผนจากเมนแูบบดึงลง
Pages per sheet

3. หากคุณตองการใหมีขอบรอบ ๆ หนากระดาษ ใหคลกิ Print Page Borders

4. เลือกลําดับของหนาจากรายการแบบดึงลง Page Order

5. คลกิ ตกลง

การตั้งคาขนาดกระดาษทีก่ําหนดเอง
ใชคุณสมบัตกิระดาษที่กําหนดขนาดเองเพื่อพิมพบนกระดาษขนาดอื่นที่ไมใชขนาดมาตรฐาน 

หากตองการกําหนดขนาดกระดาษทีเ่ลือกเองบนเครื่อง Windows
1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูที่ การเปล่ียนการตั้งคาสําหรับงานพิมพ)

2. บนแถบ Paper/Quality ใหคลกิท่ีคําวา Custom

3. ระบคุวามกวางและความสูงของกระดาษที่ตองการ

4. คลกิที่คําวา Close

5. คลกิ ตกลง
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หากตองการกําหนดขนาดทีเ่ลือกเองบนเครื่อง Macintosh

สําหรับ Mac OS 9

1. บนเมน ูFile ใหเลือก Page Setup

2. จากเมนแูบบดึงลงของ Page Attributes ใหเลือก Custom Page Size

3. คลกิที่คําวา Newเพื่อสรางขนาดกระดาษที่กําหนดเองกระดาษในขนาดใหมที่สรางขึ้นเองจะถูกเพิ่มลงใน
เมน ูPage Size ที่อยูใน Page Setup โดยอัตโนมัติ

สําหรับ Mac OS X:

1. บนเมน ูFile ใหเลือก Page Setup

2. บนเมนแูบบดึงลงของ Settings ใหคลกิ Page Attributes และคลิก Custom Paper Size

3. คลกิ New และพิมพชื่อใหกับกระดาษที่กําหนดขนาดเอง

4. พิมพความสูงและความกวางสําหรับกระดาษที่กําหนดขนาดเอง คลิกทีค่ําวา save

5. บนเมนแูบบดึงลงของ Settings ใหคลกิ Page Attributes ตรวจดูใหแนใจวาเมนแูบบดึงลงของ
Format for ไดตั้งไวสําหรับ Any Printer

6. ในหนาตาง Page Attributes ใหคลิก Paper Size และเลือกขนาดใหมสําหรับกระดาษที่กําหนดขนาด
เอง ตรวจสอบวา ขนาดดังกลาวถูกตอง

7. คลกิ ตกลง

การใชงานพิมพในโหมดประหยัดผงหมึก (หรือการพิมพฉบับราง)
ใชโหมดประหยัดผงหมึก (การพิมพฉบับราง) เพื่อพิมพงานตอหนึ่งหนาโดยใชผงหมึกที่ลดลง การเลือกตัวเลือกนี้
จะชวยยืดอายุการใชงานของตลับหมึกพิมพและลดคาใชจายตอหนา แตจะลดคุณภาพการพิมพเชนกัน 

HP ไมแนะนําใหใชโหมดประหยัดผงหมึกตลอดเวลา หากใชโหมดประหยัดผงหมึกตลอดเวลาเมื่อจํานวนผงหมึก
เฉลี่ยสําหรับงานพิมพเหลือนอยกวา 5% อาจทําใหปริมาณผงหมึกติดคางในชิ้นสวนทางกลภายในตลับหมึกพิมพ
หากคุณภาพของงานเริ่มลดลงภายใตสถานการณเชนนี ้คุณจําเปนตองเปลี่ยนเปนตลับหมึกพิมพตลับใหม แมยังมี
ผงหมึกเหลืออยูในตลับ

หากตองการใชการพิมพในโหมดประหยัดผงหมึก (หรือการพิมพฉบับราง) บนเครื่อง
Windows
1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูที่ การเปล่ียนการตั้งคาสําหรับงานพิมพ)

2. บนแถบ Paper/Quality ใหคลกิ โหมดประหยดัผงหมึก

3. คลกิ ตกลง

การเลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพ
หากคุณตองการคุณภาพการพิมพขั้นสูง คุณสามารถเลือกจากการตั้งคาที่กําหนดเอง 

ตัวเลือกความละเอยีดในการพิมพ:

● Best Quality - ใช ProRes 1200 สําหรับคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด

● Faster Printing - ใช FastRes 1200 เปลี่ยนความละเอียดในการพิมพสําหรับภาพกราฟกที่ซับซอนหรือ
งานพิมพที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

● Custom—ใชตัวเลือกนี้เพื่อกําหนดการตั้งคาสําหรับคุณภาพการพิมพ
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หมายเหตุ การเปลี่ยนความละเอียดในการพิมพอาจเปลี่ยนการจัดรูปแบบขอความ

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับคุณภาพการพิมพบนเครื่อง Windows
1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพโปรดดทูี่ การเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับงานพิมพ

2. บนแถบ Paper/Quality ใหเลือกการตั้งคาความละเอียดหรือคุณภาพการพิมพที่คุณตองการจากเมนแูบบ
ดึงลงของ Print Quality

3. คลกิ ตกลง

การใชตัวเลือกยอ/ขยาย
ตัวเลือกยอ/ขยายจะทําใหคุณสามารถปรับขนาดเอกสารเปนเปอรเซ็นตจากขนาดปกต ิคุณยังสามารถเลือกปรับ
ขนาดเอกสารใหพอดีกับกระดาษในขนาดใดขนาดหนึ่งที่เครื่องพิมพสนับสนุน

หากตองการกําหนดตัวเลือกยอ/ขยายบนเครื่อง Windows
1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพโปรดดทูี่ การเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับงานพิมพ

2. บนแถบ Effects ใหคลิก % of Normal Size

3. ใชกลองตัวเลขหรือตัวเลื่อนเพื่อลดหรือเพิ่มมาตราสวน

4. คลกิ ตกลง

การเลือกแหลงกระดาษ
หากโปรแกรมของคุณรองรับการพิมพกระดาษตามแหลงกระดาษ โปรดเลือกแหลงกระดาษจากโปรแกรมของ
คุณ การตั้งคาโปรแกรมจะแทนที่การตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ 

หากตองการเลือกแหลงกระดาษบนเครื่อง Windows
1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับงานพิมพ

2. บนแถบ Paper/Quality ใหเลือกแหลงกระดาษจากรายการแบบดึงลงของ Source is

3. คลกิ ตกลง

หากตองการเลือกแหลงกระดาษบนเครื่อง Macintosh
สําหรับ Mac OS 9:เลือกแหลงกระดาษจากตัวเลือก General ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

สําหรับ Mac OS X: คลิก File และคลิก Print และคลิก Paper Feed

การพิมพปกเอกสาร กระดาษแผนแรกหรือแผนสุดทายทีแ่ตกตางจากแผนอื่น
หรือกระดาษเปลา
ใชขั้นตอนตอไปนีเ้พื่อพิมพปกเอกสารลงบนกระดาษชนิดอ่ืนที่ไมใชกระดาษสําหรับเอกสารทั้งหมด หรือพิมพ
กระดาษแผนแรกหรือแผนสุดทายของเอกสารดวยกระดาษชนิดอ่ืน ตัวอยางเชน หากตองการพิมพกระดาษแผน
แรกของเอกสารลงบนกระดาษหัวจดหมาย และพิมพกระดาษสวนที่เหลือของเอกสารลงบนกระดาษธรรมดา หรือ
พิมพปกเอกสารลงบนการดสต็อค และกระดาษแผนอ่ืน ๆ ลงบนกระดาษธรรมดา คุณยังสามารถใชคุณสมบัตนิี้
เพื่อแทรกกระดาษเปลาระหวางเอกสารเมื่อพิมพสําเนาหลาย ๆ ชุด 

คุณอาจไมสามารถใชตัวเลือกนีใ้นไดรเวอรเครื่องพิมพทั้งหมด
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หากตองการพิมพปกเอกสารหรือกระดาษแผนอื่นบนเครื่อง Windows

หมายเหตุ ขั้นตอนนี้จะเปล่ียนการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการพิมพงานหนึ่งชิ้น หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาที่ระบบตั้งไว
ของเครื่องพิมพ โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงคาที่ระบบตั้งไว

1. เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูที่ การเปล่ียนการตั้งคาสําหรับงานพิมพ)

2. บนแถบ Paper/Quality ใหเลือก Use different paper/Covers

3. หากตองการพิมพปกเอกสารหรือแทรกกระดาษเปลาระหวางเอกสาร ใหเลือก Front Cover หรือ Back
Cover จากรายการแบบดึงลง คลกิ Add a Blank or Preprinted Cover.เลือก Source is และ
Type is สําหรับปกเอกสารหรือกระดาษเปลา กระดาษเปลาอาจเปนปกหนาหรือปกหลังเอกสาร คลกิ ตกลง

4. หากตองการพิมพกระดาษหนาแรกหรือกระดาษหนาสุดทายที่ใชกระดาษอื่น ใหเลือก First Page, Other
Pages หรือ Last Page จากรายการแบบดึงลง เลือก Source is และ Type is สําหรับกระดาษอื่น คลิ
ก ตกลง

หากตองการพิมพปกเอกสารหรือการะดาษอื่นบนเครื่อง Macintosh
สําหรับ Mac OS 9:เมื่ออยูในกลองโตตอบ Print ใหเลือก First from และ Remaining from

สําหรับ Mac OS X: คลิก File และคลิก Print และคลิก Paper Feed
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การใชคุณสมบัติการเก็บบันทึกงาน

เครื่องพิมพรองรับคุณสมบัตกิารเก็บบันทึกงานแบบตางๆ 4 แบบ ซึ่งจะทําใหเครื่องพิมพพิมพงานจากแผงควบคุม
เครื่องพิมพ หลังจากที่ส่ังงานพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร โดยเลือกไดดังนี้: 

● งานถายสําเนาอยางรวดเร็ว

● งานพิสูจนอักษรและงานที่ชะลอไว

● งานสวนตัว

● งานที่เก็บบันทึก

คุณสามารถใชงานคุณสมบัตบิางอยางไดแมคุณจะไมไดติดตั้งฮารดดิสก ซ่ึงเปนอุปกรณเลือกใชไว แตหากคุณตอง
การใชคุณสมบัตกิารเก็บบันทึกงานทั้งหมด คุณตองติดตั้งอุปกรณเสริมของฮารดดิสก ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช ลง
ในเครื่องพิมพ และตั้งคาคอนฟกของไดรเวอรใหถูกตองหากตองการใชคุณสมบัตกิารเก็บบันทึกงานสําหรับการ
พิมพงานที่ยุงยากซับซอน HP ขอแนะนําใหคุณติดตั้งหนวยความจําเพิ่ม สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อฮารดดิสก
เสริมหรือหนวยความจําเพิ่ม โปรดดูที่ หมายเลขชิ้นสวน

โปรดตรวจดวูาไดระบุชื่องานพิมพของคุณในไดรเวอรเครื่องพิมพกอนที่จะพิมพงาน การใชชื่อที่ระบบตั้งไวอาจ
แทนที่งานพิมพเดิมที่มชีื่อที่ระบบตั้งไวเหมือนกัน หรือทําใหงานพิมพนั้นถูกลบ

หมายเหตุ หากคุณปดการทํางานของเครื่องพิมพ งานทั้งหมด ทั้งการถายสําเนาอยางรวดเร็ว งานพิมพเพื่อพิสูจนอักษรและ
งานที่ชะลอไว รวมทั้งงานสวนตัวจะถูกลบนอกจากนี ้ยังสามารถลบงานพิมพออกไดโดยใชแผงควบคุม

การถายสําเนางานอยางรวดเร็ว
คุณสมบัตกิารถายสําเนาอยางรวดเร็วจะพิมพสําเนางานตามจํานวนที่ขอไว และจะบันทึกสําเนางานพิมพไวใน
ฮารดดิสกเสริมหรือในดิสก RAM หากคุณไมไดติดตั้งฮารดดิสกเสริม และคุณจะสามารถพิมพสําเนาเพิ่มเติมได
อีกในภายหลัง คุณสามารถยกเลิกการใชคุณสมบัตนิีไ้ดจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุจํานวนสําเนางานอยางรวดเร็วซึ่งไดเก็บไวที่ การเปลี่ยนการตั้งคาคอนฟก
บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ หากคุณปดการทํางานของเครื่องพิมพ งานทั้งหมด ทั้งการถายสําเนาอยางรวดเร็ว งานพิมพเพื่อพิสูจนอักษรและ
งานที่ชะลอไว รวมทั้งงานสวนตัวจะถูกลบนอกจากนี ้ยังสามารถลบงานพิมพออกไดโดยใชแผงควบคุม

หากตองการพิมพสําเนาของงานทีเ่ก็บไว

1. กด เมน ูเพื่อเขาสูเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กูคืนงานพิมพ และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผูใช และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผูใชหรือชื่องาน และกด  (ปุมเลือก)

5. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพ และกด  (ปุมเลือก)

6. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลือกจํานวนของสําเนา และกด  (ปุมเลือก)

การลบสําเนางานพิมพอยางรวดเร็ว
หากคุณส่ังพิมพสําเนางานพิมพอยางรวดเร็ว เคร่ืองพิมพจะบันทึกชื่องานและชื่อผูใชรายเดียวกันทับงานเดิม แต
หากไมมีงานเดิมที่มชีื่อเดียวกัน เครื่องพิมพจะตองใชเนื้อทีอ่ื่นเพิ่มเติมสําหรับจัดเก็บงานนั้น โดยการลบสําเนางาน
พิมพอยางรวดเร็วงานอื่นที่เกาที่สุดออกกอน จํานวนสําเนางานพิมพอยางรวดเร็วที่ระบบตั้งไวสามารถเก็บไดคือ
32 ชุด โดยคุณสามารถเปลี่ยนจํานวนสําเนางานพิมพอยางรวดเร็วที่ตองการไดที่แผงควบคุม โปรดดูที่ การเปลี่ยน
การตั้งคาคอนฟกบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
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หมายเหตุ หากคุณปดการทํางานของเครื่องพิมพ งานทั้งหมด ทั้งการถายสําเนาอยางรวดเร็ว งานพิมพเพื่อพิสูจนอักษรและ
งานที่ชะลอไว รวมทั้งงานสวนตัวจะถูกลบนอกจากนี ้ยังสามารถลบงานพิมพออกไดโดยใชแผงควบคุม

หากตองการลบสําเนางานอยางรวดเร็ว

1. กด เมน ูเพื่อเขาสูเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กูคืนงานพิมพ และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผูใช และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผูใชหรือชื่องาน และกด  (ปุมเลือก)

5. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ลบ และกด  (ปุมเลือก)

การพิสูจนอักษรและเก็บงานพิมพ
คุณสมบัตกิารพิสูจนอักษรและเก็บงานพิมพจะชวยใหพิมพสําเนาชุดหนึ่งของงานพิมพออกมาไดอยางรวดเร็วและ
งายดาย เพื่อการพิสูจนอักษร กอนพิมพสําเนาอ่ืน ๆ เพิ่ม 

หมายเหตุ หากคุณปดการทํางานของเครื่องพิมพ งานทั้งหมด ทั้งการถายสําเนาอยางรวดเร็ว งานพิมพเพื่อพิสูจนอักษรและ
งานที่ชะลอไว รวมทั้งงานสวนตัวจะถูกลบ

หากตองการพิมพสําเนาทีเ่หลือของงานทีเ่ก็บไว

1. กด (ปุมเลือก button) เพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กูคืนงานพิมพ และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผูใช และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุม>ลง) เพื่อเลื่อนไปท่ีชื่อผูใชหรือชื่องาน และกด  (ปุมเลือก)

5. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพ และกด  (ปุมเลือก)

6. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่จํานวนของสําเนา และกด  (ปุมเลือก)

การลบงานพิมพทีช่ะลอไว
หากคุณส่ังพิมพงานที่ตรวจและเก็บไว เครื่องพิมพจะลบงานดังกลาวที่เปนงานเดิมของคุณออกโดยอัตโนมัตแิต
หากไมมีงานเดิมที่มชีื่อเดียวกัน และเครื่องพิมพจะตองใชเนื้อทีอ่ื่นเพิ่มเติม เครื่องพิมพอาจลบสําเนางานที่ตรวจ
และเก็บไวซ่ึงเปนงานที่เกาที่สุดออกกอน

หมายเหตุ หากคุณปดการทํางานของเครื่องพิมพ งานทั้งหมด ทั้งการถายสําเนาอยางรวดเร็ว งานพิมพเพื่อพิสูจนอักษรและ
งานที่ชะลอไว รวมทั้งงานสวนตัวจะถูกลบ คุณยังสามารถเลือกลบงานที่ชะลอไวจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

หากตองการลบงานพิมพทีช่ะลอไว

1. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กูคืนงานพิมพ และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุม>ลง) เพื่อเลื่อนไปท่ีชื่อผูใช และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผูใชหรือชื่องาน และกด  (ปุมเลือก)

5. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ลบ และกด  (ปุมเลือก)
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การพิมพงานสวนตัว
คุณสมบัตกิารพิมพงานสวนตัวชวยใหคุณกําหนดไมใหพิมพงานใดงานหน่ึงจนกวาคุณจะส่ังพิมพโดยใชรหัส
ประจําตัว (PIN) ซึ่งเปนตัวเลขสี่หลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ คุณระบรุหัส PIN ในไดรเวอรเครื่องพิมพ
และจะมีการสงหมายเลขนี้ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงานพิมพ ไปที่เครื่องพิมพ 

หากตองการกําหนดใหเปนงานพิมพสวนตัว

หากตองการระบุไวภายในไดรเวอรเครื่องพิมพวา งานพิมพหนึ่ง ๆ  เปนงานพิมพสวนตัว ใหเลือกตัวเลือก
Private Job และพิมพรหัส PIN ซึ่งเปนตัวเลขสี่หลัก

หากตองการพิมพงานสวนตัว

1. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กูคืนงานพิมพ และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช (ปุมขึ้น) หรือ (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผูใช และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผูใชหรือชื่องาน และกด  (ปุมเลือก)

5. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพสัญลักษณตัวล็อคจะปรากฏขึ้นดานขาง พิมพกด  (ปุม
เลือก)

6. เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส PIN ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเปลี่ยนหมายเลขแรกของรหัส PIN และ
กด  (ปุมเลือก)เครื่องหมาย ดอกจัน (*) จะปรากฏแทนหมายเลข ทําซ้ําตามขั้นตอนนีเ้พื่อเปลี่ยนหมายเลข
อีก 3 หมายเลขที่เหลือของรหัส PIN

7. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่จํานวนของสําเนา และกด (ปุมเลือก)

การลบงานพิมพสวนตัว
หลังจากทีผู่ใชส่ังพิมพงานสวนตัว งานดังกลาวจะถูกลบไปโดยอัตโนมัต ิหากผูใชไมเลือกตัวเลือก Stored Job
ในไดรเวอร

หมายเหตุ หากคุณปดการทํางานของเครื่องพิมพ งานทั้งหมด ทั้งการถายสําเนาอยางรวดเร็ว งานพิมพเพื่อพิสูจนอักษรและ
งานที่ชะลอไว รวมทั้งงานสวนตัวจะถูกลบนอกจากนี ้คุณยังสามารถลบงานสวนตัวนั้นออกโดยใชแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพกอนที่จะมกีารสั่งพิมพได

หากตองการลบงานพิมพสวนตัว

1. กด (ปุมเลือก) เพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กูคืนงานพิมพ และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผูใช และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผูใชหรือชื่องาน และกด  (ปุมเลือก)

5. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ลบ และกด  (ปุมเลือก)(สัญลักษณตัวล็อคจะปรากฏขึ้นดาน
ขาง ลบ)

6. เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส PIN ใช (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเปล่ียนหมายเลขแรกของรหัส PIN และ
กด  (ปุมเลือก)เครื่องหมาย ดอกจัน (*) จะปรากฏแทนหมายเลข ทําซ้ําตามขั้นตอนนีเ้พื่อเปลี่ยนหมายเลข
อีก 3 หมายเลขที่เหลือของรหัส PIN
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การเก็บบันทึกงานพิมพ
ผูใชสามารถดาวนโหลดงานพิมพมาเก็บไวในฮารดดิสกเสริมของเครื่องพิมพโดยยังไมส่ังพิมพจากนั้นจึงส่ังพิมพ
งานดังกลาวผานทางแผงควบคุมเครื่องพิมพไดตลอดเวลาตัวอยางเชน คุณอาจตองการดาวนโหลดแบบฟอรมของ
พนักงาน ปฏิทิน ตารางการทํางาน หรือแบบฟอรมทางบัญชทีี่ผูอ่ืนสามารถเขาใชและพิมพเอกสารดังกลาวได

หากตองการเก็บบันทึกงานพิมพ

หากตองการเก็บบันทึกงานพิมพไวในฮารดดิสกเสริมตลอดเวลา ใหเลือกตัวเลือก Stored Job ในไดรเวอร
เครื่องพิมพเม่ือส่ังพิมพงานดังกลาว

หากตองการพิมพงานทีเ่ก็บบันทึกไว

1. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กูคืนงานพิมพ และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปยังชื่อผูใช และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผูใชหรือชื่องาน และกด  (ปุมเลือก)

5. ใช (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพ และกด  (ปุมเลือก)

6. ใช (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่จํานวนของสําเนา และกด  (ปุมเลือก)

หากตองการลบงานพิมพทีเ่ก็บบันทึกไว

1. กด (ปุมเลือก) เพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กูคืนงานพิมพ และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผูใช และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผูใชหรือชื่องาน และกด  (ปุมเลือก)

5. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ลบ และกด  (ปุมเลือก)
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3 การจัดการและการบํารุงรักษาเครื่อง
พิมพ

บทนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้:

● การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว

● การใชซอฟตแวร HPWebJetadmin

● การใชซอฟตแวร HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 

● การถอนการติดตั้ง HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 

● การจัดการและการตั้งคาคอนฟกไดรเวอรเครื่องพิมพ

● การตั้งคาคอนฟกการแจงขอมูลทางอีเมล 

● การตั้งนาฬิกาตามเวลาจริง

● การตรวจสอบคาคอนฟกเกอเรชันของเครื่องพิมพ

● การจัดการตลับหมึกพิมพ

● การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

● ทําการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย

● การเปลี่ยนชุดอุปกรณเย็บเลม
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การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะชวยใหคุณดูเครื่องพิมพและสถานะเครือขาย และจัดการกับฟงกชั่นตาง ๆ ในการพิมพจาก
คอมพิวเตอรของคุณแทนจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ ตอไปนี ้คือ ตัวอยางสิ่งที่คุณจะทําไดเม่ือใชเว็บเซิรฟเวอรใน
ตัว:

● ดขูอมูลสถานะการควบคุมเครื่องพิมพ

● ตั้งประเภทของวัสดุสําหรับพิมพที่อยูในถาดแตละถาด

● ตรวจสอบจํานวนอุปกรณส้ินเปลืองทีเ่หลืออยูทั้งหมด และสั่งซื้อชุดใหม ๆ เก็บสํารองไว

● ดแูละเปลี่ยนคาคอนฟกเกอเรชันของถาดกระดาษ

● ดแูละเปลี่ยนคาคอนฟกเกอเรชันสําหรับเมนบูนแผงควบคุมเครื่องพิมพ

● ดแูละพิมพหนาตาง ๆ ที่อยูดานใน

● รับขอมูลแจงเตือนเก่ียวกับเหตุการณที่เกิดกับเคร่ืองพิมพหรืออุปกรณส้ินเปลือง

● ดแูละเปลี่ยนคาคอนฟกเกอเรชั่นเครือขาย

คุณสมบัตเิว็บเซิรฟเวอรในตัวตองใช RAM อยางนอย 48 เมกะไบต และ HP Jetdirect print server เพื่อเชื่อม
ตอกับเครือขายของคุณ 

หากตองการใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว คุณตองมีโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.01 หรือสูงกวา หรือ
โปรแกรม Netscape 6.2 หรือสูงกวาสําหรับ Windows, Mac OS, และ Linux (เฉพาะโปรแกรม
Netscape) ตองใชโปรแกรม Netscape Navigator 4.7 สําหรับ HP-UX 10 และ HP-UX 11 เว็บเซิรฟ
เวอรในตัวจะทํางานเมื่อตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายท่ีทํางานบน IPเว็บเซิรฟเวอรในตัวไมสนับสนุนการเชื่อม
ตอเครื่องพิมพแบบ IPX คุณไมจําเปนตองตออินเทอรเน็ตเพื่อเปดและใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว 

เมื่อตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะสนับสนุนโปรแกรม Windows 98 และสูง
กวาหากตองการใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวกับการเชื่อมตอโดยตรง คุณตองเลือกตัวเลือกการติดตั้งแบบ Custom เมื่อ
คุณติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ เลือกตัวเลือกเพื่อโหลด กลองเครื่องมือ HP  พร็อกซียเซิรฟเวอรจะไดรับการติดตั้ง
ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของซอฟตแวร กลองเครื่องมือ HP 

เมื่อตอเครื่องพิมพเขากับเครือขาย คุณจะสามารถใชงานเว็บเซิรฟเวอรในตัวไดโดยอัตโนมัติ

อีกตัวเลือกหนึ่งเพื่อเขาสูเว็บเซิรฟเวอรในตัวคือ HP Printer Access Tool ทั้งนี ้ซอฟตแวร HP Printer
Access Tool จัดเตรียมจุดเขาสูเว็บเซิรฟเวอรในตัว (EWS) หนึ่งจุดสําหรับเครื่องพิมพทุกเครื่องที่เชื่อมตอกับ
เครือขายในโฟลเดอร Printers ทองถิ่นของผูใชแตละคน เมื่อใชเว็บเบราเซอร ผูใชสามารถดูขอมูลสถานะของ
อุปกรณส้ินเปลือง ควบคุมงานพิมพ และจัดการกับคาคอนฟกเกอเรชันผลิตภัณฑผาน EWS

การเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว
1. เมื่ออยูบนเว็บเบราเซอรที่ไดรับการสนับสนุนบนคอมพิวเตอรของคุณ ใหพิมพ IP แอดเดรสสําหรับเครื่อง

พิมพหากตองการคนหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนาแสดงคาคอนฟกออกมากอน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการพิมพหนาแสดงคาคอนฟก โปรดดูที่ หนาแสดงขอมูลกําหนดคา 

หมายเหตุ หลังจากทีคุ่ณเปด URL คุณสามารถบันทึก URL นีไ้วเปนบุคมารค เพื่อใหสามารถเปดดูไดอยางรวดเร็วในครั้ง
ตอไป

2. เว็บเซิรฟเวอรในตัวมีแถบ 3 แถบที่ประกอบดวยการตั้งคาและขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ:แถบขอมูล แถบการ
ตั้งคา และแถบเครือขาย คลกิแถบที่คุณตองการดูขอมูล

3. ดสูวนตอไปนีห้ากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบแตละแถบ
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แถบขอมูล
กลุมของหนาขอมูลประกอบดวยหนาตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

● สถานะอุปกรณ หนานีแ้สดงสถานะของเครื่องพิมพและจํานวนอุปกรณส้ินเปลือง HP ที่เหลือ โดย 0
เปอรเซ็นตหมายถึงไมมีอุปกรณส้ินเปลืองเหลืออยู หนานีย้ังแสดงประเภทและขนาดของวัสดุสําหรับพิมพที่
กําหนดใชรวมกับถาดแตละถาด หากตองการเปลี่ยนคาที่ระบบตั้งไว ใหคลกิ Change Settings

● หนาแสดงคาคอนฟก หนานีแ้สดงขอมูลที่พบบนหนาแสดงคาคอนฟกของเคร่ืองพิมพ

● สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง หนานี้แสดงจํานวนอุปกรณส้ินเปลืองของ HP ที่เหลืออยู โดย 0 เปอรเซ็นตหมายถึง
ไมมอุีปกรณส้ินเปลืองเหลืออยูเลยหนานีย้ังแสดงหมายเลขชิ้นสวนของอุปกรณส้ินเปลืองดวยหากตองการสั่ง
ซื้ออุปกรณส้ินเปลืองใหม ใหคลิกทีค่ําวา Order SuppliesในสวนของOther Links ในหนาตาง หากตอง
การเยี่ยมชมเว็บไซตอ่ืน คุณตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตกอน

● บันทึกเหตกุารณ หนานี้แสดงรายการเหตุการณและขอผิดพลาดของเครื่องพิมพ

● ขอมูลอุปกรณหนานีย้ังแสดงขอมูลเกี่ยวกับชื่อเครือขายของเครื่องพิมพ และรุน หากตองการเปลี่ยนขอมูล
เหลานี้ ใหคลิกทีค่ําวา Device Information บนแถบการตั้งคา

● แผงควบคุมคลิกปุมนี้เพื่อดูสถานะปจจุบันของแผงควบคุมเครื่องพิมพ

แถบการตั้งคา
คุณสามารถใชแถบนีเ้พื่อตั้งคาคอนฟกเครื่องพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณแถบการตั้งคาสามารถใชรหัสผาน
ปองกัน หากเครื่องพิมพเครื่องนี้เปนเครื่องพิมพของเครือขาย ควรปรึกษาผูดูแลระบบเครื่องพิมพทุกครั้งกอน
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาบนแถบนี ้

แถบการตั้งคาประกอบดวยหนาตาง ๆ ดังตอไปนี้

● กําหนดคาอุปกรณตั้งคาคอนฟกการตั้งคาทั้งหมดของเครื่องพิมพไดจากหนานี้ หนานีย้ังมีเมนูทีม่ักพบบน
เครื่องพิมพเม่ือใชจอแสดงผลบนแผงควบคุม เมนเูหลานี้รวมถึง ขอมูล, การจัดการกระดาษ และกําหนดคา
อุปกรณ

● ระบบเตือน เครือขายเทานั้น ตั้งคาเพื่อรับอีเมลแจงเตือนในกรณขีองเหตุการณที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพและ
อุปกรณส้ินเปลือง

● อเีมล เครือขายเทานั้น ใชรวมกับหนาระบบเตือนเพื่อเซ็ตอัพอีเมล เขาและออก

● ความปลอดภยั ตั้งรหัสผานที่ผูใชตองปอนเพื่อเขาสูแถบการตั้งคา และ เครือขาย เปดและปดคุณสมบัติ
บางอยางของ EWS

● ลิงคอื่น เพิ่มหรือเลือกกําหนดลิงคไปยังเว็บไซตอ่ืน ลิงคนีจ้ะแสดงในสวนของ ลิงคอื่นบนทุกหนาของ
เว็บเซิรฟเวอรในตัว ลิงคถาวรเหลานี้จะแสดงผลในสวนของลิงคอ่ืน อันไดแก:HP Instant Support,
Order Supplies และ Product Support

● ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ ตั้งชื่อเครื่องพิมพและกําหนดหมายเลขอางอิงใหกับเครื่องพิมพใสชื่อและอีเมลแอดเด
รสสําหรับบุคคลที่สามารถติดตอไดสะดวกคนแรกที่จะรับขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ

● ภาษา กําหนดภาษาที่จะแสดงผลขอมูลของเว็บเซิรฟเวอรในตัว

● บรกิารดานเวลา ตั้งเครื่องพิมพใหเรียกคืนวันที่และเวลาจากเซิรฟเวอรเครือขายตามระยะเวลาที่เหมาะสม

แถบเครือขาย
ผูดูแลระบบเครือขายสามารถใชแถบนี้เพื่อควบคุมการตั้งคาที่เกี่ยวกับเครือขายสําหรับเคร่ืองพิมพ เมื่อเชื่อมตอเขา
กับเครือขายที่ใช IP แถบนี้จะไมปรากฏหากตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือหากตอเคร่ืองพิมพเขา
กับเครือขายโดยใชอุปกรณอ่ืนท่ีไมใช HP Jetdirect print server
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ลิงคอื่นๆ
สวนนี้ประกอบดวยลิงคตาง ๆ ที่จะเชื่อมตอคุณเขากับอินเทอรเน็ต คุณจะตองตออินเทอรเน็ตจึงจะใชลิงคเหลานี้ได
หากคุณใชระบบเดลอัพคอนเน็ตชั่น และไมไดเชื่อมตอเม่ือเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวเปนครั้งแรก คุณตองเชื่อมตอ
กอนจะดูเว็บไซตเหลานี้ คุณอาจจําเปนตองปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวและเปดอีกครั้งเพื่อเชื่อมตอ 

● HP Instant Support เชื่อมคุณเขากับเว็บไซตของ HP เพื่อชวยคุณคนหาวิธีแกปญหาตาง ๆ บริการนีจ้ะ
วิเคราะหบันทึกขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ และขอมูลคาคอนฟกเกอเรชัน เพื่อใหการวินิจฉัย และ
ขอมูลสนับสนุนเฉพาะสําหรับเครื่องพิมพของคุณ 

● Order Supplies คลกิท่ีลิงคนี้เพื่อตอเขากับเว็บไซตของ HP และสั่งซื้ออุปกรณส้ินเปลืองของแทของ HP
เชน ตลับหมึกพิมพและสื่อที่ใชพิมพ

● การสนับสนุนผลติภณัฑ เชื่อมตอเขากับไซตการสนับสนุนสําหรับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet 4250 หรือ
4350 series หลังจากนั้น จึงเริ่มตนคนหาวิธีใชตามหัวขอทั่ว ๆ ไป
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การใชซอฟตแวร HPWebJetadmin

HP Web Jetadmin เปนโซลูชันของซอฟตแวรที่ใชงานกับเว็บเมื่อตองติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหา
อุปกรณท่ีตอพวงเขากับเครือขายในระยะไกลอินเทอรเฟซเบราเซอรที่ใชงานไดกับซอฟตแวรนีจ้ะชวยใหการ
จัดการระหวางแพลตฟอรมของอุปกรณตางๆ ทําไดงายขึ้น ไมวาจะเปนเครื่องพิมพของ HP หรือไมใช ก็ตาม
ระบบการจัดการเปนแบบรับรูปญหาทันที จึงชวยใหผูดูแลระบบแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองพิมพไดกอนที่ผูใช
จะไดรับผลกระทบจากปญหานั้น ดาวนโหลดซอฟตแวรการบริหารขั้นสูงนี้ไดฟรทีี่ http://www.hp.com/go/
webjetadmin_software 

หากตองการขอรับปลั๊กอินสําหรับ HP Web Jetadmin, คลิก ปลั๊กอิน และคลกิลิงค ดาวนโหลด ที่อยูติดกับชื่อ
ปล๊ักอินท่ีคุณตองการ ซอฟตแวร HP Web Jetadmin สามารถแจงใหคุณทราบโดยอัตโนมัตวิา ปลั๊กอินใหมจะมี
เขามาเมื่อใด บนหนา ผลติภณัฑใหม ใหทําตามคําแนะนําที่ปรากฏเพื่อตอเขากับเว็บไซตของ HP โดยอัตโนมัติ

หากติดตั้งบนโฮสตเซิรฟเวอร ซอฟตแวร HP Web Jetadmin จะนํามาใชไดกับเครื่องไคลเอ็นตทุกเรื่องผานทาง
เว็บเบราเซอรที่สนับสนุน เชน Microsoft Internet Explorer 6.0 สําหรับ Windows หรือ Netscape
Navigator 7.1 สําหรับ Linux. เรียกดูโฮสตของ HP Web Jetadmin

หมายเหตุ เบราเซอรตองใชกับ Java ได ไมสนับสนุนบนเคร่ืองแอปเปลพีซี
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การใชซอฟตแวร HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 

กลองเครื่องมือ HP เปนแอปพลเิคชันทางเว็บ ซึ่งคุณสามารถใชดําเนินการตอไปนี้ได:

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● กําหนดคาเครื่องพิมพ

● ดขูอมูลการแกไขปญหา

● ดเูอกสารแบบออนไลน

คุณสามารถดกูลองเครื่องมือ HP  เมื่อเครื่องพิมพเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอรของคุณโดยตรง หรือเมื่อเชื่อมตอ
เขากับระบบเครือขาย คุณตองทําการติดตั้งใหเสร็จสมบูรณเพื่อใช กลองเคร่ืองมือ HP 

หมายเหตุ คุณไมจําเปนตองเขาใชงานอินเทอรเน็ต ก็สามารถเปดและใชงานกลองเครื่องมือ HP  ไดอยางไรก็ตาม หากคุณ
คลิกลิงคในสวน ลิงคอื่นๆ คุณจะตองาเขาใชงานอินเทอรเน็ต เพื่อจะไปยังไซตที่เชื่อมโยงกับลิงค โปรดดรูาย
ละเอียดเพิ่มเติมที่ ลิงคอ่ืนๆ

ระบบปฏิบัตกิารทีส่นับสนุน
กลองเครื่องมือ HP  นํามาใใชไดกับระบบปฏิบัตกิารตอไปนี้:

● Windows 98, 2000, Me, XP และ Server 2003

● Mac OS X, รุน 10.2 หรือสูงกวา

เบราเซอรทีส่นับสนุน
ในการหากตองการใชกลองเคร่ืองมือ HP  คุณตองมเีบราเซอรแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี:้

Windows
● Microsoft Internet Explorer 5.5 หรือสูงกวา

● Netscape Navigator 7.0 หรือสูงกวา

● Opera Software ASA Opera 6.05 หรือสูงกวา

Macintosh (เฉพาะ OS X เทานั้น)
● Microsoft Internet Explorer 5.1 หรือสูงกวา

● Netscape Navigator 7.0 หรือสูงกวา

หนาทุกหนาสามารถพิมพไดจากเบราเซอร
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ในหากตองการด ูกลองเครื่องมือ HP 
1. เปด กลองเครื่องมือ HP  ดวยวิธใีดวิธหีนึ่งดังตอไปนี:้

● ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนกลองเครื่องมือ HP  บนเดสกท็อปของระบบปฏิบัตกิาร Windows

● จากเมน ูStart ของระบบปฏิบัตกิาร Windows ใหคลกิ Programs และคลกิ กลองเครื่องมือ HP 

● สําหรับ Macintosh OS X คลิกที ่Applications บนฮารดไดรฟ แลวคลิกทีแ่ฟมขอมูล Utilitites
จากนั้น ดับเบิลคลกิที่ ไอคอน HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP)

หมายเหตุ หลังจากทีคุ่ณเปด URL คุณสามารถบันทึก URL นีไ้วเปนบุคมารค เพื่อใหสามารถเปดดูไดอยางรวดเร็วในครั้ง
ตอไป

2. กลองเครื่องมือ HP  จะเปดออกในเว็บเบราเซอร ซอฟตแวร กลองเครื่องมือ HP  ประกอบดวยหลาย ๆ สวน
ดังตอไปนี้:

● แถบ สถานะ

● แถบการแกปญหา

● แถบ การแจงขอมูล

● แถบ เอกสาร

● หนาตาง การตั้งคาเครื่องพิมพ

● ลิงคกลองเคร่ืองมือ

● ลิงคอ่ืนๆ

แถบ สถานะ
แถบสถานะมีลิงคไปยังหนาหลักตางๆ ดังนี้

● สถานะของอุปกรณ แสดงขอมูลสถานะเครื่องพิมพ หนานีแ้สดงสภาวะตางๆ ของเครื่องพิมพ เชน กระดาษ
ติด หรือไมมกีระดาษในถาด หลังจากที่คุณแกไขปญหาของเครื่องพิมพแลว ใหคลกิที่ปุมรเีฟรชเพื่ออัปเด
ตสถานะเครื่องพิมพ

● สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง แสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลืองอยางละเอียด เชน เปอรเซ็นตของผงหมึกท่ีเหลือใน
ตลับหมึกพิมพ และจํานวนหนาทีพ่ิมพไปแลวโดยใชตลับหมึกพิมพปจจุบันหนานี้ยังมลีิงคในการสั่งซื้อ
อุปกรณส้ินเปลืองและเพื่อคนหาขอมูลการรีไซเคิลอีกดวย

● พิมพหนาขอมูล พิมพหนาแสดงคาคอนฟกและหนาขอมูลอ่ืนๆ ซึ่งเครื่องพิมพมขีอมูลนี้ เชน หนาแสดง
สถานะอุปกรณส้ินเปลือง หนาตัวอยาง และแผนทีข่องเมนู

แถบการแกปญหา
แถบการแกไขปญหามีลิงคไปยังหนาหลักตางๆ ดังนี้

● เครื่องมือของคณุภาพการพิมพ ดขูอมูลการแกปญหาทั่ว ๆ ไป ดูขอมูลเกี่ยวกับการแกปญหาคุณภาพของงาน
พิมพ และประเมินเครื่องพิมพเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพงานสี

● การบํารุงรักษา ดขูอมูลเกี่ยวกับการจัดการกับอุปกรณส้ินเปลืองของเครื่องพิมพ ดขูอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ และดขูอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณส้ินเปลืองอื่น ๆ ของเคร่ืองพิมพ

● ขอความแสดงผิดพลาด ดขูอมูลเกี่ยวกับขอความแสดงขอผิดพลาด

● กระดาษติดขัด ดขูอมูลเกี่ยวกับตําแหนงที่กระดาษติดและการนํากระดาษที่ติดออก
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● กระดาษทีใ่ชได ดขูอมูลเกี่ยวกับส่ือที่ใชพิมพที่เครื่องพิมพสนับสนุน ดขูอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาคอนฟก
ถาดกระดาษ และดขูอมูลเกี่ยวกับการแกปญหาที่เกี่ยวของกับการพิมพลงบนสื่อตาง ๆ

● หนาของเครื่องพิมพ พิมพหนาตาง ๆ ที่มปีระโยชนตอการแกปญหาของเครื่องพิมพ ซึ่งรวมถึง หนาแสดงคา
คอนฟก หนาแสดงอุปกรณส้ินเปลือง หนาบันทึกเหตุการณ และหนาการใชงาน

แถบ การแจงขอมูล
ใชแถบการแจงขอมูลเพื่อกําหนดใหเครื่องพิมพแจงเตือนคุณเกี่ยวกับเครื่องพิมพโดยอัตโนมัต ิแถบการแจง
ขอมูลมีลิงคไปยังหนาหลักตางๆ ดังนี้

● ตั้งคาการแจงขอมูลสถานะ

● ตั้งคาการดูแลระบบ

หนาตั้งคาแจงขอมูลสถานะ

ในหนาตั้งคาแจงขอมูลสถานะ คุณสามารถเลือกวาตองการใหแจงหรือยกเลิกการแจง กําหนดเวลาที่ตองการให
เครื่องพิมพสงการแจง และเลือกวิธีแจงเตือนไดสองประเภท ดังนี้

● ขอความที่จะปรากฏขึ้น

● ไอคอนซิสเต็มเทรย

คลกิที่ ใช เพื่อใชการตั้งคานี้

หนาการตั้งคาการดูแลระบบ

ในหนาการตั้งคาการดูแลระบบ คุณสามารถตั้งความถี่ที่ตองการใหกลองเครื่องมือ HP  ตรวจสอบการแจงเตือน
ของเครื่องพิมพโดยมีความถี่สามแบบใหเลือกดังนี:้

● นอยครั้งกลองเคร่ืองมือ HP จะตรวจสอบการแจงเตือน 1 ครั้งตอนาที (ทุก 60 วินาที)

● ปกตกิลองเครื่องมือ HP จะตรวจสอบการแจงเตือน 2 ครั้งตอนาท ี(ทุก 30 วินาท)ี

● บอยครั้งกลองเครื่องมือ HP  จะตรวจสอบการแจงเตือน 20 คร้ังตอนาที (ทุก 3 วินาท)ี

หมายเหตุ หากคุณตองการลดปริมาณการรับสงขอมูล (I/O) ในระบบเครือขาย ใหลดความถี่ของการตรวจสอบการแจงเตือน
ของเครื่องพิมพ

แถบ เอกสาร
แถบเอกสารมลีิงคไปยังแหลงขอมูลตางๆ ดังนี้

● หมายเหตกุารติดตั้ง จัดเตรียมคําแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้งเฉพาะของผลิตภัณฑของคุณ กอนลงมือ
ติดตั้งและใชระบบการพิมพ 

● คูมือผูใช ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการใชเคร่ืองพิมพ การรับประกัน ขอกําหนด และขอมูลสนับสนุน ซึ่ง
คุณกําลังอานอยูในขณะนี ้คูมือผูใชมอียูทั้งในรูปแบบ HTML และ PDF 

หนาตาง การตั้งคาเครื่องพิมพ
เมื่อคุณคลกิที่ปุม การตั้งคาเครื่องพิมพ เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะเปดออกในหนาตางใหม โปรดดทูี่ การใชเว็บเซิรฟ
เวอรในตัว
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ลิงคกลองเครื่องมือ
รายการลิงคกลองเครื่องมือทางดานซายของหนาจอ คือ ลิงคไปยังตัวเลือกตาง ๆ ดังตอไปนี้:

● เลือกอุปกรณ เลือกอุปกรณที่สามารถใชงานไดจาก กลองเครื่องมือ HP  ทั้งหมด

● ดกูารแจงเตือนปจจบุนั ดูการแจงเตือนปจจุบันสําหรับเครื่องพิมพที่ตั้งคาไวทั้งหมด (คุณตองกําลังพิมพ
งานอยู เพื่อดูการแจงเตือนปจจุบัน)

● หนาขอความเทานั้น ด ูกลองเครื่องมือ HP  ในรูปของแผนทีต่ั้งพรอมลิงคไปยังหนาตาง ๆ ทั้งหมดทีอ่ยูภาย
ใน กลองเคร่ืองมือ HP  และหนาตาง การตั้งคาเครื่องพิมพ

ลิงคอื่นๆ
สวนนี้ประกอบดวยลิงคตาง ๆ ที่จะเชื่อมตอคุณเขากับอินเทอรเน็ต คุณจะตองตออินเทอรเน็ตจึงจะใชลิงคเหลานี้
ได หากคุณใชการเชื่อมตอแบบ dial-up และไมไดเชื่อมตออยู เมื่อคุณเปดกลองเคร่ืองมือ HP  เปนคร้ังแรก คุณ
จะตองเชื่อมตอกอนจึงจะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานีไ้ด ในการตออินเทอรเน็ตอาจจําเปนตองปดกลองเครื่อง
มือ HP  เสียกอน แลวเปดใหมอีกครั้ง 

● การสนับสนุนแบบทันทขีอง HP เชื่อมตอไปยังหนาการสนับสนุนแบบทันทีของ HP สําหรับผลิตภัณฑ

● การลงทะเบยีนผลติภณัฑ เชื่อมตอไปยังเว็บไซตการลงทะเบียนผลิตภัณฑ HP

● การสนับสนุนผลติภณัฑ เชื่อมตอไปยังไซตการสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ จากนั้น คุณสามารถคนหาขอมูล
ความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาเฉพาะดานได
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การถอนการติดตั้ง HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 

เนื้อหาสวนนี้อธิบายวิธถีอนซอฟตแวรHP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP)  ออกจากเครื่องพิมพ 

ในการนําซอฟตแวรกลองเครื่องมือของ HP  ออกจากเครื่องโดยใชปุมวิธลีัดบน
เดสกท็อปของระบบปฏิบัตกิาร Windows
1. คลกิที่คําวา Start

2. ชีไ้ปท่ีคําวา Programs

3. ชีไ้ปท่ีคําวา Hewlett-Packard หรือกลุมโปรแกรม HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series และคลิก
การถอนการติดตั้ง hp LaserJet Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP).

4. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

ในการถอนการติดตั้ง HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) โดยใชคําสั่ง
Add/Remove Programs ในแผงควบคุมของ Windows
1. คลกิ Start

2. คลกิ Control Panel

หมายเหตุ ในบางเวอรชันของโปรแกรม Windows ใหชีไ้ปที่ Settings และคลิก Control Panel

3. คลกิสองคร้ังที่ Add or Remove Programs

4. เลือก hp LaserJet Toolbox จากรายการของโปรแกรม และปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ
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การจัดการและการตั้งคาคอนฟกไดรเวอรเครื่องพิมพ

ผูดูแลระบบหรือผูดูแลเครือขายของคุณสามารถใชแนวทางการแกปญหาการจัดการและคาคอนฟกเกอเรชันของ
ไดรเวอรเพื่อตั้งคาคอนฟกไดรเวอรเครื่องพิมพ กอนที่คุณจะติดตั้งและใชไดรเวอรเหลานี้ภายในสภาพแวดลอม
ของคุณ ส่ิงนีน้ับวามปีระโยชนเม่ือคุณตั้งคาคอนฟกไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับเวิรคสเตชั่นตาง ๆ หรือเครื่อง
พิมพหลาย ๆ เครื่องที่ใชคาคอนฟกเกอเรชันเดียวกัน 

เมื่อคุณตั้งคาคอนฟกไดรเวอรเคร่ืองพิมพไวกอนลวงหนา เพื่อใหตรงกับฮารดแวรของเครื่องพิมพ คุณจะสามารถ
เขาถึงอุปกรณทุก ๆ รายการของเครื่องพิมพผานทางไดรเวอรคุณยังสามารถตั้งคาคอนฟกใหกับการตั้งคาสวน
ใหญของคุณสมบัตติาง ๆ ของไดรเวอร คุณสามารถ "ล็อค" คุณสมบัต ิ5 คุณสมบัตขิองไดรเวอร ซึ่งหมายความ
วา คุณสามารถเลือกไมอนุญาตใหผูใชเปลี่ยนการตั้งคาเกี่ยวกับการพิมพสองดาน สีที่พิมพเปนสีเทา ถาดกระดาษ
เขา ถาดกระดาษออกและประเภทของวัสดุสําหรับพิมพ (คุณสมบัตบิางอยางอาจไมสามารถนํามาใชรวมกับเครื่อง
พิมพทุกเครื่อง) ตัวอยางเชน เครื่องพิมพบางเครื่องจะไมมคีุณสมบัตเิกี่ยวกับการพิมพสีหรือการพิมพสองดานอยู
ในเครื่อง)

แนวทางในการแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการและคาคอนฟกเกอเรชันไดรเวอรจะชวยประหยัดเวลาและลดตนทุน
การจัดการกอนหนานี้ หากผูดูแลตองการตั้งคาคอนฟกไดรเวอรเครื่องพิมพ ผูดูแลตองตั้งคาคอนฟกใหเสร็จ
สมบูรณ ณ ไคลแอนตเวิรคสเตชั่นแตละแหง แตเพราะแนวทางในการแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการและคาคอนฟก
เกอเรชันไดรเวอร จัดเตรียมตัวเลือกคาคอนฟกเกอเรชันหลาย ๆ ตัวเลือกไวให ผูดูแลจึงสามารถสรางชุดคาคอน
ฟกเกอเรชันหนึ่งชุดไวในตําแหนงกลาง ที่เหมาะสมกับการติดตั้งซอฟตแวรและกลยุทธในการนําไปใชประโยชน
ไดอยางดทีี่สุด

แนวทางในการแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการและคาคอนฟกเกอเรชันไดรเวอรเปดโอกาสใหผูดูแลสามารถควบคุม
สภาพแวดลอมในการพิมพไดมากขึ้น เนื่องจากผูดูแลสามารถใชไดรเวอรที่มีคาคอนฟกเกอเรชันชุดเดียวกันทั่วทั้ง
องคกร และใชคุณสมบัต ิ"ล็อค" เพื่อสนับสนุนนโยบายใหม ๆ ขององคกร ตัวอยางเชน หากเครื่องพิมพมีอุปกรณ
พิมพสองดานอยูภายในตัวเครื่อง การล็อคการตั้งคาการพิมพสองดานจะชวยใหมั่นใจไดวา งานพิมพทุกงานจะถูก
พิมพลงบนกระดาษทั้งสองดานเพื่อประหยัดกระดาษ และการควบคุมทั้งหมดสามารถทําผานเคร่ืองพิมพเพียง
เครื่องเดียว

วิธกีารสองวิธทีี่นํามาใชไดคือ:

● ปล๊ักอินสําหรับซอฟตแวร HP Web Jetadmin

● ยทูิลิตีก้ารเลือกกําหนดเอง

ไมวาคุณจะใชวิธตีั้งคาคอนฟกใด คุณสามารถใชคาคอนฟกเกอเรชันชุดหนึ่งบนไดรเวอรเครื่องพิมพทั้งหมด
สําหรับรุนเครื่องพิมพที่ให และเชื่อมผานดวยปลั๊กอินหรือยทูิลิตี้ การตั้งคาคอนฟกเพียงหนึ่งชุดยังสนับสนุนระบบ
ปฏิบัตกิารหลายระบบ รวมถึงภาษาไดรเวอรเครื่องพิมพหลายภาษาและภาษาในรุนที่ทําเปนภาษาทองถิ่นแลว

ไฟลคาคอนฟกเกอเรชันคาหนึ่งไฟลยังเชื่อมโยงกับไดรเวอรทั้งหมดท่ีสนับสนุน และสามารถดัดแปลงไดโดยใช
ปล๊ักอินหรือยทูิลิตี้

ปลั๊กอินสําหรับซอฟตแวร HP Web Jetadmin
คุณสามารถใชปลั๊กอินสําหรับการจัดการและคาคอนฟกเกอเรชันของไดรเวอรรวมกับซอฟตแวร HP Web
Jetadmin คุณสามารถใชปล๊ักอินเพื่อตั้งคาคอนฟกไดรเวอรเครื่องพิมพกอนติดตั้งและนําไปใชประโยชน วิธี
จัดการและควบคุมไดรเวอรเคร่ืองพิมพวิธนีี้คือ แนวทางแกปญหาสมบูรณแบบจากขั้นสุดทายสูขั้นสุดทาย ที่คุณ
สามารถนํามาใชเพื่อเซ็ตอัพและตั้งคาคอนฟกเครื่องพิมพ พาธเครื่องพิมพ (ลําดับการพิมพ) และไคลแอนต
คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั่น กิจกรรมตอไปนี้รวมอยูในลําดับการทํางานของเครื่องพิมพ:

● คนหาและตั้งคาคอนฟกเครื่องพิมพ

● คนหาและตั้งคาคอนฟกพาธเครื่องพิมพบนเซิรฟเวอร คุณสามารถตั้งคาคอนฟกเซิรฟเวอรหลาย ๆ เครื่องเปน
ชุด หรือเครื่องพิมพหลาย ๆ เครื่อง (ท่ีมีรุนเดียวกัน) โดยใชเซิรฟเวอรเพียงหนึ่งตัว

● รับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คุณสามารถติดตั้งไดรเวอรหลาย ๆ ตัวสําหรับลําดับการพิมพแตละลําดับที่เชื่อมตอ
เขากับเซิรฟเวอรในสภาพแวดลอมที่สนับสนุนระบบปฏิบัตกิารหลาย ๆ ระบบ

● เรียกใชตัวแกไขคาคอนฟกเกอเรชัน (ตัวแกไขไมไดสนับสนุนไดรเวอรรุนเกาบางรุน)
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● ใชประโยชนจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ตั้งคาคอนฟกแลวรวมกับเซิรฟเวอร

● แนะนําใหผูใชขั้นสุดทายเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรพิมพ ไดรเวอรที่ตั้งคาคอนฟกแลวสําหรับระบบปฏิบัตกิารของ
ผูใชจะนํามาใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใชเหลานั้นไดโดยอัตโนมัติ

ผูดูแลสามารถใชปลั๊กอินของซอฟตแวร HP Web Jetadmin เพื่อใชประโยชนจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ตั้งคา
คอนฟกแลวโดยใชขั้นตอนแบบเงียบ แบบแบลชหรือจากระยะไกล ขอรับปล๊ักอินของซอฟตแวร
HP Web Jetadmin ไดจาก http://www.hp.com/go/webjetadmin_software

ยทูลิต้ีิการเลือกกําหนดเอง
ผูดูแลสามารถใชยทูิลิตี้การเลือกกําหนดเองเพื่อสรางชุดการติดตั้งที่กําหนดขึ้นเอง โดยชุดการติดตั้งนี้จะมีเพียง
สวนประกอบที่จําเปนตอองคกรหรือสภาพแวดลอมในการทํางานเทานั้น ยทูิลิตี้การเลือกกําหนดเองมีอยูในสอง
ตําแหนงตอไปนี:้

● บนซีดีรอมที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ (ยทูิลิตีเ้ปนหน่ึงในตัวเลือกของตัวติดตั้ง)

● ในซอฟตแวรระบบการพิมพที่ดาวนโหลดไดจากเว็บไซต HP สําหรับรุนของเคร่ืองพิมพ

ขั้นตอนการติดตั้งจะขอใหผูดูแลเลือกสวนประกอบจากรายละเอียดของระบบการพิมพ ในระหวางขั้นตอนนี้ ระบบ
จะขอใหผูดูแลตั้งคาคอนฟกไดรเวอรเครื่องพิมพ หากไดรเวอรที่เลือกอนุญาตใหตั้งคาคอนฟกซ้ําอีกครั้ง ขั้นตอนนี้
จะแสดงถึงชุดการติดตั้งแบบเลือกกําหนดเองที่ผูดูแลสามารถนํามาใชติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพที่ตั้งคาคอนฟก
แลวลงบนไคลแอนตคอมพิวเตอรและเวิรคสเตชั่น ยทูิลิตี้การเลือกกําหนดเองสนับสนุนการปฏิบัตกิารแบบเงียบ
และแบบแบลช
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การตั้งคาคอนฟกการแจงขอมูลทางอีเมล 

คุณสามารถใช HP Web JetAdmin หรือเว็บเซิรฟเวอรในตัว เพื่อตั้งคาคอนฟกระบบใหแจงเตือนคุณเมื่อเกิด
ปญหาขึ้นกับเครื่องพิมพ การแจงขอมูลจะนําสงขอความในรูปของอีเมลไปยังอีเมลแอ็คเคาทหรือแอ็คเคาทที่คุณ
ระบ ุ

คุณสามารถตั้งคาคอนฟกขอมูลตอไปนี้:

● อุปกรณท่ีคุณตองการจะตรวจสอบ (ในกรณนีี้หมายถึงเครื่องพิมพ)

● การแจงขอมูลเร่ืองใดที่คุณตองการทราบ (เชน แจงเรื่องกระดาษติด, กระดาษหมด สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ,
เปลีย่นตลับหมึก และ ฝาเปด)

● อีเมลแอ็คเคาทที่ระบบเตือนจะโอนขอความมาไว

ยทูิลติี้ แหลงขอมูล

HP Web Jetadmin ● ดูท่ี การใชซอฟตแวร HPWebJetadmin สําหรับ
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ HP Web Jetadmin

● ดูท่ีไฟลวิธีใชแบบออนไลนของ HP Web Jetadmin
เกี่ยวกับรายละเอียดและวิธกีารตั้งคาการแจงขอมูล

เว็บเซิรฟเวอรในตัว ● ดูท่ีการใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว สําหรับขอมูลทั่วไปเกี่ยว
กับเว็บเซิรฟเวอรในตัว

● ดูท่ีไฟลวิธีใชแบบออนไลนของเว็บเซิรฟเวอรในตัว
เกี่ยวกับรายละเอียดและวิธกีารตั้งคาการแจงขอมูล
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การตั้งนาฬิกาตามเวลาจริง

ใชคุณสมบัตกิารตั้งนาฬิกาตามเวลาจริงเพื่อตั้งวันที่และเวลา ขอมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาจะถูกรวมไวกับงานพิมพ
ที่จัดเก็บไว เพื่อใหคุณสามารถระบุไดวา งานพิมพที่จัดเก็บไวงานพิมพใดเปนงานพิมพลาสุด 

การตั้งวันทีแ่ละเวลา
เมื่อตั้งวันที่และเวลา คุณสามารถตั้งรูปแบบวันที่ วันที่ รูปแบบเวลาและเวลาได

การตั้งรูปแบบวันที่

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปยังที่ ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ, และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ การตั้งคาระบบ และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ วันที/่เวลา และกด  (ปุมเลือก)

5. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ รูปแบบวันที ่และกด  (ปุมเลือก)

6. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่รูปแบบที่ตองการ และกด  (ปุมเลือก)

7. การตั้งคานั้นจะถูกบันทึกไว และแผงควบคุมจะกลับไปที่เมนยูอย วันที/่เวลา

8. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

การตั้งวันที่

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ การตั้งคาระบบ และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ วันที/่เวลา และกด  (ปุมเลือก)

5. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ วันที ่และกด  (ปุมเลือก)

6. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปยังปที่เหมาะสม และกด  (ปุมเลือก)
หมายเหตุ ลําดับการแกไข ป, เดือน และ วัน  จะขึ้นอยูกับการตั้งคาการจัดรูปแบบวันที ่ป, เดือน หรือ วัน อาจเปนสวนที่

เลือกกอน

7. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปยังเดือนที่เหมาะสม และกด  (ปุมเลือก)

8. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปยัง วัน ที่เหมาะสม และกด  (ปุมเลือก)

9. การตั้งคานั้นจะถูกบันทึกไว และแผงควบคุมจะกลับไปที่เมนยูอย วันที/่เวลา

10. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู
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การตั้งรูปแบบเวลา

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ การตั้งคาระบบ และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ วันที/่เวลา และกด  (ปุมเลือก)
5. ใช  (ปุม ขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเล่ือนไปท่ี รูปแบบเวลา  และกด  (ปุมเลือก)

6. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปยังรูปแบบเวลาที่ตองการ และกด  (ปุมเลือก)

7. การตั้งคานั้นจะถูกบันทึกไว และแผงควบคุมจะกลับไปที่เมนยูอย วันที/่เวลา

8. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู

การตั้งเวลา

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปยัง การตั้งคาระบบ และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปยัง วันที/่เวลา และกด  (ปุมเลือก)

5. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปยัง เวลา และกด  (ปุมเลือก)

6. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปยังชั่วโมงที่เหมาะสม และกด  (ปุมเลือก)

7. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปยังนาทีท่ีเหมาะสม และกด  (ปุมเลือก)

8. การตั้งคานั้นจะถูกบันทึกไว และแผงควบคุมจะกลับไปที่เมนยูอย วันที/่เวลา

9. กด เมน ูเพื่อออกจากเมนู
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การตรวจสอบคาคอนฟกเกอเรชันของเครื่องพิมพ

คุณสามารถพิมพหนาท่ีใหรายละเอียดเกี่ยวกับเคร่ืองพิมพ และคาคอนฟกเกอเรชันปจจุบันไดจากแผงควบคุม
เครื่องพิมพ หนาแสดงขอมูลตอไปนี้จะแสดงคําอธิบายไวในทีน่ี้:

● แผนทีเ่มนู

● หนาแสดงขอมูลกําหนดคา

● หนาแสดงสถานะของวัสดุสํารอง

● รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL

สําหรับรายการที่สมบูรณของหนาแสดงขอมูลเครื่องพิมพ โปรดดูที่เมน ูขอมูล บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
(โปรดดทูี่ เมนขูอมูล)

เก็บหนาแสดงขอมูลนีไ้วเพื่อนําไปใชในการแกไขปญหานอกจากนี้ ยังเปนประโยชนในกรณทีี่คุณตองการติดตอ
กับศูนยดูแลลูกคาของ HP 

แผนทีเ่มนู
พิมพแผนทีเ่มนเูพื่อดกูารตั้งคาปจจุบันสําหรับเมนแูละรายการตาง ๆ ที่นํามาใชไดบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ 

ในการพิมพแผนทีเ่มนู

1. กด  (ปุมเลือก) เพื่อลบขอความ

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ขอมูล และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพแผนทีเ่มน ูและกด  (ปุมเลือก)

คุณอาจตองเก็บแผนทีเ่มนไูวใกล ๆ กับเครื่องพิมพเพื่อใชเปนขอมูลอางอิงรายละเอียดภายในแผนทีเ่มนอูาจแตก
ตางกัน โดยขึ้นอยูกับตัวเลือกปจจุบันที่ติดตั้งอยูในเครื่องพิมพ (คาหลายคาในไดรเวอรเครื่องพิมพหรือใน
ซอฟตแวร อาจแทนที่คาเหลานี)้

โปรดดูรายละเอียดแบบสมบูรณของรายการตาง ๆ บนแผงควบคุมและคาท่ีสามารถใชไดที่ เมนูทีแ่ผงควบคุมใน
การเปลี่ยนคาบนแผงควบคุม โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งคาคอนฟกบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

หนาแสดงขอมูลกําหนดคา
ใชหนาแสดงขอมูลกําหนดคาเพื่อดคูาปจจุบันของเครื่องพิมพ เพื่อนําไปใชในการแกไขปญหาเคร่ืองพิมพ หรือ
เพื่อตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณเสริมตางๆ เชน หนวยความจํา (DIMM), ถาดกระดาษ และภาษาของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ หากคุณติดตั้ง HP JetDirect พรินตเซิรฟเวอรไว เครื่องพิมพจะพิมพหนาแสดงขอมูลกําหนดคาของ
HP JetDirect ออกมา IP แอกดเดรสของ HP Jetdirect print server จะปรากฏบนหนานี ้

ในการพิมพหนาแสดงขอมูลกําหนดคาทีแ่ผงควบคุม

1. กด  (ปุมเลือก) เพื่อลบขอความ

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ขอมูล และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่  และกด  (ปุมเลือก)

ตัวอยางหนาแสดงขอมูลกําหนดคาจะปรากฏขึ้นรายละเอียดภายในหนาแสดงขอมูลกําหนดคาอาจแตกตางกัน โดย
ขึ้นอยูกับตัวเลือกปจจุบันที่ติดตั้งอยูในเครื่องพิมพ
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หมายเหตุ นอกจากนี ้คุณยังไดรับขอมูลการกําหนดคาจากเว็บเซิรฟเวอรในตัวดวยกลองเครื่องมือ HP สําหรับรายละเอียด
โปรดดูที่การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวการใชซอฟตแวร HP Toolbox (กลองเคร่ืองมือของ HP) 

1

hp LaserJet 4250/4350 printers

1

2

3

4

5

6

1 ขอมูลเครื่องพิมพ แสดงหมายเลขรุน หมายเลขผลิตภัณฑ ตัวนับหนา
และขอมูลอื่นๆ ของเครื่องพิมพ

2 ภาษาและตัวเลือกที่ติดต้ัง แสดงภาษาทั้งหมดของเครื่องพิมพซ่ึงติดต้ังไว
(เชน PS และ PCL) และแสดงตัวเลือกซึ่งติดต้ังไว
ในชองเสียบ DIMM และชองเสียบ EIO แตละชอง

3 หนวยความจํา แสดงหนวยความจําของเครื่องพิมพ PCL Driver
Work Space (DWS) และรายละเอียดการบันทึก
ทรัพยากร

4 บันทึกเหตุการณ แสดงขอมูลตาง ๆ ท่ีบันทึกไวในบันทึกเหตุการณ
จํานวนสูงสุดของขอมูลที่สามารถแสดงผลได และ
ขอมูลสามรายการลาสุด

5 ความปลอดภัย แสดงสถานะของระบบล็อคแผงควบคุมเครื่องพิมพ
รหัสผานสําหรับแผงควบคุม และดิสกไดรฟ (หาก
ติดต้ังไวในเครื่องพิมพ)

6 ถาดกระดาษและตัวเลือกกระดาษ ไดติดตั้งรายการแสดงการตั้งคาของทุกถาดและ
รายการอุปกรณเสริมที่ใชจัดการกระดาษไวแลว

หนาแสดงสถานะของวัสดสุํารอง
ใชหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลืองเพื่อขอรับขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ติดตั้งอยูในเครื่องพิมพ อายุการใชงานที่
เหลืออยูของตลับหมึกพิมพ และจํานวนหนาและงานที่ประมวลผลแลว 

หมายเหตุ นอกจากนี ้คุณยังไดรับขอมูลการกําหนดคาจากเว็บเซิรฟเวอรในตัวดวยกลองเครื่องมือ HP สําหรับรายละเอียด
โปรดดูที่การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวการใชซอฟตแวร HP Toolbox (กลองเคร่ืองมือของ HP) 
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ในการพิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองทีแ่ผงควบคุม

1. กด  (ปุมเลือก) เพื่อลบขอความ

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ขอมูล และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพวัสดสุิ้นเปลือง หนาสถานะ และกด  (ปุมเลือก)

1

hp LaserJet 4250/4350 printers

100% 100%

1

3

2

4

1 ขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ รวมถึงจํานวนหนาที่เหลืออยูโดยประมาณ
2 ขอมูลเกี่ยวกับอายกุารใชงานที่เหลืออยูสําหรับชุดบํารุงรักษาเครื่องพิมพ
3 ขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้ออุปกรณส้ินเปลืองสํารอง
4 ขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลอุปกรณสิ้นเปลือง

รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL
ใชรายการตัวอักษรเพื่อตรวจสอบตัวอักษรปจจุบันที่ติดตั้งอยูในเครื่องพิมพ รายการตัวอักษรยังจะแสดงตัวอักษรท่ี
อยูบนฮารดดิสกเสริม หรือ DIMM 

ในการพิมพรายการตัวอักษร PS หรือ PCL
1. กด  (ปุมเลือก) เพื่อลบขอความ

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ขอมูล และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพตัวอักษร PS รายการ และกด พิมพอักษร PCL รายการ
 (ปุมเลือก)

รายการตัวอักษร PS จะแสดงรายการตัวอักษร PS ที่ติดตั้งไวแลว พรอมแสดงตัวอยางของตัวอักษรเหลานี ้คุณ
สามารถหาขอมูลดานลางนี้ไดในรายการตัวอักษร PCL

● ตัวอักษร แสดงชื่อตัวอักษรและตัวอยางตางๆ

● ชองไฟ/ขนาดตัวอักษร แสดงถึงขนาดชองไฟและขนาดของตัวอักษรน้ันๆ

● ลําดับคําสั่งหลีก (คําส่ังในการตั้งโปรแกรม PCL5e) ใชเพื่อเลือกตัวอักษรที่กําหนดไวแลว(ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่ดานลางของหนาแสดงรายการตัวอักษร)
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หมายเหตุ สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใชคําส่ังของเครื่องพิมพเพื่อเลือกตัวอักษรดวยโปรแกรม MSDOS® โปรดดูท่ี การ
เลือกตัวอักษร PCL 6 และ PCL 5

● หมายเลขตัวอักษร คือ หมายเลขท่ีใชเพื่อเลือกตัวอักษรจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ (ไมใชจากโปรแกรม)
หามสับสนหมายเลขตัวอักษรกับ ID ตัวอักษร หมายเลขแสดงสล็อต CompactFlash ทีใ่ชจัดเก็บตัวอักษร

● SOFT: แบบอักษรที่ดาวนโหลดได ซึ่งอยูในเครื่องพิมพจนกวาจะดาวนโหลดแบบอักษรอื่นมาแทนที่
หรือปดเครื่องพิมพ

● INTERNAL: แบบอักษรที่อยูในเครื่องพิมพเปนการถาวร

● ID ตัวอักษร คือ หมายเลขที่คุณกําหนดใหกับตัวอักษรที่สามารถเพิ่มไดโดยดาวนโหลดมาจากซอฟตแวร 
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การจัดการตลับหมึกพิมพ

เนื้อหาสวนนี้เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพของ HP อายุการใชงานท่ีคาด วิธีจัดเก็บตลับหมึกพิมพ และวิธดีูวาอุปกรณส้ิน
เปลืองของ HP เปนของแทหรือไม ขอมูลของตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะปรากฏขึ้นดวย

● ตลับหมึกพิมพของ HP

● ตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP

● การรับรองตลับหมึกพิมพ

● การเก็บตลับหมึกพิมพ

● อายกุารใชงานที่คาดของตลับหมึกพิมพ

● การตรวจสอบระดับวัสดุส้ินเปลือง

● สถานะเม่ือเหลือหมึกนอยและเมื่อหมึกหมด

ตลับหมึกพิมพของ HP
เมื่อคุณใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP คุณจะไดรับทราบขอมูลหลายประเภท เชน ขอมูลตาง ๆ ดังตอไปนี:้

● จํานวนผงหมึกที่เหลือ

● จํานวนหนาทีเ่หลือที่สามารถพิมพได

● จํานวนหนาทีพ่ิมพแลว

ตลับหมึกพิมพทีไ่มใชของ HP
บริษัท Hewlett-Packard ไมแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP แมวาจะเปนตลับหมึกใหม หรือนํามา
ผลิตใหมก็ตาม เน่ืองจากไมใชผลิตภัณฑของ HP ดังนั้น HP จึงไมสามารถควบคุมการออกแบบหรือคุณภาพของ
ผลิตภัณฑเหลานั้นได การใหบริการหรือการซอมแซมที่เปนผลมาจากการใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะ
ไมครอบคลุมอยูในการรับประกันของเคร่ืองพิมพ 

การใชอุปกรณส้ินเปลืองของ HP ชวยรับประกันวา คุณจะใชคุณลักษณะการพิมพทั้งหมดของ HP ได

การรับรองตลับหมึกพิมพ
ขณะที่คุณใสตลับหมึกลงไปในเครื่องพิมพ ถาตลับหมึกนั้นไมใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP เคร่ืองพิมพจะแจง
ใหคุณทราบ หากคุณเชื่อวา คุณซื้ออุปกรณส้ินเปลืองของแทของ HP กรุณาเยี่ยมชมเราไดที่
http://www.hp.com/go/anticounterfeit.

การเก็บตลับหมึกพิมพ
หามแกะตลับหมึกพิมพออกจากกลองกอนพรอมนํามาใชงาน 

เก็บตลับหมึกพิมพไวในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเสมอ โดยมอุีณหภูมอิยูระหวาง -20°C และ 40°C (-4°F ถึง
104°F) ความชื้นสัมพัทธควรอยูระหวาง 10% และ 90%

ขอควรระวัง เพื่อปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงเกิน 2-3 นาที
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อายกุารใชงานทีค่าดของตลับหมึกพิมพ
อายกุารใชงานของตลับหมึกพิมพจะขึ้นอยูกับปริมาณผงหมึกท่ีงานพิมพนั้นตองใช รวมถึงระยะเวลาการใชงาน
ของสวนประกอบตางๆ ที่อยูในตลับหมึก เมื่อพิมพขอความที่มีสวนที่พิมพ 5% (สําหรับจดหมายธุรกิจ) ตลับหมึก
พิมพของ hp สามารถพิมพงานไดเฉลี่ย 10,000 (Q5942A) หรือ 20,000 (Q5942X) แผน

คุณสามารถตรวจสอบอายุการใชงานโดยเฉล่ียของผงหมึกไดโดยดูที่ระดับหมึก ทั้งนีส้ามารถตรวจสอบเมื่อไรก็ได
ตามที่อธิบายไวใน การตรวจสอบระดับวัสดส้ิุนเปลือง

การตรวจสอบระดับวัสดสุิ้นเปลือง
คุณสามารถตรวจดูระดับหมึก (ผงหมึก) ไดัที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ เว็บเซิรฟเวอรในตัว ซอฟตแวร กลองเครื่อง
มือ HP  หรือ HP Web Jetadmin

ถาตองการตรวจสอบระดับอุปกรณสิ้นเปลืองโดยใชแผงควบคุม 
1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ขอมูล และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพวัสดสุิ้นเปลือง หนาสถานะ และกด  (ปุมเลือก) โปรดดู
ที่ หนาแสดงสถานะของวัสดสํุารอง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับหนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลือง

ถาตองการตรวจสอบระดับอุปกรณสิ้นเปลืองโดยใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว

1. ในเว็บเบราเซอรของคุณ ใหใส IP แอดเดรสที่หนาแรกของเครื่องพิมพ ซึ่งจะนําคุณไปที่หนาแสดงสถานะ
ของเครื่องพิมพ (โปรดดูที่ การเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว)

2. ที่ดานซายของหนาจอ ใหคลิกทีค่ําวา สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง ซึ่งจะนําคุณไปที่หนาแสดงสถานะอุปกรณส้ิน
เปลือง ซึ่งมขีอมูลเกี่ยวกับระดับหมึก (โปรดดทูี่ หนาแสดงสถานะของวัสดสํุารอง สําหรบขอมูลเกี่ยวกับหนา
แสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลือง)

ถาตองการตรวจสอบระดับอุปกรณสิ้นเปลืองโดยใชซอฟตแวร กลองเครื่องมือ HP  ซอฟตแวร
คุณสามารถตั้งคาคอนฟก กลองเครื่องมือ HP  เพื่อใหเคร่ืองแจงใหคุณทราบเมื่อเหลือหมึกในตลับหมึกพิมพเพียง
เล็กนอย โดยคุณสามารถเลือกไดวาตองการรับขอความดังกลาวทางอีเมล  รับเปนขอความปอปอัป หรือไอคอน
ทาสกบาร ถาตองการตรวจสอบสถานะอุปกรณส้ินเปลืองโดยใชซอฟตแวร กลองเครื่องมือ HP  , ใหคลิกแท็บ
สถานะ และคลกิทีค่ําวา สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

ในการตรวจดูระดับอุปกรณสิ้นเปลืองโดยใช HP Web Jetadmin
ใน HP Web Jetadmin ใหเลือกอุปกรณเครื่องพิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับระดับหมึก

สถานะเมื่อเหลือหมึกนอยและเมื่อหมึกหมด 
เครื่องพิมพจะแสดงขอความแจงใหคุณทราบวาผงหมึกในตลับหมึกพิมพมนีอย หรือผงหมึกหมด
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เมื่อผงหมึกในตลับหมึกมนีอย หรือดรัมใกลหมดอายุ
เมื่อผงหมึกในตลับมนีอย แผงควบคุมของเครื่องพิมพจะแสดงขอความ สั่งซื้อตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพรุน
HP LaserJet 4250 series ขอความจะปรากฏเปนครั้งแรกเมื่อเหลือหมึกในตลับหมึกพิมพประมาณ 15%
(ตลับหมึกพิมพสําหรับกระดาษ 10,000 แผน) หรือประมาณ 8% (ตลับหมึกพิมพสําหรับกระดาษ 20,000
แผน) สําหรับเครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4350 series ขอความจะปรากฏเปนครั้งแรกเมื่อเหลือหมึกในตลับ
หมึกพิมพประมาณ 25% (ตลับหมึกพิมพสําหรับกระดาษ 10,000 แผน)หรือประมาณ 15% (ตลับหมึกพิมพ
สําหรับกระดาษ 20,000 แผน) เปอรเซ็นตนี้ตั้งไวเพื่อบอกใหทราบวาจะสามารถใชงานตลับหมึกตอไปไดอีก
ประมาณ 2 สัปดาห กอนหมึกจะหมดเกลี้ยง คุณควรซื้อตลับหมึกพิมพตลับหมึกใหมไวสํารองกอนหมึกจะหมด
จริง ๆ

เมื่อขอความ สั่งซื้อตลับหมึกปรากฏขึ้นครั้งแรก คาที่ระบบตั้งไว คือใหเครื่องพิมพพิมพงานตอจนกวาผงหมึกจะ
หมด อยางไรก็ตาม คุณอาจหยุดพิมพงานได เชน ในกรณทีี่คุณตองการคุณภาพการพิมพใหอยูในระดับสูงตามเดิม
ในระหวางที่เครื่องพิมพพิมพงาน หรือในกรณทีี่คุณไมตองการใหหมึกหมดในระหวางท่ีคุณพิมพงานตอเนื่องกัน
ถาตองการตั้งคาคอนฟกเคร่ืองพิมพใหหยุดพิมพ ในเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ใตคําวา การตั้งคาระบบ ใหตั้ง
ตลับหมึก ต่ํา เปน ยกเลิกงานพิมพ หลังจากนั้น เมื่อขอความ เปลีย่นตลับหมึกปรากฏขึ้น เครื่องพิมพจะหยุดพิมพ
คุณอาจพิมพงานตอ โดยกด  (ปุมเลือก) สําหรับงานพิมพแตละงาน

เมื่อผงหมึกในตลับหมึกพิมพหมด หรือดรัมหมดอายกุารใชงาน
ขอความ เปลีย่นตลับหมึก จะปรากฏขึ้นในกรณีตอไปนี้

● เมื่อผงหมึกในตลับหมึกพิมพหมด หาก ตลับหมึก หมด ถูกตั้งเปนดาํเนนิการตอ (ในเมนยูอย การตั้งคาระบบ
ของเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ) เคร่ืองพิมพจะพิมพงานตอไปโดยไมมีการแจงเตือนใดๆ อีกจนกระทั่งหมด
อายกุารใชงานของตลับหมึก HP ไมไดใหการรับประกันคุณภาพของงานพิมพหลังจากขอความ เปลีย่นตลับ
หมึก ปรากฏเปนครั้งแรก เปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหเร็วที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได (โปรดดูท่ี การส่ังซื้อชิ้นสวน,
อุปกรณเสริม และวัสดส้ิุนเปลือง) ขอความ เปลีย่นตลับหมึก จะปรากฏขึ้นจนกวาจะมีการเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพใหม หาก ตลับหมึก หมด ถูกตั้งเปน ยกเลิกงานพิมพ เคร่ืองพิมพจะหยุดพิมพจนกวาคุณจะเปลี่ยนตลับ
หมึกใหม หรือกลับมาพิมพอีกดวยการตั้งคาคอนฟกเพื่อใหเครื่องพิมพพิมพงานตอ: ในเมนู ตั้งคาคอนฟก
อุปกรณ ใตคําวา การตั้งคาระบบ ใหตั้ง ตลับหมึก หมด เปน ดาํเนนิการตอ

● เมื่อดรัมของตลับหมึกพิมพหมดอายกุารใชงาน คุณตองเปลี่ยนตลับหมึกกอนที่จะพิมพงานตอ เพราะไม
สามารถใชงานตอไปได แมวาจะมหีมึกเหลืออยูในตลับหมึก (โปรดดทูี่ การส่ังซ้ือชิ้นสวน, อุปกรณเสริม และ
วัสดส้ิุนเปลือง) ซึ่งสถานการณนีเ้กิดขึ้นเพื่อเปนการปองกันเครื่องพิมพ
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การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

ทําตามขั้นตอนการทําความสะอาดตอไปนี้ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ หรือเม่ือเกิดปญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
การพิมพรักษาเครื่องพิมพใหปราศจากฝุนหรือส่ิงสกปรกใหมากที่สุดเทาท่ีจะกระทําได

● ทําความสะอาดภายนอกเครื่องพิมพดวยผาชุบน้ําที่บิดหมาดๆ

● ทําความสะอาดภายในดวยผาแหงที่ไมเปนขุย

ขอควรระวัง อยาใชสารทําความสะอาดที่ประกอบดวยแอมโมเนียกับเครื่องพิมพขณะทําความสะอาด ใหระวังอยาสัมผัสลูกกลิ้ง
สงกระดาษ (ลูกกลิ้งยางสีดําที่อยูใตตลับหมึกพิมพ)หากมคีราบน้ํามันอยูบนลูกกลิ้ง อาจทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพการพิมพได

การทําความสะอาดภายในเครื่องพิมพ
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนีเ้พื่อทําความสะอาดดานในเครื่องพิมพ โดยนําส่ิงสกปรกหรือฝุนออกจากเครื่องพิมพ

ในการทําความสะอาดภายในเครื่องพิมพ

1. ปดเครื่องพิมพและถอดปลั๊กสายไฟออก
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2. เปดฝาดานบนและนําตลับหมึกพิมพออก

คําเตือน! หลีกเล่ียงการเขาไปในสวนประกอบภายในที่อยูลึกเกินไป เนื่องจากบริเวณที่อยูใกลฟวเซอรอาจจะรอน

ขอควรระวัง เพื่อปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงเกิน 2-3 นาท ีใชแผนกระดาษปดทับตลับ
หมึกพิมพไว หากอยูนอกเครื่องพิมพ

3. ใชผาแหงที่ไมเปนขุยเช็ดคราบฝุนหรือส่ิงสกปรกออกจากตัวกั้นที่ปอนกระดาษ (สวนที่แรเงา)

หมายเหตุ หากผงหมึกเลอะติดเส้ือผา ใหรีบใชผาแหงเช็ดออก กอนลางดวยน้ําเย็น (น้ํารอนจะทําใหผงหมึกฝงลึกในเนื้อผา)

4. ใชดามจับสีเขียว เพื่อยกแผงปอนกระดาษและเช็ดเศษฝุนออกดวยผาแหงที่ไมเปนขุย

5. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไป ปดฝาดานบน จากนั้นใหเสียบสายไฟและเปดเครื่องพิมพ

การทําความสะอาดฟวเซอร
ลองพิมพหนาทําความสะอาดเครื่องพิมพเพื่อปองกันไมใหผงหมึกและเศษกระดาษสะสมตัวอยูบนฟวเซอรการ
สะสมของผงหมึกและสิ่งสกปรกอาจทําใหผงหมึกเปนจุดดางที่ดานหนาหรือดานหลังงานพิมพ

เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหคุณใชหนาทําความสะอาดทุกคร้ังที่เปลี่ยนตลับหมึก หรือตั้งคา
ใหเครื่องใชงานหนานี้เปนระยะๆ โดยอัตโนมัตติามทีคุ่ณตองการหากคุณติดตั้งอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน
แบบเลือกติดตั้งได คุณตองรันหนาทําความสะอาดดวยตนเอง

ขั้นตอนการทําความสะอาดจะเสร็จส้ินภายในเวลาประมาณ 2.5นาท ีขอความ ทําความสะอาด จะปรากฏบนหนา
จอแผงควบคุมของเครื่องพิมพในขณะที่ทําความสะอาด
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การสั่งพิมพหนาทําความสะอาดดวยตัวเอง

เพื่อใหหนาทําความสะอาดทํางานไมผิดพลาด ใหพิมพหนากระดาษนั้นลงบนกระดาษชนิดที่ใชกับเคร่ืองถาย
เอกสารกอน (ไมใชกระดาษบอนด กระดาษหนัก หรือกระดาษหยาบ)

ในการรันหนาทําความสะอาดดวยตัวผูใชเอง

1. หากคุณติดตั้งอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน ใหเปดถาดกระดาษออกดานหลัง

2. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ คณุภาพงานพิมพ และกด  (ปุมเลือก)

5. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ประมวลผล หนาทําความสะอาด และกด  (ปุมเลือก)

6. หากคุณติดตั้งอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน ใหเปดถาดกระดาษออกดานหลัง

การพิมพหนาทําความสะอาดโดยอัตโนมัติ

การทําตามขั้นตอนดานลางนี้ จะทําใหคุณสามารถตั้งคาเครื่องพิมพใหพิมพหนาทําความสะอาดไดโดยอัตโนมัตใิน
ชวงเวลาที่คุณเลือกไวเพื่อใหหนาทําความสะอาดทํางานไดโดยไมหยุดชะงัก คุณตองเลือกขนาดกระดาษและ
ประเภทกระดาษเปนแบบธรรมดา ตามที่มใีนเครื่องพิมพ เครื่องพิมพจะไมขัดจังหวะขั้นตอนการพิมพ

ในการพิมพหนาทําความสะอาดโดยอตัโนมตัิ

1. กด เมน ูเพื่อเปดเมนู

2. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ตั้งคาคอนฟกอุปกรณ และกด  (ปุมเลือก)

3. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ คณุภาพงานพิมพ และกด  (ปุมเลือก)

4. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ อตัโนมตั ิทําความสะอาด และกด  (ปุมเลือก)

5. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ เปด และกด  (ปุมเลือก)

6. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ทําความสะอาด เปนระยะ ๆ และกด  (ปุมเลือก)

7. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่จํานวนกระดาษที่ตองการระหวาง 1,000 และ 20,000 แผน
และกด  (ปุมเลือก) เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ

8. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ อตัโนมตั ิขนาดทีท่ําความสะอาด และกด  (ปุมเลือก)

9. ใช  (ปุมขึ้น) หรือ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ขนาดกระดาษท่ีคุณตองการใหเครื่องพิมพใชเปนหนากระดาษ
ทําความสะอาด (A4 หรือ LETTER) และกด  (ปุมเลือก) เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ

เครื่องพิมพจะพิมพหนาทําความสะอาดโดยอัตโนมัตติามชวงเวลาและขนาดกระดาษที่เลือกไวคุณสามารถทิ้ง
กระดาษที่ออกมาจากขั้นตอนการทําความสะอาด
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ทําการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย 

คุณควรจะเปลี่ยนชิ้นสวนบางชิ้น เม่ือขอความ ทําการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ ปรากฏขึ้นบนหนาปดแผงควบคุม
เครื่องพิมพ เพื่อรับประกันวา เครื่องพิมพไดรับการบํารุงรักษาเพื่อคงสภาพการใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ขอความการบํารุงรักษาจะปรากฏขึ้นเม่ือพิมพงานครบทุก 200,000 หนาคุณสามารถลบขอความไดชั่วคราวเมื่อ
พิมพงานประมาณ 10,000 หนา โดยใชรายการ ลบขอความการบํารุงรักษา ที่เมนยูอย รีเซ็ต (โปรดดูที่ เมนยูอยรี
เซ็ต) ในการตรวจดูจํานวนหนาทีเ่ครื่องพิมพไดพิมพไปแลว ตั้งแตติดตั้งสวนประกอบของชุดบํารุงรักษาสวนใหม
ใหพิมพหนาแสดงคาคอนฟกหรือหนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลือง (โปรดดูรายละเอียดที่ หนาแสดงขอมูล
กําหนดคา หรือ หนาแสดงสถานะของวัสดสํุารอง)

หากตองการสั่งชุดบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ โปรดดทูี่ หมายเลขชิ้นสวน ชุดบํารุงรักษาประกอบดวย :

● ฟวเซอร

● ลูกกล้ิง (สงกระดาษ, แบบ pickup และแบบ feed)

● ขั้นตอนการติดตั้ง

หมายเหตุ ชุดบํารุงรักษาเครื่องพิมพเปนรายการวัสดุส้ินเปลือง และไมอยูในการรับประกันเครื่องพิมพหรืออยูในการขยาย
การรับประกัน

หลังจากทีคุ่ณติดตั้งชุดบํารุงรักษาแลว คุณตองรีเซ็ตตัวนับชุดบํารุงรักษา

ในการรเีซ็ตตัวนับของชุดบํารุงรักษา
1. ปดเครื่องพิมพและเปดอีกครั้ง

2. เมื่อคําวา XXX ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ใหกด  (ปุมเลือก) คางไว กด  (ปุมเลือก)
คางไวตอไปจนกวาไฟที่แผงควบคุมเครื่องพิมพทั้งสามดวงกะพริบหนึ่งคร้ัง และติดสวางตอ ซึ่งจะใชเวลา
ประมาณ 10 วินาที

3. คลาย  (ปุมเลือก) และกด  (ปุมขึ้น) เพื่อเล่ือนไปที่ การดูแลรักษาครั้งใหม ชุด

4. กด  (ปุมเลือก) เพื่อรีเซ็ตตัวนับชุดบํารุงรักษา

หมายเหตุ ทําตามขั้นตอนนีห้ลังจากที่คุณติดตั้งชุดบํารุงรักษาแลวเทานั้น ไมตองทําตามขั้นตอนนีเ้พื่อลบขอความ ทําการ
บํารุงรักษาเครื่องพิมพ นีอ้อกชั่วคราว
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การเปลี่ยนชุดอุปกรณเย็บเลม

ใหทําตามขั้นตอนตอไปนีเ้พื่อเปลี่ยนชุดอุปกรณเย็บเลมท่ีชํารุด หรือที่ไมมลีวดสําหรับเย็บเลมเหลืออยูในอุปกรณ
เย็บเลม/เรียงกระดาษแบบเลือกติดตั้งได

ในการนําอุปกรณเย็บเลมออกและเปลี่ยนเปนอันใหม
1. คนหาตําแหนงชุดอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษที่ดานขวาของเครื่องพิมพ

2. หมุนชุดอุปกรณเย็บเลมไปทางดานหนาของเครื่องพิมพจนกระทั่งเขาที่ ถือชุดอุปกรณเย็บเลมไวในตําแหนง
เปดเชนนี้

3. ดันแท็บดานบนชุดอุปกรณเย็บเลมขึ้น

4. กดแท็บลง แลวดึงชุดอุปกรณเย็บเลมขึ้น และนําออกจากอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ
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5. ถอดสายเคเบิลซึ่งตอชุดอุปกรณเย็บเลมกับอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษออก (เฉพาะสวนสีน้ําเงินเทานั้นที่
ถอดออก) แกะแท็บสีขาวที่ภายในมขีั้วตอสายเคเบิลสีฟาออก ไดดวยการเปดแท็บไปทางดานซาย

6. นําชุดอุปกรณเย็บเลมชุดใหมออกจากหีบหอบรรจุ

7. ถอดสายเคเบิลของชุดอุปกรณเย็บเลมชุดใหมออกจากอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ

8. วางเพกท่ีอยูดานลางชุดอุปกรณเย็บเลมชุดใหมลงในชองของอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ

9. กดแท็บที่ดานบนชุดอุปกรณเย็บเลมลง แลวดันเขาไปในอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ
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10. หมุนชุดอุปกรณเย็บเลมไปทางดานหลังของเครื่องพิมพจนกระทั่งเขาที่

11. หากคุณไมไดติดตั้งตลับสําหรับใสลวดเย็บกระดาษไวในชุดอุปกรณเย็บเลม ใหติดตั้งทันท ี(โปรดดูที่ การใส
ลวดเย็บกระดาษ)
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4 การแกไขปญหา

ขอมูลการแกไขปญหานี้ถูกรวบรวมไวเพื่อชวยคุณแกปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหเลือกหัวขอทั่วไปหรือประเภท
ของปญหาจากรายการดานลางนี้

● แผนผังลําดับงานการแกปญหา

● การแกปญหาของการพิมพทั่วไป

● คําแนะนําสําหรับการใชกระดาษ

● การพิมพกระดาษแบบพิเศษ

● การดึงกระดาษที่ติดออก

● การศึกษาขอความตางๆ ของเครื่องพิมพ

● การศึกษาไฟสัญญาณของอุปกรณเรียงกระดาษ และอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ

● การแกปญหาคุณภาพของงานพิมพ

● วิธกีารแกปญหาการพิมพบนเครือขาย

● วิธกีารแกปญหาทั่ว ๆ ไปของ Windows

● การแกปญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh

● วิธกีารแกปญหาทั่วไปของ PostScript

● การแกปญหาฮารดดิสกเสริม
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แผนผังลําดับงานการแกปญหา

หากเครื่องพิมพตอบสนองไมถูกตอง ใหใชแผนผังลําดับงานระบถุึงปญหา หากเครื่องไมผานการทดสอบในขั้น
ตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ใหทําตามคําแนะนําของการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของนั้น

หากคุณยังไมสามารถแกปญหาไดแมวาจะไดทําตามคําแนะนํานี้แลวก็ตาม โปรดติดตอผูใหการบริการและการ
สนับสนุนที่ไดรับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝายบริการลูกคา HP)

หมายเหตุ สําหรับผูใชเครื่อง Macintosh: โปรดดูขอมูลการแกปญหาเพิ่มเติมที่ การแกปญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง
Macintosh

1 มขีอความ พรอม ปรากฏขึ้นทีแ่ผงควบคุมหรือไม

ใช ไปที่ข้ันตอนที่ 2

ไมใช 

จอแสดงผลวางเปลาและ
พัดลมทีเ่ครือ่งพิมพไมทํา
งาน

จอแสดงผลวางเปลาแต
พัดลมที่เครือ่งพิมพทํางาน

ภาษาบนจอแสดงผลไมใช
ภาษาทีต่องการ

จอแสดงผลแสดงตัวอักษร
ผิดรูปหรือไมคุนเคย

ขอความอื่นที่ไมใช พรอม
ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุม
ของเครือ่งพิมพ

● ปดเครื่องพิมพแลว
เปดอีกครั้ง

● ตรวจสอบการเชื่อม
ตอสายไฟ และสวิทช
ไฟ

● เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ
ท่ีเตาเสียบอื่น

● ตรวจสอบดูวามี
กระแสไฟเขาเครื่อง
พิมพอยางสม่ําเสมอ
และตรงตามขอ
กําหนดของเครื่อง
พิมพหรือไม (โปรดดู
ท่ี ขอกําหนดราย
ละเอียดทางดาน
ไฟฟา)

● กดปุมใดกไ็ดในแผง
ควบคุม เพื่อดูวา
เครื่องพิมพมปีฏิกิริยา
ตอบสนองหรือไม

● ปดเครื่องพิมพแลว
เปดใหมอีกครั้ง

● ปดเครื่องพิมพแลว
เปดอีกครั้ง เมื่อ
XXX MB ปรากฏบน
หนาจอแผงควบคุม
ของเครื่องพิมพ ให
กด  (ปุมเลือก)
คางไวจนกระทั่งไฟ
ท้ังสามดวงติดคาง ซึ่ง
จะใชเวลาประมาณ
10  วินาที หลังจาก
นั้น ใหคลาย  (ปุม
เลือก) กด  (ปุมลง)
เพื่อเลื่อนดูภาษาที่มี
กด  (ปุมเลือก)
เพื่อบันทึกภาษาที่
ตองการเปนภาษาเริ่ม
ตนของเครื่องพิมพ

● ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดเลือกภาษาที่ตอง
การจากแผงควบคุม
แลว

● ปดเครื่องพิมพแลว
เปดใหมอีกครั้ง

● ไปที่ การตคีวามขอความ
บนแผงควบคุม

2 คุณพิมพหนาแสดงคาคอนฟกไดหรือไม? 
(โปรดดทูี่ หนาแสดงขอมูลกําหนดคา)

ใช  ไปที่ขั้นตอนที ่3

ไมใช 

เครือ่งไมพิมพหนาแสดงคาคอนฟก พิมพหนากระดาษเปลา ขอความอื่นทีไ่มใช พรอม หรือ การตั้งคาคอน
ฟกการพิมพ ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของ
เครือ่งพิมพ
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● ตรวจสอบวาไดปอนกระดาษที่จัดอยาง
เหมาะสมลงในถาดกระดาษทุกถาดแลว
และใสถาดลงในเครื่องเรียบรอยแลว

● ใชเครื่องคอมพิวเตอรตรวจสอบลําดับการ
พิมพหรือที่เก็บพักการพิมพวาเครื่องพิมพ
หยุดทํางานหรือไม หากมปีญหากับงาน
พิมพปจจุบัน เครื่องจะไมพิมพหนาแสดง
คาคอนฟกให (กดปุม ยกเลิกงานพิมพ แลว
ลองทําตามขั้นตอนที่ 2 ในแผนผังลําดับ
งานการแกไขปญหาอีกครั้ง)

● ตรวจสอบดูวาไดนําเทปกาวออกจากตลับ
หมึกแลว (โปรดดูท่ีคูมือการเริ่มตนใชงาน
[การเริ่มตน] หรือคําแนะนําที่ไดรับพรอม
ตลับหมึกพิมพ)

● หมึกอาจหมดใสตลับหมึกพิมพตลับใหม

● ไปที่ การตีความขอความบนแผงควบคุม

3 พิมพจากโปรแกรมไดหรือไม

ใช ไปที่ขั้นตอนที ่4

ไมใช 

เครือ่งไมพิมพงาน    หนาแสดงขอผิดพลาด PS หรือรายการคําสั่ง
พิมพ
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● หากพิมพงานไมได และมขีอความปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม โปรดดูท่ี การตีความขอความบน
แผงควบคุม

● ใชเครื่องคอมพิวเตอรตรวจสอบดูวาเครื่องพิมพหยุดทํางานหรือไม กด ยกเลิกงานพิมพ เพื่อ
ดําเนินการตอ

● หากเครื่องพิมพอยูในระบบเน็ตเวิรก ตรวจสอบดูวาคุณกําลังพิมพอยูท่ีเครื่องพิมพท่ีถูกตอง เพื่อ
ตรวจสอบดูวาไมไดเกิดปญหากับระบบเน็ตเวิรก ลองตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับเครื่องพิมพ
โดยตรงโดยใชสายเคเบิลแบบขนานหรือ USB เปลี่ยนพอรตไปที่ LPT 1 แลวลองพิมพ

● ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟอินเตอรเฟซ ดึงสายออกแลวตอสายเขากับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องพิมพอีกครั้ง

● ลองใชสายนี้กับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น

● หากคุณใชการเชื่อมตอแบบขนาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาสายที่ใชนั้นใชไดกับ
IEEE-1284

● หากเครื่องพิมพอยูในระบบเน็ตเวิรก ใหพิมพหนาแสดงคาคอนฟก (โปรดดูท่ี หนาแสดงขอมูล
กําหนดคา) หากติดต้ัง HP Jetdirect print server แลว เครื่องจะพิมพหนา Jetdirect ดวย
ตรวจสอบหนาแสดงคาคอนฟกของ Jetdirect เพื่อดูวา ท้ังสถานะของเน็ตเวิรกโปรโตคอลและ
การตั้งคาสําหรับเครื่องพิมพนั้นถูกตอง

● ในการตรวจสอบวาปญหาไมไดมาจากเครื่องคอมพิวเตอร ใหสั่งพิมพจากคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่น (หากทําได)

● โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดสงงานพิมพไปยังพอรตท่ีถูกตอง ( ตัวอยางเชน LPT1 หรือ
พอรตเครื่องพิมพระบบเน็ตเวิรก)

● ตรวจดูวาคุณใชไดรเวอรเครื่องพิมพท่ีถูกตอง (โปรดดูท่ี การใชไดรเวอรเครื่องพิมพ)

● ติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพใหม (โปรดดูท่ีคูมือการเริ่มตนใชงาน [การเริ่มตน])

● ตรวจสอบดูวาไดต้ังคาคอนฟกที่พอรตแลว และพอรตทํางานไดอยางถูกตองหรือไม (ลองตอ
เครื่องพิมพเครื่องอ่ืนเขากับพอรตนั้นแลวสั่งพิมพ)

● หากพิมพงานจากไดรเวอร PS ในเมนยูอย การพิมพ (ของเมน ูต้ังคาคอนฟกอุปกรณ) ท่ีแผง
ควบคุม ใหต้ังคา ขอผิดพลาดการพิมพ PS=ใช แลวจึงพิมพงานอีกครั้ง หากมีการพิมพหนาที่
ผิดพลาด โปรดดูคําแนะนําที่คอลัมนถัดไป

● ในเมนูยอย การตั้งคาระบบ (ของเมน ูต้ังคาคอนฟกอุปกรณ) ท่ีแผงควบคุม ใหตรวจดูวา
PERSONALITY=AUTO

● คุณอาจไมไดอานขอความของเครื่องพิมพซึ่งสามารถชวยคุณแกปญหาไดในเมนยูอย การตั้งคา
ระบบ (ของเมนู ต้ังคาคอนฟกอุปกรณ) ท่ีแผงควบคุม ใหปดการใชคา คําเตือนที่ลบออกได
และ ทําตอโดยอัตโนมัติ ช่ัวคราวจากนั้นจึงพิมพงานอีกครั้ง

● เครื่องพิมพอาจไดรับรหัส PS ท่ีไมได
มาตรฐาน ในเมนูยอย การตั้งคาระบบ
(ของเมน ูต้ังคาคอนฟกอุปกรณ) ท่ีแผง
ควบคุม ใหต้ังคา PERSONALITY=PS 
สําหรับงานนี้เทานั้นเมื่อพิมพงานเสร็จแลว
เปลี่ยนคากลับมาเปน อัตโนมัติ

● โปรดตรวจสอบใหแนใจวางานที่พิมพเปน
งาน PS และคุณกําลังใชไดรเวอร PS

● เครื่องพิมพอาจไดรับรหัส PS ถึงแมวาจะ
ตั้งคาเปน PCL ในเมนูยอย การตั้งคา
ระบบ (ของเมนู ต้ังคาคอนฟกอุปกรณ) ให
ตั้งคา PERSONALITY=AUTO

4 งานพิมพออกมาเหมือนกับทีค่าดไวหรือไม

ES ไปที่ขั้นตอนที ่5

NO 

งานพิมพผิดไปจากเดิม หรือพิมพออก
มาเพียงบางสวนเทานั้น 

หยุดพิมพกลางคัน พิมพงานไดชากวาที่คาด การตั้งคาทีแ่ผงควบคุมไมมผีลใช
งาน
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● ตรวจดูวาคุณใชไดรเวอรเครื่อง
พิมพท่ีถูกตอง(โปรดดูท่ี การใช
ไดรเวอรเครื่องพิมพ)

● ไฟลขอมูลที่สงไปที่เครื่องพิมพ
อาจเสีย ทดสอบโดยการลองพิมพ
ดวยเครื่องพิมพเครื่องอื่น (หาก
ทําได) หรือลองพิมพไฟลอื่น

● ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟ
อินเตอรเฟซ ลองใชสายนี้กับ
คอมพิวเตอรเครื่องอื่น (หากทํา
ได)

● เปลี่ยนสายอินเตอรเฟซใหเปน
สายคุณภาพสูง (โปรดดูท่ี หมาย
เลขช้ินสวน)

● ลดความซับซอนของงานที่จะ
พิมพ ลดความละเอียดลง หรือติด
ตั้งหนวยความเครื่องพิมพเพ่ิม
(โปรดดูท่ี หนวยความจําเครื่อง
พิมพ)

● คุณอาจไมไดอานขอความของ
เครื่องพิมพซึ่งสามารถชวยคุณ
แกปญหาไดในเมนยูอย การตั้ง
คาระบบ (ของเมน ูต้ังคาคอนฟก
อุปกรณ) ท่ีแผงควบคุม ใหปด
การใชคา Clearable
Warning และ Auto
Continue ชั่วคราวจากนั้นจึง
พิมพงานอีกครั้ง

● อาจเผลอกดปุม ยกเลิกงาน
พิมพ

● ตรวจสอบดูวามีกระแสไฟเขา
เครื่องพิมพอยางสม่ําเสมอ
และตรงตามขอกําหนดของ
เครื่องพิมพหรือไม (โปรดดู
ท่ี ขอกําหนดรายละเอียดทาง
ดานไฟฟา)

● ลดความซับซอนของงานที่จะ
พิมพ

● เพิ่มหนวยความจําใหเครื่อง
พิมพ (โปรดดูท่ี หนวยความ
จําเครื่องพิมพ)

● ไมใชกระดาษแบนเนอร
(โปรดปรึกษาผูบริหารระบบ
เน็ตเวิรกของคุณ)

● เครื่องพิมพจะพิมพงานไดชา
ลงหากคุณกําลังพิมพกระดาษ
หนาแคบ พิมพจากถาด 1 ใช
โหมดฟวเซอร สูง 2 หรือต้ัง
ความเร็วของกระดาษแผน
เล็กเปน ชา

● ตรวจสอบการตั้งคาในได
รเวอรเครื่องพิมพหรือ
ซอฟตแวร(เครื่องพิมพจะใช
การตั้งคาจากไดรเวอรเครื่อง
พิมพและซอฟตแวรแทนการ
ต้ังคาในแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพ)

จัดรูปแบบงานพิมพไมถูกตอง ใสกระดาษไมถูกตองหรือกระดาษ
เสียหาย

เกิดปญหาคุณภาพการพิมพ

● ตรวจดูวาคุณใชไดรเวอรเครื่อง
พิมพท่ีถูกตอง (โปรดดูท่ี การใช
ไดรเวอรเครื่องพิมพ)

● ตรวจสอบการตั้งคาโปรแกรม
(โปรดดูรายละเอียดในไฟลชวย
เหลือออนไลนของโปรแกรมนั้น)

● ลองใชตัวอักษรอื่น

● ขอมูลที่ดาวนโหลดอาจหายไป
คุณอาจตองดาวนโหลดอีกครั้ง

● โปรดดูใหแนใจวาใสกระดาษ
อยางถูกตองแลว และตัวกั้น
กระดาษไมไดอยูติดหรือหาง
จากกระดาษเกินไป

● หากคุณมปีญหาในการพิมพ
กระดาษที่กําหนดขนาดเอง
โปรดดูท่ี การพิมพบน
กระดาษขนาดเล็ก กระดาษท่ี
กําหนดขนาดเอง หรือ
กระดาษหนัก

● หากหนากระดาษยับหรือมวน
งอ หรือภาพที่พิมพออกมา
เอียง โปรดดูท่ี การแกปญหา
คุณภาพของงานพิมพ

● ปรับคาความละเอียดในการพิมพ (โปรดดูท่ี เมนยูอยคุณภาพงาน
พิมพ)

● ตรวจดูวา RET เปดอยู (โปรดดูท่ี เมนยูอยคุณภาพงานพิมพ)

● ไปที่ การแกปญหาคุณภาพของงานพิมพ

5 เครื่องพิมพเลือกถาดกระดาษ และอุปกรณเสริมในการจัดการกับกระดาษที่
เหมาะสมหรือไม

YES สําหรับปญหาอื่นๆ ใหตรวจสอบทีส่วนสารบัญ ดัชน ีหรือวิธใีชไดรเวอรเครือ่งพิมพแบบอ
อนไลน
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NO

เครือ่งพิมพดึงกระดาษจากถาดที่ไมถูกตอง อุปกรณเสริมทํางานไมเหมาะสม มขีอความอื่นทีไ่มใช พรอม ปรากฏ
ขึ้นที่แผงควบคุม

● ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกถาดที่ถูกตองแลว
(โปรดดูท่ี การเลือกแหลงกระดาษ)

● ตรวจสอบวาไดตั้งคาขนาดและชนิดกระดาษอยาง
ถูกตองแลว(โปรดดูท่ี การใสกระดาษในถาด)
พิมพหนาแสดงคาคอนฟกเพื่อดูการตั้งคาปจจุบัน
ของถาดกระดาษ(โปรดดูท่ี หนาแสดงขอมูล
กําหนดคา)

● โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกถาดกระดาษ
(แหลงกระดาษ) หรือชนิดกระดาษในไดรเวอร
เครื่องพิมพหรือในซอฟตแวรอยางถูกตองแลว
(เครื่องพิมพจะใชการตั้งคาจากไดรเวอรเครื่อง
พิมพและซอฟตแวรแทนการตั้งคาในแผงควบคุม
ของเครื่องพิมพ)

● ตามคาที่ระบบตั้งไว เครื่องจะพิมพกระดาษจาก
ถาด 1 กอนหากคุณไมตองการพิมพจากถาด1 ให
นํากระดาษออกจากถาด หรือเปลี่ยนการตั้งคา ใช
ถาดที่ขอ (โปรดดูท่ี การกําหนดการทํางานของ
ถาดกระดาษ 1)เปลี่ยน ขนาดสําหรับถาด 1 และ
ประเภทสําหรับถาด 1 เปนการตั้งคาอ่ืนท่ีไมใช
ชนิดใดกไ็ด

● หากคุณตองการพิมพจากถาด 1 แตไมสามารถ
เลือกถาดกระดาษจากซอฟตแวรได โปรดดูท่ี การ
กําหนดการทํางานของถาดกระดาษ 1

● พิมพหนาแสดงคาคอนฟกเพื่อตรวจสอบวาไดติด
ต้ังอุปกรณเสริมอยางเหมาะสมและสามารถใชงาน
อุปกรณเสริมได(โปรดดูท่ี หนาแสดงขอมูล
กําหนดคา)

● ต้ังคาคอนฟกไดรเวอรเครื่องพิมพเพื่อใหรับรู
อุปกรณเสริมที่ติดต้ัง (รวมถึงถาดกระดาษ)(โปรด
ดูท่ีไฟลชวยเหลือแบบออนไลนสําหรับเรื่องได
รเวอรเครื่องพิมพ)

● ปดเครื่องพิมพแลวเปดใหมอีกครั้ง

● ตรวจดูวา คุณไดใชอุปกรณเสริมที่ถูกตองสําหรับ
เครื่องพิมพ

● หากอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานไมพิมพ
งาน 2 ดาน ใหตรวจดวูาไดปดถาดกระดาษออก
ดานหลังแลวหรือไม

● หากอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานไมพิมพ
งาน 2 ดาน คุณอาจตองติดต้ังหนวยความจําเพิ่ม
(โปรดดูท่ี หนวยความจําเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ

อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานจะรวมอยูในเครื่อง
พิมพรุนท่ีมีตัว "d" อยูในช่ือผลิตภัณฑ ซึ่งถือเปน
อุปกรณเลือกสําหรับเครื่องพิมพรุนอื่น ๆ ท้ังหมด

● หากอุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม/
เรียงกระดาษทํางานไมถูกตอง ใหตรวจดูไฟของ
อุปกรณเสริม(โปรดดูท่ี ไฟอุปกรณเสริม)

● หากอุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม/
เรียงกระดาษทํางานไมถูกตอง ใหตรวจดูวามขีอ
ความปรากฏขึ้นท่ีแผงควบคุมหรือไม (โปรดดูท่ี
การตีความขอความบนแผงควบคุม)

● หากอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษไมเย็บเลม แต
ไฟของอุปกรณเสริมเปนสเีขียวเขม และไมมีท้ัง
ขอความ TOO MANY PAGES IN JOB 
และ DIFFERENT PAPER SIZES IN
JOB ปรากฏขึ้นท่ีแผงควบคุม ใหติดตอฝายสนับ
สนุน(โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

● ไปที่ การตีความขอความบน
แผงควบคุม
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การแกปญหาของการพิมพทั่วไป

คุณสามารถดปูญหาและวิธแีกปญหาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แสดงไวดานลางนี้ได โปรดดทูี่ การแกปญหาท่ีพบโดย
ทั่วไปในเครื่อง Macintosh หากคุณกําลังใชคอมพิวเตอร Macintosh และดทูี่ วิธกีารแกปญหาทั่วไปของ
PostScript หากคุณกําลังใชไดรเวอร PS

เครือ่งพิมพเลือกสื่อการพิมพจากถาดที่ไมถูกตอง 

สาเหตุ วิธแีกไข

การเลือกถาดในโปรแกรมซอฟตแวรอาจไมถูกตอง ในโปรแกรมซอฟตแวรจํานวนมาก การเลือกถาดกระดาษจะ
อยูในเมน ูPage Setup ภายในโปรแกรม

นํากระดาษออกจากถาดอื่นเพื่อใหเครื่องพิมพเลือกถาดที่ตอง
การ

สําหรับ Macintosh ใหใช HP LaserJet Utility เพื่อ
เปลี่ยนลําดับของถาด

ขนาดท่ีกําหนดไมตรงกับขนาดกระดาษที่บรรจใุนถาด ใชแผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนขนาดท่ีกําหนดใหตรงกับขนาด
ของสื่อการพิมพท่ีบรรจอุยูในถาด

เครือ่งพิมพไมไดดึงกระดาษออกจากถาด

สาเหตุ วิธแีกไข

ไมมีกระดาษอยูในถาด ใสกระดาษในถาด

ต้ังตัวกั้นกระดาษไมถูกตอง ในการตั้งตัวกั้นกระดาษใหถูกตอง โปรดดูท่ี การใสกระดาษ
ในถาด

สําหรับถาดกระดาษความจุ 500 ดูใหแนใจวา ขอบ
ของกระดาษหนึ่งปกนั้นเรียบเสมอกัน ขอบกระดาษที่ไม
เรียบเสมอกันจะทําใหแผนโลหะไมยกขึ้น

กระดาษงอเมื่อออกจากเครือ่งพิมพ 

สาเหตุ วิธแีกไข

กระดาษมวนงอเมื่อออกจากถาดรับกระดาษออกดานบน เปดถาดรับกระดาษออกดานหลังเพื่อใหกระดาษผานออกใน
แนวตรงจากเครื่องพิมพ

คว่ํากระดาษที่กําลังพิมพลง

ลดอุณหภูมกิารหลอมละลายเพื่อลดการมวนงอของกระดาษ
(โปรดดูท่ี การเลือกโหมดฟวเซอรท่ีถูกตอง)

กระดาษแผนแรกติดในบรเิวณตลับหมึกพิมพ 

สาเหตุ วิธแีกไข

ท้ังความชื้นท่ีสูงและอุณหภูมท่ีิสูงสงผลตอวัสดสํุาหรับพิมพ ปรับเครื่องพิมพใหเหมาะสมกับสภาวะที่มอีุณหภูมแิละความ
ชื้นสูง
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เครือ่งพิมพงานไดชามาก

สาเหตุ วิธแีกไข

งานพิมพอาจซับซอนมาก

ไมสามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดในการพิมพของเครื่องพิมพ
ไดอีกแมไดขยายหนวยความจําเพิ่ม

ความเร็วในการพิมพจะลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อพิมพสื่อใน
ขนาดท่ีกําหนดเอง

หมายเหตุ: เครื่องพิมพจะพิมพงานไดชาลงหากคุณกําลัง
พิมพกระดาษหนาแคบ พิมพจากถาด 1 หรือใชโหมดฟว
เซอร สูง 2

ทําใหหนานั้นมคีวามซับซอนนอยลง หรือลองปรับการตั้งคา
คุณภาพการพิมพหากเกิดปญหานี้บอย ใหเพิ่มหนวยความจํา
ใหเครื่องพิมพ

คุณกําลังพิมพไฟล PDF หรือไฟล PostScript (PS) แต
ใชไดรเวอรเครื่องพิมพ PCL

ลองใชไดรเวอรเครื่องพิมพ PS แทนไดรเวอรเครื่องพิมพ
PCL (คุณอาจเลือกทําสิ่งนี้จากโปรแกรมซอฟตแวร)

ในไดรเวอรเครื่องพิมพ Optimize for: จะต้ังไวสําหรับ
กระดาษบัตรแข็ง กระดาษปอนด หรือกระดาษที่หนัก มเีนื้อ
หยาบ

ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหต้ังคาชนิดกระดาษเปนกระดาษ
ธรรมดา (โปรดดูท่ี การพิมพตามชนิดและขนาด
ของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ))

หมายเหต:ุ หากคุณเปลี่ยนการตั้งคา เปนกระดาษธรรมดา
เครื่องจะพิมพงานไดเร็วข้ึนแตหากคุณใชวัสดุการพิมพท่ีมี
ลักษณะหนัก ควรตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพรองรับวัสดุการ
พิมพชนิดหนักแมเครื่องจะพิมพงานไดชาลงทั้งนี้เพื่อใหได
งานพิมพท่ีดีท่ีสุด

พิมพงานกระดาษทั้งสองดาน 

สาเหตุ วิธแีกไข

มกีารตั้งเครื่องสําหรับการพิมพกระดาษทั้งสองดาน โปรดดูท่ี การเปลี่ยนการต้ังคาสําหรับงานพิมพเพ่ือเปลี่ยน
การตั้งคา หรือดูความชวยเหลือแบบออนไลน

พิมพงานบนกระดาษหนึ่งแผน แตเครือ่งพิมพจะพิมพงานลงบนดานหลังของกระดาษใหดวย (กระดาษออกจากเครือ่งกอน
ยอนกลับเขาไปในเครือ่งอีกครั้ง)

สาเหตุ วิธแีกไข

มกีารตั้งเครื่องสําหรับการพิมพกระดาษทั้งสองดานแมงาน
พิมพจะประกอบดวยกระดาษเพียงหนึ่งแผน แตเครื่องพิมพ
จะพิมพงานลงบนดานหลังของกระดาษใหดวย

โปรดดูท่ี การเปลี่ยนการต้ังคาสําหรับงานพิมพเพ่ือเปลี่ยน
การตั้งคา หรือดูความชวยเหลือแบบออนไลน

หามดึงกระดาษออกจากเครื่องพิมพหากการพิมพแบบสอง
ดานยังไมเสร็จเพราะอาจเกิดปญหากระดาษติด

พิมพบนกระดาษ, แตกลับกลายเปนกระดาษเปลา

สาเหตุ วิธแีกไข

เทปซลียังอาจอยูในตลับหมึกพิมพ นําตลับหมึกพิมพออกมาและแกะเทปซลีออกใสตลับหมึก
พิมพกลับเขาไปในเครื่อง

ไฟลอาจมหีนากระดาษเปลา ตรวจสอบไฟลเพื่อใหแนใจวาไมมหีนากระดาษเปลา
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เครือ่งพิมพพิมพงาน แตขอความทีพ่ิมพกลับผิด ผิดรูป หรือไมสมบูรณ

สาเหตุ วิธแีกไข

สายเคเบิลเครื่องพิมพอาจหลวมหรือชํารุด ถอดสายเคเบิลของเครื่องพิมพออกแลวตอใหมอีกครั้งลอง
พิมพงานที่คุณทราบวาสามารถพิมพออกไดแนนอนหากเปน
ไปได ใหเช่ือมตอสายเคเบิลและเครื่องพิมพเขากับ
คอมพิวเตอรเครื่องอื่น และลองพิมพงานที่คุณทราบวาพิมพ
ออกมาไดแนนอนและหลังจากทดลองใชวิธีตางๆ ขางตน
แลวยังไมไดผล ใหลองใชสายเคเบิลเสนใหม

เครื่องพิมพใชงานในระบบเครือขายหรืออุปกรณท่ีใชงาน
รวมกัน และไมไดรับสัญญาณที่ชัดเจน

ยกเลิกการเชื่อมตอเครื่องพิมพกับเครือขายและเชื่อมตอโดย
ตรงกับคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิลขนานหรือ USB พิมพ
งานที่คุณทราบวาสามารถพิมพออกไดแนนอน

เลือกไดรเวอรในซอฟตแวรไมถูกตอง ตรวจสอบเมนูการเลือกเครื่องพิมพในซอฟตแวร เพื่อใหแน
ใจวาเลือก HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series แลว

โปรแกรมซอฟตแวรทํางานผิดพลาด ลองพิมพจากโปรแกรมอื่น

เครือ่งพิมพไมตอบสนองเมื่อคุณเลือก พิมพ ในซอฟตแวร 

สาเหตุ วิธแีกไข

ไมมีส่ือการพิมพอยูในถาด เพิ่มส่ือการพิมพ

เครื่องพิมพอาจอยูในโหมดที่ตองใหผูใชปอนกระดาษเอง เปลี่ยนออกจากโหมดที่ตองใหผูใชปอนกระดาษเอง

เช่ือมตอสายเคเบิลระหวางคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพไม
ถูกตอง

ถอดสายเคเบิลออกแลวเช่ือมตอสายเคเบิลอีกครั้ง

สายเคเบิลเครื่องพิมพมขีอบกพรอง หากเปนไปได เช่ือมตอสายเคเบิลกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น
และลองพิมพงานที่แนใจวาใชการไดคุณอาจลองใชสาย
เคเบิลอื่น

เลือกเครื่องพิมพในซอฟตแวรไมถูกตอง ตรวจสอบเมนูการเลือกเครื่องพิมพในซอฟตแวร เพื่อใหแน
ใจวาเลือก HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series แลว

อาจมกีระดาษติดอยูในเครื่องพิมพ ดึงกระดาษที่ติดออก โดยใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
บริเวณอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน (หากเครื่องของคุณ
มีอุปกรณดังกลาว) โปรดดูท่ี การดึงกระดาษท่ีติดออก

ซอฟตแวรสําหรับเครื่องพิมพไมไดกําหนดคาไวสําหรับ
พอรตเครื่องพิมพ

ตรวจสอบเมนูการเลือกเครื่องพิมพของซอฟตแวร เพื่อใหแน
ใจวาไดใชพอรตท่ีถูกตองหากคอมพิวเตอรมีมากกวาหนึ่ง
พอรต โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพเช่ือมตอกับ
พอรตท่ีถูกตอง

เครื่องพิมพใชงานในระบบเครือขาย และไมไดรับสัญญาณ ยกเลิกการเชื่อมตอเครื่องพิมพกับเครือขายและเชื่อมตอโดย
ตรงกับคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิลขนานหรือ USB ติดต้ัง
ซอฟตแวรการพิมพอีกครั้งพิมพงานที่คุณทราบวาสามารถ
พิมพออกไดแนนอน

ลบงานพิมพท่ีหยุดออกจากคิวการพิมพ

ไมมีกระแสไฟเขาเครื่องพิมพ หากไฟไมติด ใหตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟตรวจสอบปุม
เปด/ปดตรวจสอบแหลงจายไฟ

เครื่องพิมพทํางานผิดพลาด ตรวจสอบขอความและแสงไฟบนจอแสดงผลของแผงควบ
คุม เพื่อดูวาเครื่องพิมพแสดงขอผิดพลาดหรือไมจดขอความ
เหลานี้ลงบนกระดาษ และดูท่ี การตีความขอความบนแผง
ควบคุม
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คําแนะนําสําหรับการใชกระดาษ

เพื่อผลงานดีที่สุด โปรดตรวจสอบใหแนใจวากระดาษมคีุณภาพดี ไมมรีอยตัด รอง รอยฉีก จุด เศษ ฝุน รอยยน
รอยโหว และขอบที่มวนหรืองอ

หากทานไมแนใจวาบรรจกุระดาษประเภทใด (เชน กระดาษปอนดหรือรีไซเคิล) โปรดดูที่ฉลากบนหอกระดาษ

สําหรับรายการที่สมบูรณของส่ือท่ีไดรับการสนับสนุน โปรดดูที่ ขนาดส่ือสําหรับพิมพที่ไดรับการสนับสนุน.

ปญหาของกระดาษตอไปนีจ้ะเปนสาเหตใุหคุณภาพการพิมพไมดี, กระดาษติด หรือทําใหเครื่องเสียหายได

อาการ ปญหาของกระดาษ วิธแีกไข

คุณภาพการพิมพหรือการยึดเกาะของ
ผงหมึกไมดี

กระดาษชื้นเกินไป หยาบเกินไป หนัก
เกินไป หรือเรียบเกินไป หรือมีลายนูน
หรือมาจากปกกระดาษที่ไมได
มาตรฐาน

ใชกระดาษประเภทอื่นท่ีมคีวามเรียบ
ระหวาง 100 ถึง 250 เชฟฟลด และมี
ความชื้น 4  ถึง  6 เปอรเซ็นต

หมึกขาดเปนชวง, กระดาษติด, มวนงอ เก็บกระดาษไมถูกวิธี

กระดาษแตละดานไมเหมือนกัน

เก็บกระดาษไวในหอบรรจท่ีุปองกัน
ความชื้นและวางในแนวราบ

กลับหนากระดาษ

กระดาษมวนงอมาก กระดาษชื้นเกินไป มทิีศทางเสนใยที่ผิด
หรือมีเสนใยสั้น

กระดาษแตละดานไมเหมือนกัน

เปดถาดกระดาษออกดานหลัง หรือใช
กระดาษที่มีเสนใยยาว

กลับหนากระดาษ

กระดาษติด, ทําใหเครื่องพิมพเสียหาย กระดาษมีรอยตัดหรือมรีู ใชกระดาษที่ไมมรีอยตัดหรือมรีู

เกิดปญหาในการปอนกระดาษ กระดาษมีขอบหยับ หรือมาจากปก
กระดาษที่ไมไดมาตรฐาน

กระดาษแตละดานไมเหมือนกัน

กระดาษชื้นเกินไป หยาบเกินไป หนัก
เกินไป หรือเรียบเกินไป

กระดาษมีทิศทางเสนใยที่ผิด หรือมเีสน
ใยสั้น หรือมีลายนูน

ใชกระดาษคุณภาพสูงที่ใชสําหรับ
เครื่องพิมพเลเซอร

กลับหนากระดาษ

ใชกระดาษประเภทอื่นท่ีมคีวามเรียบ
ระหวาง 100 ถึง 250 เชฟฟลด และมี
ความชื้น 4 ถึง 6 เปอรเซ็นต

เปดถาดกระดาษออกดานหลัง หรือใช
กระดาษที่มีเสนใยยาว

หมายเหตุ อยาใชกระดาษหัวจดหมายที่พิมพดวยหมึกทีใ่ชในอุณหภูมติ่ํา เชน ที่ใชในการพิมพดวยความรอนบางประเภทอยา
ใชกระดาษหัวจดหมายที่มีตัวพิมพนูนหรือลายนูนเครื่องพิมพใชความรอนและแรงดันเพื่อหลอมละลายผงหมึกให
ติดกับกระดาษโปรดตรวจสอบใหแนใจวากระดาษสีหรือแบบฟอรมที่พิมพไวแลวใชหมึกที่เขากันไดกับอุณหภูมิ
หลอมละลายนี้ (200°C หรือ 392°F เปนเวลา 0.1  วินาที)

ขอควรระวัง การไมปฏิบัตติามคําแนะนําเหลานีอ้าจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือทําใหเครื่องพิมพเสียหายได
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การพิมพกระดาษแบบพิเศษ

มหีนาพิเศษในหนวยความจําของเครื่องพิมพที่จะชวยคุณวินิจฉัยและเรียนรูปญหาเครื่องพิมพ

● หนาแสดงคาคอนฟก

หนาแสดงคาคอนฟกจะแสดงรายการการตั้งคาปจจุบันและคุณสมบัตขิองเครื่องพิมพสําหรับรายละเอียดเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับวิธีส่ังพิมพหนาแสดงคาคอนฟก โปรดดูที่ หนาแสดงขอมูลกําหนดคา หากคุณติดตั้ง
HP Jetdirect print server หนาที่สองจะพิมพรายการขอมูล HP Jetdirect ทั้งหมดของคุณ

● รายการตัวอักษร

คุณสามารถพิมพรายการตัวอักษรโดยใชแผงควบคุม (โปรดดูที ่รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL) หรือ
(สําหรับเครื่อง Macintosh) HP LaserJet Utility (โปรดดทูี่ HP LaserJet Utility)

● หนาแสดงสถานะของวัสดสุํารอง

ใชหนาแสดงสถานะวัสดุสํารองเพื่อรับขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกท่ีติดตั้งอยูในเคร่ืองพิมพ ปริมาณหมึกท่ีเหลืออยู
ในตลับ รวมถึงจํานวนหนาและงานที่ทําไปแลว (โปรดดูที่ หนาแสดงสถานะของวัสดสํุารอง)
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การดึงกระดาษทีต่ิดออก

หากขอความแสดงกระดาษติดปรากฏขึ้นบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหหาตําแหนงที่กระดาษหรือส่ือ
การพิมพอ่ืน ๆ ติดอยูตามที่แสดงในรูปดานลางจากนั้นใหดทูี่ขั้นตอนการแกไขปญหากระดาษติดคุณอาจตองมอง
หาสื่อการพิมพที่ติดอยูในตําแหนงอ่ืน นอกเหนือไปจากตําแหนงที่ขอความแจงไวหากตําแหนงที่กระดาษติดมอง
เห็นไมชัดเจน ใหดูที่บริเวณฝาครอบดานบนใตตลับหมึกกอน

ในขณะที่ดึงกระดาษที่ติดอยูออกมา โปรดระวังอยาใหกระดาษฉีกขาด หากยังมีกระดาษชิ้นเล็ก ๆ คางอยูในเครื่อง
พิมพ ปญหากระดาษติดก็อาจจะเกิดขึ้นอีก หากเกิดกระดาษติดบอยๆ โปรดดทูี่ การแกปญหากระดาษติดครั้งแลว
ครั้งเลา

ตําแหนงทีก่ระดาษติด

1
2

3

6

5

4

1 บริเวณฝาครอบดานบนและบริเวณตลับหมึกพิมพ
2 ตัวปอนซองจดหมายแบบเลือกติดตั้งได
3 บริเวณถาดกระดาษ (ถาด1, ถาด2 และถาดเสริม)
4 อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานแบบเลือกติดต้ังได
5 บริเวณฟวเซอร
6 บริเวณถาดกระดาษออก (ชองดานบน, ชองดานหลัง และอุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษแบบ

เลือกติดตั้งได)

หมายเหตุ ผงหมึกที่ไมติดแนนกับกระดาษอาจติดคางอยูในเครื่องพิมพหลังจากเกิดปญหากระดาษติด และอาจสงผลตอ
คุณภาพงานพิมพที่พิมพออกมาท้ังนีป้ญหานีจ้ะหมดไปเมื่อพิมพงานออกไปอีก 2-3 หนา

การดึงกระดาษทีต่ิดออกจากฝาครอบดานบนและบริเวณตลับหมึกพิมพ
ใหปฏิบัตติามขั้นตอนนี ้ในการแกปญหากระดาษติดที่เกิดขึ้นในระหวางการพิมพ
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ในการดึงกระดาษทีต่ิดออกจากฝาครอบดานบนและบริเวณตลับหมึกพิมพ

1. เปดฝาครอบดานบนและนําตลับหมึกพิมพออก

ขอควรระวัง เพื่อปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงเกิน 2-3 นาท ีใชแผนกระดาษปดทับตลับ
หมึกพิมพไว หากอยูนอกเครื่องพิมพ

2. ใชดามจับสีเขียวเพื่อยกแผงปอนกระดาษขึ้น

3. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากเครื่องพิมพ อยาใหกระดาษฉีก หากดึงกระดาษออกยาก ใหพยายามดึง
จากถาดกระดาษเขากอน (โปรดดูที่ การดึงกระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษ)

หมายเหตุ ระวังอยาใหผงหมึกหลุดเลอะเทอะ ใหใชผาแหงที่ไมเปนขุยทําความสะอาดผงหมึกที่ติดอยูในเครื่องพิมพหากผง
หมึกติดคางอยูในเครื่องพิมพ อาจจะทําใหเกิดปญหาในเรื่องคุณภาพการพิมพชั่วคราวไดผงหมึกที่คางอยูนาจะ
หลุดออกไปหมดจากทางเดินกระดาษ หลังจากที่พิมพงานออกไปแลว 2-3 หนาหากผงหมึกเลอะติดเส้ือผา ใหรีบ
ใชผาแหงเช็ดออก กอนลางดวยนํ้าเย็น (น้ํารอนจะทําใหผงหมึกฝงลึกในเนื้อผา)

4. เปดถาด1 และดึงฝาครอบกระดาษเขาออกหากมีกระดาษอยู ใหดึงออกมา
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5. หมุนตัวกั้นกระดาษเพื่อตรวจดวูายังมีกระดาษติดอยูอีกหรือไมหากมี ใหดึงออกมา

6. ใสฝาครอบถาดกระดาษเขากลับเขาที่และปดถาด1

7. ใสตลับหมึกกลับเขาที่ จากนั้นใหปดฝาครอบดานบน

8. หากขอความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู แสดงวายังมกีระดาษติดอยูในสวนอ่ืนของเคร่ืองพิมพลอง
หากระดาษที่อาจติดอยูในตําแหนงอ่ืน(โปรดดทูี่ ตําแหนงท่ีกระดาษติด)

หากคุณใชตลับหมึกที่ไมใชของ HP ขอความ วัสดสุิ้นเปลืองทีไ่มใชของ HP ติดตั้งแลว อาจปรากฏขึ้นที่หนาจอ
แผงควบคุมของเครื่องพิมพกดปุม  (ปุมเลือก) เพื่อดําเนินการตอ

การดึงกระดาษทีต่ิดออกจากตัวปอนซองจดหมายทีเ่ลือกติดต้ังได
เนื้อหาในหัวขอนี้จะใชในการแกปญหากระดาษติดที่เกิดขึ้นจากการใชตัวปอนซองจดหมายแบบเลือกติดตั้งไดเทา
นั้น

การแกปญหากระดาษติดจากตัวปอนซองจดหมายแบบเลือกติดต้ังได

1. ดึงซองจดหมายที่อยูในตัวปอนซองจดหมายแบบเลือกติดตั้งไดออกมาเลื่อนที่ทับซองจดหมายลง และยกถาด
เสริมขึ้นจนถึงตําแหนงปด
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2. กดปุมปลดล็อคที่ดานซายของตัวปอนซองจดหมายคางไว จับตัวปอนซองจดหมายทั้งสองดานไว และคอยๆ
ดึงออกจากเครื่องพิมพ

3. คอยๆ ดึงซองจดหมายออกจากตัวปอนซองจดหมายแบบเลือกติดตั้งไดและเคร่ืองพิมพ

4. ใสตัวปอนซองจดหมายเขากับเครื่องพิมพ โดยใหสลักของตัวปอนเขาที่ (ชองเสียบดานขวาบนของตัวปอน
ซองจดหมายจะพอดีกับปลั๊กในเครื่องพิมพ)ลองดึงตัวปอนซองจดหมายออกเบาๆ เพื่อตรวจดวูาเขาที่ดีหรือไม

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อลบขอความนี้

6. หากขอความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู แสดงวายังมกีระดาษติดอยูในสวนอ่ืนของเคร่ืองพิมพลอง
หากระดาษที่อาจติดอยูในตําแหนงอ่ืน (โปรดดูที่ ตําแหนงที่กระดาษติด)

7. ใสซองจดหมายอีกครั้ง ตรวจสอบการวางซองจดหมายโดยใหซองดานลางเหลื่อมกับซองดานบนเล็กนอย
(โปรดดทูี่ การใสซองจดหมายในตัวปอนซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช)

การดึงกระดาษทีต่ิดออกจากถาดกระดาษ
หัวขอนีจ้ะอธิบายถึงวิธกีารนํากระดาษที่ติดอยูออกจากถาดกระดาษโปรดดเูพิ่มเติมที่ การดึงกระดาษทีต่ิดออกจาก
ตัวปอนซองจดหมายที่เลือกติดตั้งได

การแกปญหากระดาษติดทีถ่าด1
คอยๆ ดึงกระดาษออกจากเครื่องพิมพหากกระดาษบางสวนถูกดึงเขาไปในเครื่องพิมพแลว ใหทําตามขั้นตอนใน
หัวขอ ในการดึงกระดาษที่ติดออกจากฝาครอบดานบนและบริเวณตลับหมึกพิมพ

หากตองการดึงกระดาษทีต่ิดออกจากถาด 2 หรือถาดบรรจกุระดาษขนาด 500 แผน 
1. เลื่อนถาดออกจากเครื่องพิมพ กอนคอย ๆ ยกขึ้น และดึงกระดาษที่ติดออกจากถาด
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2. หากมองเห็นขอบกระดาษที่ติดอยูในบริเวณปอนกระดาษ ใหคอยๆ ดึงกระดาษลงและนําออกจากเครื่องพิมพ
(หามดึงกระดาษออกในแนวตรง มิฉะนั้นอาจจะฉีกขาดได)หากกระดาษติดอยูในตําแหนงที่มองเห็นไม
ชัดเจน ใหดูจากถาดถัดไป หรือฝาครอบดานบน(โปรดดูที่ ในการดึงกระดาษที่ติดออกจากฝาครอบดานบน
และบริเวณตลับหมึกพิมพ)

หมายเหตุ หามดึงกระดาษออกแรงๆ ในกรณทีี่คุณไมสามารถดึงออกไดโดยงายหากกระดาษติดอยูในถาด ลองดึงออกทาง
ถาดดานบน (หากม)ี หรือทางฝาครอบดานบน

3. ตรวจดูวามุมกระดาษทั้งส่ีดานเรียบเสมอกับถาด และอยูใตตัวแสดงระดับความสูงสูงสุด

4. ดันถาดกลับเขาไปในเครื่องพิมพ

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อลบขอความนี้

6. หากขอความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู แสดงวายังมกีระดาษติดอยูในเคร่ืองพิมพลองหากระดาษที่อาจ
ติดอยูในตําแหนงอ่ืน(โปรดดูท่ี ตําแหนงทีก่ระดาษติด)

ในการดึงกระดาษทีต่ิดออกจากถาดกระดาษขนาดบรรจ ุ1,500 แผน 
1. เปดฝาดานหนาของถาดออก
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2. หากมองเห็นขอบกระดาษที่ติดอยูในบริเวณถาดปอน ใหคอยๆ ดึงกระดาษลงและนําออกจากเครื่องพิมพ(หาม
ดึงกระดาษออกในแนวตรง มฉิะนั้นอาจจะฉีกขาดได)หากกระดาษติดอยูในตําแหนงที่มองเห็นไมชัดเจน ให
ดจูากบริเวณฝาปดดานบน (โปรดดทูี่ ในการดึงกระดาษท่ีติดออกจากฝาครอบดานบนและบริเวณตลับหมึก
พิมพ)

3. ตรวจดูวากระดาษสูงไมเกินเครื่องหมายบนตัวกั้นกระดาษ และขอบดานหนาของปกกระดาษอยูในแนวเดียว
กับลูกศร

4. ปดฝาดานหนาของถาด

5. กด  (ปุมเลือก) เพื่อลบขอความนี้

6. หากขอความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู แสดงวายังมกีระดาษติดอยูในเคร่ืองพิมพลองหากระดาษที่อาจ
ติดอยูในตําแหนงอ่ืน(โปรดดูท่ี ตําแหนงทีก่ระดาษติด)

การดึงกระดาษทีต่ิดออกจากอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานแบบเลือกติดต้ัง 
หากคุณกําลังพิมพงานสองดานและเกิดปญหากระดาษติดขึ้น ใหใชขั้นตอนนีใ้นการตรวจดแูละแกไขปญหา
กระดาษติด
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การแกปญหากระดาษติดจากอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานแบบเลือกติดตั้งได

1. ยกอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานขึ้นแลวดึงออกมา

2. ดึงกระดาษที่อยูดานบนถาด2 ออก (คุณอาจตองเอ้ือมมือเขาไปในเครื่องพิมพ)

3. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน

4. ใสอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานเขาไปในเครื่องพิมพ

5. หากขอความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู แสดงวายังมกีระดาษติดอยูในเคร่ืองพิมพลองหากระดาษที่อาจ
ติดอยูในตําแหนงอ่ืน(โปรดดูท่ี ตําแหนงทีก่ระดาษติด)

การดึงกระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณถาดกระดาษออก 
ใชขั้นตอนในสวนนี้เพื่อดึงกระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษออกดานหลัง หรือในอุปกรณเรียงกระดาษ หรือ
อุปกรณเย็บเลม/อุปกรณเรียงกระดาษ
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การแกปญหากระดาษติดจากบริเวณถาดกระดาษออกดานหลัง

1. เปดกลองทางออกดานหลังหากกระดาษติดอยูในเครื่องพิมพเกือบทั้งแผน วิธีที่ดทีี่สุด คือ ดึงออกทางฝาครอบ
ดานบน (โปรดดทูี่ ในการดึงกระดาษที่ติดออกจากฝาครอบดานบนและบริเวณตลับหมึกพิมพ)

2. จับที่ขอบทั้งสองดานของกระดาษ และคอย ๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพ (อาจมผีงหมึกเลอะบนกระดาษ จึงควร
ระมัดระวังไมใหผงหมึกเลอะคุณหรือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ หากดึงกระดาษออกไดยาก ใหเปดฝาครอบดานบนจนสุดเพื่อชวยใหดึงกระดาษไดงายขึ้นหากกระดาษฉีกขาด
หรือคุณไมสามารถดึงกระดาษออกได โปรดดูที่ การดึงกระดาษที่ติดออกจากบรเิวณฟวเซอร

3. ปดถาดกระดาษออกดานหลัง

4. เปดและปดฝาปดดานบนเพื่อใหขอความแสดงกระดาษติดหายไป

5. หากขอความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู แสดงวายังมกีระดาษติดอยูในเคร่ืองพิมพลองหากระดาษที่อาจ
ติดอยูในตําแหนงอ่ืน (โปรดดูที่ ตําแหนงที่กระดาษติด)

การดึงกระดาษทีต่ิดออกจากบรเิวณฟวเซอร
ใชขั้นตอนเหลานี้ ในกรณตีอไปนี้เทานั้น

● กระดาษติดอยูภายในฟวเซอร และไมสามารถดึงออกทางฝาครอบดานบนหรือถาดกระดาษออกดานหลัง

● กระดาษขาดในขณะที่คุณพยายามดึงกระดาษที่ติดออกจากฟวเซอร
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ในการแกปญหากระดาษติดจากบรเิวณฟวเซอร

1. ปดเครื่องพิมพ และถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องพิมพ

คําเตือน! ฟวเซอรจะรอนมากเพื่อปองกันไมใหผิวหนังเกิดรอยไหม ใหรอ 30นาทีเพื่อใหฟวเซอรเย็นกอนที่จะนําฟวเซอร
ออกจากเครื่องพิมพ

2. หมุนเครื่องพิมพจนกระทั่งฝาครอบดานหลังหันเขาหาคุณหากมกีารติดตั้งอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน
ไว ใหถอดออกโดยการยกขึ้นแลวดึงออกมา

3. เปดถาดกระดาษออกดานหลัง และดึงที่รองกระดาษออก

4. ถอดถาดกระดาษออกดานหลังและที่รองกระดาษออกดวยการงอสวนกลางของถาดลง และปลดตัวยึดทั้ง 2 ตัว
ออก

2

1
2
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5. จับแตละดานของฟวเซอรใหแนนดันแถบกั้นสีน้ําเงินขึ้น แลวดึงฟวเซอรออกจากเครื่องพิมพในแนวตรง

6. ดึงกระดาษที่ติดอยูออกหากจําเปน ใหยกตัวกั้นพลาสติกสีดําที่ดานบนฟวเซอรขึ้น เพื่อใหดึงกระดาษทีต่ิดออก
งายขึ้นหรือคุณอาจหมุนปุมหมุนสําหรับนํากระดาษออกที่ดานขางฟวเซอรเพื่อนํากระดาษที่ติดอยูออก

ขอควรระวัง หามใชวัตถมุีคมดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณฟวเซอร เพราะอาจทําใหฟวเซอรชํารุดเสียหายได

7. ดันฟวเซอรเขาไปในเครื่องพิมพใหแนน จนกระทั่งแถบกั้นสีน้ําเงินทั้งสองขางเขาที่

8. ใสถาดกระดาษออกดานหลังคอยๆ ดึงถาดกระดาษเพื่อดูวาตัวยึดเขาที่ดีหรือไม

1

2
1

9. เสียบปลั๊กเขากับเครื่องพิมพอีกคร้ัง
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10. หากมกีารถอดอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานออก ใหใสกลับเขาที่

11. เปดเคร่ืองพิมพ

12. หากขอความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู แสดงวายังมกีระดาษติดอยูในเคร่ืองพิมพลองหากระดาษที่อาจ
ติดอยูในตําแหนงอ่ืน (โปรดดูที่ ตําแหนงที่กระดาษติด)

หลังจากนํากระดาษที่ติดอยูออกแลว คุณตองสั่งพิมพงานอีกครั้งเนื่องจากมกีารปดเครื่องพิมพ

การแกปญหากระดาษติดจากอุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม/เรียง
กระดาษแบบเลือกติดต้ังได
กระดาษติดอาจเกิดขึ้นไดในอุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษแบบเลือกติดตั้งไดลวดเย็บ
กระดาษติดจะเกิดขึ้นในอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษเทานั้น

การแกปญหากระดาษติดจากอุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษแบบ
เลือกติดตั้งได

1. เปดฝาปดอุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษท่ีดานหลังเครื่องพิมพ

2. คอยๆ นํากระดาษทีต่ิดอยูออก
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3. ปดฝาปดอุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ

4. หากขอความกระดาษติดยังปรากฏอยู แสดงวากระดาษยังติดอยูในเครื่อง ลองหากระดาษที่อาจติดอยูใน
ตําแหนงอ่ืนตรวจดูทีด่านหนาของอุปกรณเสริม แลวคอยๆ นํากระดาษที่ติดอยูออก (โปรดดูท่ี ตําแหนงที่
กระดาษติด)

หมายเหตุ ตองดันถาดกระดาษออกลงใหอยูในตําแหนงต่ําสุดเพื่อทําการพิมพตอไป

ในการดึงกระดาษทีต่ิดออกจากอุปกรณเย็บเลม/อุปกรณเรียงกระดาษแบบเลือกติดต้ังได 

หมายเหตุ แกปญหาลวดเย็บกระดาษติดเมื่อปรากฏขอความ JAM IN STAPLER ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ

1. ที่ดานขวาของอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ใหหมุนอุปกรณเย็บเลมมาทางดานหนาของเครื่องพิมพจน
กระทั่งอยูในตําแหนงเปดดึงตลับลวดเย็บกระดาษสีน้ําเงินออกมา

2. หมุนฝาครอบสีเขียวที่ปลายของตลับลวดขึ้น แลวนําลวดเย็บกระดาษทีต่ิดอยูออก

3. ใสตลับลวดเย็บกระดาษกลับเขาไปในอุปกรณเย็บเลม และหมุนอุปกรณเย็บเลมไปทางดานหลังเครื่องพิมพจน
กระทั่งอุปกรณกลับเขาที่

THWW การดึงกระดาษที่ติดออก 135



ตองใสลวดเย็บกระดาษในอุปกรณเย็บเลมใหม หลังจากนําลวดเย็บกระดาษที่ติดออกแลว ดังนั้นอาจไมมกีารเย็บ
เลมเอกสาร 2-3 แผนแรก (ไมเกิน 5 แผน)หากมีการสั่งพิมพงาน แลวลวดเย็บกระดาษติดหรือไมมลีวดเย็บ
กระดาษ เครื่องจะยังคงพิมพงานตอตราบเทาที่ยังใชงานถาดเรียงกระดาษ

การแกปญหากระดาษติดครั้งแลวครั้งเลา
หากเกิดปญหากระดาษติดบอย ๆ ใหลองแกไขดวยวิธกีารตอไปนี:้

● ตรวจสอบตําแหนงที่กระดาษติดทุกตําแหนง (โปรดดูที่ การดึงกระดาษที่ติดออก) อาจมีเศษกระดาษติด
คางอยูในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของเครื่องพิมพ เพียงแคเศษกระดาษแผนเล็กๆ ในเครื่องพิมพก็ทําใหเกิด
ปญหากระดาษติดครั้งแลวครั้งเลาได

● ตรวจสอบวามกีารปรับถาดกระดาษอยางเหมาะสมแลว (โปรดดูที่ การใสกระดาษในถาด) ควรปรับตัวกั้น
กระดาษใหอยูในตําแหนงที่ไมติดกับกระดาษเกินไป

● ตรวจสอบวาใสกระดาษในถาดอยางถูกตองและไมไดใสมากเกินไปตรวจดูวากระดาษที่ใสอยูใตแท็บและ
เครื่องหมายแสดงความสูงสูงสุด โปรดดูที่ การใสกระดาษในถาด

● ตรวจสอบวาไดใสถาดและอุปกรณใสกระดาษทั้งหมดเขาไปในเครื่องพิมพแลว(หากถาดเปดคางอยูใน
ระหวางที่พิมพงาน อาจเกิดปญหากระดาษติดได)

● ตรวจสอบวาไดปดฝาครอบและชองเปดทุกชองแลว (หากเปดฝาครอบหรือชองเปดอ่ืนๆ ในระหวางที่พิมพ
งาน อาจเกิดปญหากระดาษติดได)

● ลองสั่งพิมพไปที่ถาดกระดาษออกถาดอื่น (โปรดดทูี่ การทําความเขาใจเรื่องตัวเลือกตาง ๆ สําหรับการพิมพ
บนส่ือ)

● กระดาษอาจติดกัน ลองงอปกกระดาษเพื่อแยกกระดาษแตละแผนออกจากกัน อยาคล่ีกระดาษออก

● หากคุณกําลังพิมพงานจากถาด1 ลองลดขนาดของปกกระดาษลง

● หากคุณกําลังพิมพงานจากตัวปอนซองจดหมายแบบเลือกติดตั้งได ตรวจสอบวาใสซองจดหมายอยางถูกตอง
(โดยที่ซองดานลางเหล่ือมกับซองดานบน) (โปรดดูท่ี การใสซองจดหมายในตัวปอนซองจดหมาย ซ่ึงเปน
อุปกรณเลือกใช)

● หากคุณพิมพงานบนกระดาษขนาดเล็ก ใหปอนกระดาษดานส้ันกอน (โปรดดทูี่ คําแนะนําสําหรับกระดาษท่ี
กําหนดขนาดเอง)

● คว่ําปกกระดาษลงในถาดหรือหมุนกระดาษ 180 o

● ตรวจสอบลักษณะกระดาษที่ใชใชกระดาษท่ีตรงตามขอกําหนดของ HP เทานั้น (โปรดดทูี่ ขอกําหนดละเอียด
ของกระดาษ) ลองใชกระดาษแบบอื่น เพื่อดูวาจะเกิดปญหานีอี้กหรือไม หามใชกระดาษงอ ผิดรูป กระดาษที่
เสียหรือผิดปกติ

● ตรวจสอบวาไดปฏิบัตติามมาตรฐานขอกําหนดสภาวะแวดลอมในการใชเคร่ืองพิมพหรือไม (โปรดดูที่ สภาพ
แวดลอมในการทํางาน)

● หลีกเล่ียงการใชกระดาษที่เคยนําไปใชกับเครื่องพิมพหรือเครื่องถายเอกสารมาแลว

● ใหใชกระดาษจากหอที่เพิ่งเปดใหม

● ลองใชกระดาษประเภทหรือยี่หออ่ืน

● หามพิมพบนซองจดหมายหรือแผนใสทั้งสองดาน(โปรดดูท่ี การพิมพซองจดหมาย หรือ การพิมพบนแผนใส)

● พิมพบนสติ๊กเกอรแบบเต็มแผนเทานั้น และไมพิมพบนทั้งสองดานของแผนสติ๊กเกอร (โปรดดทูี่ การพิมพบน
ฉลาก)

● ตรวจสอบดูวามีกระแสไฟเขาเครื่องพิมพอยางสม่ําเสมอ และตรงตามขอกําหนดของเครื่องพิมพหรือไม
(โปรดดทูี่ ขอกําหนดรายละเอียดทางดานไฟฟา)

● ทําความสะอาดเครื่องพิมพ(โปรดดูที ่การทําความสะอาดเครื่องพิมพ)

● บํารุงรักษาเครื่องพิมพเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดเพื่อปองกันการชํารุดโปรดดทูี่ การใสลวดเย็บกระดาษ
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การศึกษาขอความตางๆ ของเครื่องพิมพ

ขอความเกี่ยวกับเครื่องพิมพจะปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคุม เพื่อแสดงสถานะปกตขิองเครื่องพิมพ (เชน
กําลังประมวลผล...) หรือในกรณทีี่เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาด (เชน ปดฝาครอบดานบน) ที่ตองการการแกไข การ
ตคีวามขอความบนแผงควบคุม จะแสดงรายการขอความที่มักปรากฏบอยครั้ง ซึ่งตองการการแกไขหรือกอใหเกิด
คําถาม ขอความจะแสดงตามลําดับตัวอักษรกอน โดยขอความที่เปนตัวเลขจะอยูทายของรายการ 

การใชระบบความชวยเหลือแบบออนไลนของเครื่องพิมพ
เครื่องพิมพนี้มรีะบบความชวยเหลือแบบออนไลนที่แผงควบคุม ซึ่งจะใหคําแนะนําในการแกปญหาความผิดพลาด
ของเครื่องพิมพ ขอความเฉพาะบนแผงควบคุมจะปรากฏสลับกับคําแนะนําวิธเีขาสูระบบความชวยเหลือแบบอ
อนไลน

เมื่อขอความปรากฏสลับกับ สําหรับความชวยเหลือ ใหกด ใหกด  (ปุมความชวยเหลือ) เพื่อดคูวามชวยเหลือ และ
ใช  (ปุมขึ้น) และ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนดขูอความ

ในการออกจากระบบความชวยเหลือ ใหกด เมนู

การแกปญหาทีเ่กิดขึ้นบอย ๆ
บางขอความ (เชน คําขอใหใสถาดบรรจกุระดาษ หรือขอความที่ระบุวา งานพิมพกอนหนานี้ยังคงอยูในหนวย
ความจําของเครื่องพิมพ) จะขอใหคุณกด  (ปุมเลือก) เพื่อพิมพ หรือกดปุม ยกเลิกงานพิมพ เพื่อยกเลิกงาน
พิมพ และลบขอความ

หากยังมขีอความปรากฏอยูหลังจากทําตามคําแนะนําทั้งหมดแลว โปรดติดตอผูใหบริการและการสนับสนุนที่ไดรับ
อนุญาตของ HP (โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP หรือไปที่ http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ
http://www.hp.com/support/lj4350)

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม

ขอความทีแ่ผงควบคุม คําอธิบาย วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

10.XX.YY วัสดสุิ้นเปลอืง

ความจําผิดพลาด

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

ขอความแสดงขอผิดพลาดเกิดข้ึนกับอุปกรณสิ้น
เปลืองหนึ่งหรือหลาย ๆ รายการของเครื่องพิมพคา
ของ XX และ YY แสดงรายการไวดานลางนี้:

XX00 = หนวยความจําบกพรอง

XX01 = ขาดหนวยความจํา

YY00 = ตลับหมึกพิมพสดีํา

1. ปดเครื่องพิมพแลวเปดใหมอีกครั้งเพ่ือลบขอ
ความที่ปรากฏ

2. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP- (โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

10.32.00

วัสดสุิ้นเปลอืงที่ไมไดรับอนุญาต

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

เครื่องพิมพตรวจพบวา อุปกรณสิ้นเปลืองของ
เครื่องพิมพไมใชอุปกรณของแทของ HP

ขอความนี้จะปรากฏจนกวาคุณจะติดต้ังอุปกรณสิ้น
เปลืองของแทของ HP หรือกดปุมแทนท่ี  (ปุม
เลือก) (ซึ่งอาจทําใหการรับประกันกลายเปนโมฆะ)

หากคุณมั่นใจวาคุณซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของแท
ของ HP ใหไปที่ http://www.hp.com/go/
anticounterfeit

การรับประกันเครื่องพิมพนี้จะไมครอบคลุมถึง
เครื่องพิมพท่ีตองซอมแซมเนื่องจากการใชตลับ
หมึกที่ไมใชของ HP หรือตลับหมึกที่ไมไดรับ
อนุญาต
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ขอความทีแ่ผงควบคุม คําอธิบาย วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ตรวจสอบแรม 53.XY.ZZ

สล็อต DIMM <X>

ถาตองการทําตอ

กด 

เกิดปญหากับหนวยความจําของเครื่องพิมพเครื่อง
จะไมใช DIMM ท่ีทําใหเกิดขอผิดพลาด

เครื่องพิมพจะขอใหคุณกด  (ปุมเลือก) เพื่อ
ดําเนินการตอในกรณตีอไปนี้:

● 1 หรือ 2 DIMMs โดยที่ขอผิดพลาดเดียว
คือ ZZ=04

● 2 DIMMs โดยที่ DIMM อันหนึ่งดีและอีก
อันท่ีเหลือมขีอผิดพลาดที่ ZZ=01, 02, 03,
หรือ 05

● 2 DIMMs โดยที่ DIMM อันหนึ่งมีขอผิด
พลาดที่ ZZ=04 และอีกอันท่ีเหลือมีขอผิด
พลาดที่ ZZ=01, 02, 03, หรือ 05

คาของ Xและ Y เปนดังนี้

● X = ประเภทของ DIMM, 0 = ROM, 1 =
RAM

● Y = ตําแหนงของอุปกรณ, 0 = หนวยความ
จําภายใน (ROM หรือ RAM), 1 หรือ 2 =
สล็อต DIMM 1 หรือ 2

หากยังปรากฏขอความนี้ คุณอาจตองเปลี่ยน
DIMM อันท่ีระบ ุปดเครื่องพิมพแลวเปลี่ยน
DIMM ท่ีทําใหเกิดขอผิดพลาด

13.XX.YY ติดใน

<ตําแหนง>

เกิดปญหากระดาษติดในตําแหนงที่ระบุ ดึงกระดาษที่ติดออกจากตําแหนงที่ระบโุปรดดูท่ี
การดึงกระดาษท่ีติดออก

หากยังมขีอความปรากฏอยูหลังจากดึงกระดาษทั้ง
หมดที่ติดออกแลว แสดงวา เซ็นเซอรอาจคางหรือ
หักอยูภายในโปรดติดตอผูใหบริการและการสนับ
สนุนท่ีไดรับอนุญาตจาก HP (โปรดดูท่ี ฝาย
บริการลูกคา HP)

20 ความจํา

ไมพอ

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

20 ความจํา

ไมพอ

ถาตองการทําตอ ใหกด 

เครื่องพิมพไดรับขอมูลเกินกวาที่จะเก็บไวใน
หนวยความจําที่มอียูได คุณอาจพยายามถายโอน
ขอมูลที่มีแมโครมากเกินไป ตัวอักษรที่มีความ
ละเอียด หรือกราฟกที่มีความสลับซับซอน

กด  (ปุมเลือก) เพื่อพิมพขอมูลที่ไดยายออกไป
(ขอมูลบางสวนอาจสูญหาย) จากนั้น ใหลดความ
ซับซอนของงานที่จะพิมพหรือติดต้ังหนวยความจํา
เพิ่ม(โปรดดูท่ี หนวยความจําเครื่องพิมพ)

21 หนาซับซอนเกินไป

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

21 หนาซับซอนเกินไป

ถาตองการทําตอ ใหกด 

ขอมูล (ท่ีเต็มไปดวยขอความ แผนผัง กราฟกแบบ
แรสเตอรหรือเวคเตอร) ท่ีสงไปยังเครื่องพิมพซับ
ซอนเกินไป

1. กด  (ปุมเลือก) เพื่อพิมพขอมูลที่โอนมาที่
เครื่อง (ขอมูลบางสวนอาจหายไป)

2. หากขอความนี้ปรากฏบอยครั้ง ใหลดความยุง
ยากของงานพิมพ หรือติดต้ังหนวยความจํา
เพิ่มเติม(โปรดดูท่ี หนวยความจําเครื่องพิมพ)

22 EIO X

บฟัเฟอรคับคั่ง

ถาตองการทําตอ ใหกด 

มขีอมูลที่สงไปยังการด EIO ในสล็อตที่ระบไุวมาก
เกินไป [X] อาจมีการใชการติดตอโปรโตคอลทีไ่ม
เหมาะสมอยู

หมายเหตุ: EIO 0 จะสงวนไวสําหรับ
HP Jetdirect embedded print server

1. กด  (ปุมเลือก) เพื่อลบขอความ (พิมพงาน
ไมได)

2. ตรวจสอบการกําหนดคาของโฮสตหากยังมี
ขอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูใหบริการ
และการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ HP
(โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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22 PARALLEL I/O

บฟัเฟอรคับคั่ง

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

22 PARALLEL I/O

บฟัเฟอรคับคั่ง

ถาตองการทําตอ ใหกด 

มขีอมูลที่สงไปยังพอรตขนานมากเกินไป 1. ตรวจสอบวาตอสายเคเบิลหลวมหรือไม และ
ดูวาใชสายเคเบิลที่มคีุณภาพดีหรือไมสาย
เคเบิลแบบขนานที่ไมใชของ -HP อาจไมมี
การเชื่อมตอ หรืออาจไมตรงตามขอกําหนด
IEEE-1284(โปรดดูท่ี การสั่งซื้อช้ินสวน,
อุปกรณเสริม และวัสดส้ิุนเปลือง)

2. ขอผิดพลาดนี้อาจเกิดข้ึนหากไดรเวอรท่ีคุณ
ใชไมตรงตามขอกําหนด IEEE-1284เพื่อ
ใหไดงานพิมพท่ีดีท่ีสุด ใหใชไดรเวอร HP ท่ี
ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ(โปรดดูท่ี
ซอฟตแวร)

3. กด  (ปุมเลือก) เพื่อลบขอความแสดง
ความผิดพลาด (พิมพงานไมได)

4. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP (โปรดดท่ีู ฝายบริการลูกคา HP)

22 USB I/O

บฟัเฟอรคับคั่ง

ถาตองการทําตอ ใหกด 

มขีอมูลที่สงไปยังพอรต USB มากเกินไป กด  (ปุมเลือก) เพื่อลบขอความแสดงความผิด
พลาด (พิมพงานไมได)

40 EIO X เสีย

การสง

ถาตองการทําตอ ใหกด 

การเชื่อมตอระหวางเครื่องพิมพและการด EIO ใน
สล็อตที่ระบไุวอาจหลุด [X]

หมายเหตุ: EIO 0 จะสงวนไวสําหรับ
HP Jetdirect embedded print server

กด  (ปุมเลือก) เพื่อลบขอความแสดงความผิด
พลาดและพิมพงานตอ

41.3 ไมคาดหวัง

ขนาดในถาด X

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

ปอนกระดาษถาด XX

[ชนิด][ขนาด]

ถาตองการใช

ถาดอื่น ใหกด 

หรือ

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

ขอผิดพลาดนี้จะเกิดข้ึนในกรณท่ีีมีกระดาษเกิน 2
แผนติดอยูในเครื่องพิมพ หรือไมไดปรับตัวกั้น
กระดาษในถาดอยางถูกตอง

1. ใสกระดาษที่ถูกขนาดลงในถาดกอนใสใน
เครื่องพิมพอีกครั้ง

2. กด  (ปุมเลือก) เพื่อเลื่อนไปที่ TRAY
XX SIZE=ปรับคาของกระดาษในถาดอีก
ครั้ง เพื่อใหเครื่องพิมพใชถาดที่บรรจุ
กระดาษในขนาดที่ตองใชรวมกับงานพิมพ

3. หากขอผิดพลาดไมหายไป ใหปดเครื่องพิมพ
แลวเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง

4. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP (โปรดดท่ีู ฝายบริการลูกคา HP)

41.X ผิดพลาด

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

41.X ผิดพลาด

ถาตองการทําตอ ใหกด 

เกิดขอผิดพลาดในการพิมพ 1. กด  (ปุมเลือก) หนาซึ่งมีขอผิดพลาดอยูจะ
ไดรับการพิมพใหมโดยอัตโนมัติ หากมีการ
แกปญหากระดาษติดแลว

2. ปดเครื่องพิมพแลวเปดใหมอีกครั้ง

3. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP (โปรดดท่ีู ฝายบริการลูกคา HP)

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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49.XXXXX ผิดพลาด

ถาตองการทําตอ

ปดกอนเปดอีกครั้ง

เกิดขอผิดพลาดรายแรงที่เฟรมแวร 1. ปดเครื่องพิมพ และทิ้งไวประมาณ 20  นาที
แลวจึงเปดเครื่องขึ้นมาอีกครั้ง

2. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP- (โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

50.X ฟวเซอรผิดพลาด

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

เกิดขอผิดพลาดที่ฟวเซอร 1. ปดเครื่องพิมพแลวเปดอีกครั้ง

2. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP- (โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

51.XY ผิดพลาด

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

51.XY ผิดพลาด

ถาตองการทําตอ

ปดกอนเปดอีกครั้ง

เกิดขอผิดพลาดในการพิมพ 1. ปดเครื่องพิมพแลวเปดอีกครั้ง

2. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP (โปรดดท่ีู ฝายบริการลูกคา HP)

52.XY ผิดพลาด

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

52.XY ผิดพลาด

ถาตองการทําตอ

ปดกอนเปดอีกครั้ง

เกิดขอผิดพลาดในการพิมพ 1. ปดเครื่องพิมพแลวเปดอีกครั้ง

2. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP- (โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

54.XX ผิดพลาด

ถาตองการทําตอ

ปดกอนเปดอีกครั้ง

ขอความนี้มักเช่ือมโยงกับเซ็นเซอร ปดเครื่องพิมพแลวเปดอีกครั้ง

หากขอผิดพลาดยังคงอยู ใหบันทึกขอความไว และ
ติดตอผูใหบริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาต
ของ HP (โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP

55.XX.YY DC

ชุดควบคุมผิดพลาด

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

55.XX.YY DC

ชุดควบคุมผิดพลาด

ถาตองการทําตอ

ปดกอนเปดอีกครั้ง

เกิดขอผิดพลาดในการพิมพ 1. ปดเครื่องพิมพแลวเปดอีกครั้ง

2. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP- (โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

56.XX ผิดพลาด

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

56.XX ผิดพลาด

ถาตองการทําตอ

ปดกอนเปดอีกครั้ง

เกิดขอผิดพลาดในการพิมพช่ัวคราวอันเปนผลมา
จากการรับสงขอมูลขาเขาหรือขาออกไมถูกตอง

1. ปดเครื่องพิมพแลวเปดอีกครั้ง

2. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP- (โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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57.XX ผิดพลาด

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

57.XX ผิดพลาด

ถาตองการทําตอ

ปดกอนเปดอีกครั้ง

เกิดขอผิดพลาดในการพิมพช่ัวคราวที่พัดลมใน
เครื่องพิมพ

1. ปดเครื่องพิมพแลวเปดอีกครั้ง

2. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP- (โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

58.XX ผิดพลาด

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

58.XX ผิดพลาด

ถาตองการทําตอ

ปดกอนเปดอีกครั้ง

เกิดขอผิดพลาดที่แท็กหนวยความจํา CPU ของ
เครื่องพิมพ หรือเกิดปญหาขึ้นท่ีเซ็นเซอรอากาศ
หรือที่แหลงจายไฟ

ในการแกปญหาที่เกิดกับแหลงจายไฟ ใหทําดังนี้

1. ถอดปลั๊กเครื่องพิมพออกจากหนวย UPS
แหลงจายไฟเสริมหรือสายไฟกอนเสียบปลั๊ก
เครื่องพิมพเขากับเตาเสียบ และดูวายังมี
ปญหานี้อยูหรือไม

2. หากไดเสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบ
เปนท่ีเรียบรอยแลว ลองใชแหลงจายไฟอื่นท่ี
อยูในอาคารที่ยังไมไดใชรวมกับเครื่องใช
ไฟฟาใด

คุณตองตรวจสอบแรงดันไฟฟาและแหลงจายไฟที่
เครื่องพิมพใชอยู เพื่อดูวาตรงตามขอกําหนดเกี่ยว
กับไฟฟาสําหรับการใชเครื่องพิมพหรือไม (โปรด
ดูท่ี ขอกําหนดรายละเอียดทางดานไฟฟา)

หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ HP
(โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

59.XY ผิดพลาด

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

59.XY ผิดพลาด

ถาตองการทําตอ

ปดกอนเปดอีกครั้ง

เกิดขอผิดพลาดในการพิมพ 1. ปดเครื่องพิมพแลวเปดอีกครั้ง

2. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP- (โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

62 ไมมรีะบบ

ถาตองการทําตอ

ปดกอนเปดอีกครั้ง

ขอความนี้แสดงวาไมพบระบบระบบซอฟตแวร
เครื่องพิมพอาจเสีย

1. ปดเครื่องพิมพแลวเปดอีกครั้ง

2. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP- (โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

64 ผิดพลาด

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

64 ผิดพลาด

ถาตองการทําตอ

ปดกอนเปดอีกครั้ง

เกิดขอผิดพลาดในการพิมพช่ัวคราวที่บัฟเฟอร
การสแกน

1. ปดเครื่องพิมพแลวเปดอีกครั้ง

2. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP- (โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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66.XY.ZZ กระดาษออก

อุปกรณเสีย

เกิดขอผิดพลาดในอุปกรณจัดการกระดาษภาย
นอก

1. ปดเครื่องพิมพ

2. ตรวจสอบวาอุปกรณเสริมอยูในตําแหนงและ
ตอกับเครื่องพิมพอยางถูกตอง โดยไมมีชอง
วางระหวางเครื่องพิมพและอุปกรณเสริม
หากมีการตอสายเคเบิลอุปกรณเสริมไว ให
ถอดออกแลวตอเขาไปใหม

3. เปดเครื่องพิมพ

4. หากขอผิดพลาดยังคงมอียู ใหบันทึกขอความ
ไว และติดตอฝายสนับสนุนลูกคา HP (โปรด
ดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

66.XY.ZZ กระดาษเขา

อุปกรณเสีย

เกิดขอผิดพลาดในอุปกรณจัดการกระดาษภาย
นอก

1. ปดเครื่องพิมพ

2. ตรวจสอบวาอุปกรณเสริมอยูในตําแหนงและ
ตอกับเครื่องพิมพอยางถูกตอง โดยไมมีชอง
วางระหวางเครื่องพิมพและอุปกรณเสริม
หากมีการตอสายเคเบิลอุปกรณเสริมไว ให
ถอดออกแลวตอเขาไปใหม

3. เปดเครื่องพิมพ

4. หากขอผิดพลาดยังคงมอียู ใหบันทึกขอความ
ไว และติดตอฝายสนับสนุนลูกคาHP(โปรดดู
ท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

66.XY.ZZ ภายนอก

อุปกรณเสีย

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

เกิดขอผิดพลาดระหวางเครื่องพิมพและอุปกรณ
จัดการกระดาษภายนอก

1. ปดเครื่องพิมพ

2. ตรวจสอบวาอุปกรณเสริมอยูในตําแหนงและ
ตอกับเครื่องพิมพอยางถูกตอง โดยไมมีชอง
วางระหวางเครื่องพิมพและอุปกรณเสริมหาก
มกีารตอสายเคเบิลอุปกรณเสริมไว ใหถอด
ออกแลวตอเขาไปใหม

3. เปดเครื่องพิมพ

4. หากขอผิดพลาดยังคงมอียู ใหบันทึกขอความ
ไว และติดตอฝายสนับสนุนลูกคาHP(โปรดดู
ท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

68.X ถาวร

ที่เก็บเต็ม

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

68.X ถาวร

ที่เก็บเต็ม

ถาตองการทําตอ ใหกด 

อุปกรณจัดเก็บขอมูลถาวรในเครื่องพิมพมขีอมูล
อยูเต็ม การตั้งคาบางอยางอาจจะถูกเปลี่ยนกลับ
เปนคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน

1. หากขอผิดพลาดไมหายไป ใหปดเครื่องพิมพ
แลวเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง

2. พิมพหนาแสดงคาคอนฟกและตรวจดูการตั้ง
คาของเครื่องพิมพเพ่ือดูวามีคาใดที่เปลี่ยน
แปลง โปรดดูท่ี หนาแสดงขอมูลกําหนดคา

3. ปดเครื่องพิมพ กอนกดปุม เมนู คางไวใน
ขณะท่ีเปดเครื่องพิมพเพื่อทําความสะอาด
อุปกรณจัดเก็บขอมูลถาวร

4. หากขอผิดพลาดยังคงอยู ใหบันทึกขอความ
ไว และติดตอผูใหบริการและการสนับสนุนท่ี
ไดรับอนุญาตของ HP (โปรดดูท่ี ฝายบริการ
ลูกคา HP)

68.X ถาวร

เขียนผิดพลาด

ถาตองการทําตอ ใหกด 

อุปกรณจัดเก็บขอมูลเขียนขอมูลลมเหลว เครื่อง
พิมพจะสามารถพิมพงานตอไปได แตอาจเกิด
อาการบางอยางที่ไมไดคาดหมาย เนื่องจากเกิดขอ
ผิดพลาดขึ้นท่ีอุปกรณจัดเก็บขอมูลถาวร

กด  (ปุมเลือก) เพื่อดําเนินการตอ

หากขอผิดพลาดไมหายไป ใหปดเครื่องพิมพแลว
เปดเครื่องพิมพอีกครั้ง หากขอผิดพลาดยังคงอยู
ใหบันทึกขอความไว และติดตอผูใหบริการและ
การสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ HP (โปรดดูท่ี
ฝายบริการลูกคา HP)

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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68.X ที่เก็บผิดพลาด

เปลี่ยนการตั้งคา

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

68.X ที่เก็บผิดพลาด

เปลี่ยนการตั้งคา

ถาตองการทําตอ ใหกด 

มขีอผิดพลาดเกิดข้ึนในอุปกรณจัดเก็บขอมูลถาวร
ของเครื่องพิมพ และมกีารเปลี่ยนการตั้งคาของ
เครื่องพิมพบางอยางกลับเปนคาที่ระบบตั้งไวจาก
โรงงาน

กด  (ปุมเลือก) เพื่อลบขอความ และกด  (ปุม
เลือก) เพื่อกลับมาพิมพงานอีกครั้ง

พิมพหนาแสดงคาคอนฟกและตรวจดูการตั้งคา
ของเครื่องพิมพเพื่อดวูามคีาใดที่เปลี่ยนแปลง
โปรดดูท่ี หนาแสดงขอมูลกําหนดคา

หากขอผิดพลาดไมหายไปจากหนาจอ ใหปดเครื่อง
พิมพ กอนเปดข้ึนมาอีกครั้ง หากขอผิดพลาดยังคง
มอียู ใหบันทึกขอความ และติดตอผูใหบริการและ
การสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ HP (โปรดดูท่ี
ฝายบริการลูกคา HP)

69.X ผิดพลาด

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

69.X ผิดพลาด

ถาตองการทําตอ

ปดกอนเปดอีกครั้ง

เกิดขอผิดพลาดในการพิมพ 1. ปดเครื่องพิมพแลวเปดอีกครั้ง

2. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP (โปรดดท่ีู ฝายบริการลูกคา HP)

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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79.XXXX ผิดพลาด

ถาตองการทําตอ

ปดกอนเปดอีกครั้ง

เครื่องพิมพตรวจพบขอผิดพลาดรายแรงที่
ฮารดแวร

1. กดปุม ยกเลิกงานพิมพ เพ่ือลบงานพิมพออก
จากหนวยความจําของเครื่องพิมพปดเครื่อง
พิมพแลวเปดอีกครั้ง

2. ลองพิมพงานจากโปรแกรมอื่นหากสามารถ
พิมพงานได ใหกลับไปที่โปรแกรมเดิม แลว
ลองพิมพไฟลอ่ืน(หากขอความแสดงความผิด
พลาดนี้ปรากฏขึ้นเฉพาะกับบางซอฟตแวร
หรือบางงาน โปรดติดตอผูจําหนาย
ซอฟตแวรเพ่ือขอรับความชวยเหลือ

หากขอความยังคงปรากฏอยู เมื่อใชซอฟตแวรอื่น
ในการพิมพงาน ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้

1. ปดเครื่องพิมพ

2. ถอดสายเคเบิลทั้งหมดที่ตอระหวางเครื่อง
พิมพกับระบบเน็ตเวิรกหรือกับคอมพิวเตอร
ออก

3. นําหนวยความจํา DIMM ท้ังหมดหรือ
DIMM ของผูผลิตรายอ่ืนออกจากเครื่อง
พิมพ กอนติดต้ังหนวยความจํา DIMM อยาง
นอยหนึ่งหนวยลงไปอีกครั้ง (โปรดดูท่ี หนวย
ความจําเครื่องพิมพ)

4. นําอุปกรณ EIO ท้ังหมดและการด
CompactFlash ออกจากเครื่องพิมพ

5. เปดเครื่องพิมพ

หากไมปรากฏขอผิดพลาดขึ้นอีก ใหทําตามขั้น
ตอนเหลานี้

1. ติดตั้งอุปกรณ DIMM และ EIO กลับเขาไป
ทีละตัว โดยคุณตองปดและเปดเครื่องพิมพ
ทุกครั้งที่ใสอุปกรณกลับเขาที่

2. เปลี่ยนอุปกรณ DIMM หรือ EIO หากคุณ
คิดวาอุปกรณเหลานี้เปนสาเหตขุองขอผิด
พลาด

3. ตอสายเคเบิลทั้งหมดที่ตอระหวางเครื่องพิมพ
กับระบบเน็ตเวิรกหรือกับคอมพิวเตอรกลับ
เขาที่

8X.YYYY

EIO ผิดพลาด

อุปกรณเสริม EIO ในสล็อต [x] มีขอผิดพลาดราย
แรง

1. ปดเครื่องพิมพแลวเปดอีกครั้ง

2. ปดเครื่องพิมพแลวลองใสอุปกรณเสริม EIO
เขาไปในสล็อต [x] อีกครั้ง แลวเปดเครื่อง
พิมพ

3. ปดเครื่องพิมพแลวนําอุปกรณเสริม EIO
ออกจากสล็อต [x] จากนั้นติดต้ังอุปกรณดัง
กลาวลงในสล็อต EIO สล็อตอื่นแลวเปด
เครื่องพิมพ

4. เปลี่ยนอุปกรณเสริม EIO ในสล็อต [x]

8X.YYYY แบบฝงตัว

JETDIRECT ผิดพลาด

embedded HP Jetdirect print server เกิด
ปญหารายแรง

1. ปดเครื่องพิมพแลวเปดอีกครั้ง

2. หากยังมขีอความปรากฏอยู โปรดติดตอผูให
บริการและการสนับสนุนท่ีไดรับอนุญาตของ
HP- (โปรดดูท่ี ฝายบริการลูกคา HP)

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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<ชื่อถาดกระดาษ> เต็ม

นํากระดาษทั้งหมดออก

จากถาดกระดาษ

ถาดรับกระดาษออกที่ระบ ุ[BINNAME] เต็ม และ
เครื่องไมสามารถสั่งพิมพงานตอได

หยิบงานที่พิมพออกจากถาด เพื่อใหเครื่องสามารถ
พิมพงานปจจุบันไดสําเร็จ

<ชื่อถาดกระดาษ> เต็ม

นํากระดาษทั้งหมดออก

จากถาดกระดาษ

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ถาดรับกระดาษออกที่ระบ ุ[BINNAME] เต็ม แต
กไ็มจําเปนสําหรับงานพิมพปจจุบัน

หยิบงานที่พิมพออกจากถาด กอนสงงานไปที่ถาด
นั้น

CORRUPT FIRMWARE IN
EXTERNAL ACCESSORY

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

เครื่องพิมพตรวจพบวา เฟรมแวรในอุปกรณเสริม
สําหรับถาดกระดาษเขาหรือถาดกระดาษออกเสีย

เครื่องจะพิมพงานตอไปได แตอาจทําใหกระดาษ
ติด ในการดูคําแนะนําวิธีอัพเกรดเฟรมแวร และ
ดาวนโหลดการอัพเกรดเฟรมแวร ใหไปที่
http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ
http://www.hp.com/support/lj4350.

กระดาษอื่น

ขนาดที่ใช

อุปกรณเย็บเลมจะไมสามารถจัดแนวกระดาษเพื่อ
เย็บเลมได หากใชกระดาษที่มขีนาดตางกัน เครื่อง
จะพิมพงานตอไป แตจะไมเย็บเลมให

หากตองการเย็บเลม ใหแกไขงานพิมพ

การทําความสะอาดดิสก

<X>% สมบูรณ

หามปดเครือ่ง

สลับกับ

ทําความสะอาดดิสก

<X>% สมบูรณ

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

กําลังขจัดสิ่งสกปรกบนฮารดดิสกหรือการด
CompactFlash

ไมจําเปนตองทําอะไรเลย

การลบเสนทางเขาออกของกระดาษ กระดาษติดในเครื่องพิมพหรือ มกีารเปดเครื่อง
พิมพ แตตรวจพบวาวัสดุการพิมพอยูผิดตําแหนง
เครื่องพิมพจะพยายามดีดกระดาษหนานั้นออกมา
โดยอัตโนมัติ

รอจนกระทั่งเครื่องพิมพพยายามดึงกระดาษแผน
นั้นออกมากอน หากเครื่องทําไมสําเร็จ ขอความ
แสดงกระดาษติดจะปรากฏบนจอแสดงผลบนแผง
ควบคุม

การดสล็อต <X>

ไมทํางาน

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

การด CompactFlash ในสล็อต X ทํางานไม
เหมาะสม

1. ปดเครื่องพิมพ

2. ตองใสการดใหถูกตอง

3. หากขอความที่แผงควบคุมยังปรากฏอยู คุณ
ตองเปลี่ยนการดใหม

การดสล็อต X คือ

ปองกนัการเขียนทับ

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

มกีารปองกันการเขียนการด CompactFlash ใน
สล็อต X ไว จึงไมสามารถบันทึกไฟลใหมลงไปได

ใชโปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณใน
HP Web Jetadmin เพื่อยกเลิกการปองกันการ
เขียนทับ

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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การดสล็อต X ไม

ไดเริ่มทํางาน

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ยังไมไดเริ่มตนการทํางานของระบบไฟล ใช HP Web Jetadmin เพื่อเริ่มตนการทํางาน
ของระบบไฟล

กําลังยกเลิก... เครื่องพิมพกําลังยกเลิกงานพิมพ ขอความนี้ยังจะ
ปรากฏบนจอแสดงผล ในขณะที่กําลังยกเลิกงาน
เสนทางเขาออกของกระดาษจะถูกยกเลิก เครื่องยัง
จะรับขอมูลเขาใหม ๆ ท่ียังคางอยูในชองรับขอมูล
ปจจุบันและถูกลบออกในที่สุด

ไมจําเปนตองทําอะไรเลย

กําลังรอ

ถาด XX เพื่อยกขึ้น

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ถาดกระดาษที่ระบกุําลังยกกระดาษไปไวท่ีดานบน
สุดของถาดเพื่อใหปอนกระดาษไดอยางเหมาะสม

ไมจําเปนตองทําอะไรเลย

ขนาดไมพอดีใน

ถาด XX

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ถาดที่ระบุมกีระดาษที่มีขนาดตางจากขนาดที่ตั้งไว
ของถาด

ใสกระดาษที่มีตามขนาดที่ต้ังไวลงในถาด

ตรวจดูวาไดปรับตัวกั้นกระดาษในถาดอยางถูก
ตองแลว จากนั้นใหดูวาไดปรับปุมเปน มาตรฐาน
หรือ กําหนดเอง แลว

ขอมูลที่รับ

ถาตองการพิมพหนาสุดทาย

กด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

เครื่องพิมพกําลังรอคําส่ังเพื่อพิมพงาน (เชน รอให
ปอนแบบฟอรม หรือเมื่องานพิมพถูกระงับไวเปน
การชั่วคราว)

กด  (ปุมเลือก) เพื่อดําเนินการตอ

ขอมูลที่ไมสนับสนุนบน

[FS] DIMM ในสล็อต X

ถาตองการลบ ใหกด 

ขอมูลบน DIMM ไมไดรับการสนับสนุน [FS] ยอ
มาจาก ROM หรือ FLASH อยางใดอยางหนึ่ง

อาจจําเปนตองเปลี่ยน DIMM ปดเครื่องพิมพกอน
นํา DIMM ออก

กด  (ปุมเลือก) เพื่อดําเนินการตอ

ความจําไมพอ

สําหรับโหลดตัวอักษร/ขอมูล

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

<อุปกรณ>

ถาตองการทําตอ ใหกด 

เครื่องพิมพไดรับขอมูลเกินกวาที่จะเก็บไวใน
หนวยความจําที่มอียูไดคุณอาจพยายามถายโอน
ขอมูลที่มีแมโครมากเกินไป ตัวอักษรที่มีความ
ละเอียด หรือกราฟกที่มีความสลับซับซอน

กด  (ปุมเลือก) เพื่อพิมพขอมูลที่โอนมาที่เครื่อง
(ขอมูลบางสวนอาจหายไป)

ในการแกปญหานี้ ใหลดความซับซอนของงานที่จะ
พิมพ หรือติดตั้งหนวยความจําเพิ่ม

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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คัดลอกงานพิมพไมได

<ชื่องานพิมพ>

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

หนวยความจําหรือระบบไฟลมขีอผิดพลาด จึงไม
สามารถพิมพงานแบบหลายหนาลงในกระดาษ
แผนเดียวได เครื่องจะสรางสําเนาใหเพียงหนึ่งชุด

แกปญหาแลวลองจัดเก็บงานนั้นอีกครั้ง

ดิสก EIO X

การหมุนขึ้น

ดิสกเสริมในสล็อต EIO [x] กําลังเริ่มทํางาน ไมจําเปนตองทําอะไรเลย

ดิสก EIO X

ไมทํางาน

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

ดิสก EIO ในสล็อต X ทํางานไมถูกตอง 1. ปดเครื่องพิมพ

2. ตองใสดิสก EIO ใหถูกตอง และยึดไวอยาง
แนนหนาแลว

3. หากขอความที่แผงควบคุมยังปรากฏอยู คุณ
ตองเปลี่ยนฮารดดิสกใหม

ดิสก EIO X คือ

ปองกนัการเขียนทับ

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

มกีารปองกันการเขียนดิสก EIO ไวจึงไมสามารถ
บันทึกไฟลใหมลงไปได

ใชโปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณใน
HP Web Jetadmin เพื่อยกเลิกการปองกันการ
เขียนทับ

ดิสก EIO X ไม

ไดเริ่มตน

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ยังไมไดเริ่มตนการทํางานของระบบไฟล ใช HP Web Jetadmin เพื่อเริ่มตนการทํางาน
ของระบบไฟล

ดิสกภายใน

อุปกรณเสีย

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ดิสกเสียหายรายแรง และนํามาใชอีกไมได โปรดติดตอผูใหบริการและการสนับสนุนท่ีไดรับ
อนุญาตจาก HP

ดิสกภายในคือ

ปองกนัการเขียนทับ

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

มกีารปองกันการเขียนดิสกไว จึงไมสามารถบันทึก
ไฟลใหมลงไปได

ใชโปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณใน
HP Web Jetadmin เพื่อยกเลิกการปองกันการ
เขียนทับ
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ดิสกภายในไม

ไดเริ่มตน

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ยังไมไดเริ่มตนการทํางานของระบบไฟล ใช HP Web Jetadmin เพื่อเริ่มตนการทํางาน
ของระบบไฟล

ตรวจสอบเครือ่งพิมพ ระบบกําลังตรวจสอบวามีกระดาษติดหรือมี
กระดาษที่ไมไดเอาออกจากเครื่องพิมพหรือไม

ไมจําเปนตองทําอะไรเลย

ตรวจสอบเสนทางเขาออกของกระดาษ ระบบกําลังตรวจสอบวามีกระดาษติดหรือมี
กระดาษที่ไมไดเอาออกจากเครื่องพิมพหรือไม

ไมจําเปนตองทําอะไรเลย

ตัวปอนซองจดหมาย

วาง

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ไมมซีองจดหมายในตัวปอนซองจดหมาย ใสซองจดหมายในตัวปอนซองจดหมาย

ตัวปอนซองจดหมายเสีย

การเชื่อมตอ

ติดตั้งตัวปอนซองจดหมายกับเครื่องพิมพไมถูก
ตอง

ลองถอดออกและติดต้ังตัวปอนซองจดหมายใหม
จากนั้นปดและเปดเครื่องพิมพใหมอีกครั้ง

ติดตั้งตลับหมึก

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

ไมมตีลับหมึก ตองใสตลับหมึกกอนเพื่อใหพิมพ
งานตอไปได

เปลี่ยนหรือใสตลับหมึกใหถูกตอง

ติดตั้งอุปกรณพิมพสองดานใหม มกีารถอดอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานออก
จากเครื่องพิมพ

ใสอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานเขาไปใหม

ถาด XX

[ชนิด][ขนาด]

ถาตองการเปลี่ยนขนาดหรือ

กดชนิด 

สลับกับ

ถาด XX

[ชนิด][ขนาด]

ถาตองการยอมรับการตั้งคา

ใหกด 

ขอความนี้ระบถุึงการตั้งคาคอนฟกของขนาด
กระดาษและประเภทกระดาษปจจุบันท่ีอยูใน
ถาดกระดาษ และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้ง
คาคอนฟกนี้ได

ในการเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษหรือประเภท
กระดาษ ใหกด  (ปุมเลือก) ขณะที่ขอความนี้ยัง
ปรากฏอยู ในการลบขอความออกจากหนาจอ ให
กด  (ปุม กลับ) ในขณะท่ีขอความนี้ยังปรากฏอยู

● กําหนดขนาดและประเภทของกระดาษเปน
ชนิดใดกไ็ด หากใชถาดกระดาษรวมกับ
กระดาษขนาดตาง ๆ และประเภทตาง ๆ อยู
บอย ๆ

● กําหนดขนาดและประเภทของกระดาษเปน
คาเฉพาะหากพิมพบนกระดาษประเภทใด
ประเภทหนึ่งเทานั้น

ถาด XX วาง

[ชนิด][ขนาด]

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ไมมกีระดาษอยูในถาดกระดาษที่ระบุ ใสกระดาษลงในถาดที่วาง [XX] เพ่ือใหขอความนี้
หายไป

หากคุณไมใสกระดาษลงในถาดที่ระบไุว เครื่อง
พิมพจะพิมพงานตอ โดยใชถาดถัดไปซึ่งมกีระดาษ
ขนาดและชนิดเดียวกัน อยางไรกต็าม ขอความนี้ก็
จะยังปรากฏตอไป

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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ถาด XX เปด

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ถาดไมสามารถปอนกระดาษไปยังเครื่องพิมพได
เนื่องจากถาด [X] เปดอยู และตองปดกอนเพื่อ
พิมพงานตอไป

ตรวจดูวาไดปดถาดทั้งหมดแลว

ทําความสะอาดดิสก

<X>% สมบูรณ

หามปดเครือ่ง

สลับกับ

ทําความสะอาดดิสก

<X>% สมบูรณ

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

กําลังขจัดสิ่งสกปรกหรือทําความสะอาดอุปกรณจัด
เก็บ หามปดเครื่องพิมพ คุณจะไมสามารถใช
ฟงกชันตาง ๆ ของเครื่องพิมพ เครื่องพิมพจะรี
สตารทตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นข้ันตอนนี้

ไมจําเปนตองทําอะไรเลย

บันทึกเหตกุารณวาง คุณกําลังพยายามดูไฟลบันทึกเหตุการณท่ียังไมได
บันทึกเหตุการณใดลงไป ดวยการเลือก แสดง
เหตกุารณ ล็อคบันทึก จากแผงควบคุม

ไมจําเปนตองทําอะไรเลย

ปอนกระดาษถาด XX

[ชนิด][ขนาด]

ถาตองการทําตอ ใหกด 

สลับกับ

ถาตองการใช

ถาดอื่น ใหกด 

พิมพงานนี้ลงบนวัสดุสําหรับการพิมพในขนาดและ
ชนิดพิเศษที่ไมมอียูในถาดที่กําหนด

กด  (ปุมเลือก) เพื่อใชกระดาษชนิดและขนาด
อื่นท่ีอยูในถาดอื่น

ปอนกระดาษถาด XX

[ชนิด][ขนาด]

ถาตองการทําตอ ใหกด 

สลับกับ

ปอนกระดาษถาด XX

[ชนิด][ขนาด]

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

พิมพงานนี้ลงบนวัสดุสําหรับการพิมพในขนาดและ
ชนิดพิเศษที่ไมมอียูในถาดที่กําหนด

ปอนวัสดุสําหรับพิมพท่ีระบลุงในถาดที่ตองการ
และกด  (ปุมเลือก)

ปอนกระดาษถาด XX

[ชนิด][ขนาด]

ถาตองการทําตอ ใหกด 

สลับกับ

สลับสวิทชถาดไปที่

กําหนดเอง

พิมพงานนี้ลงบนวัสดุสําหรับการพิมพในขนาดและ
ชนิดพิเศษที่ไมมอียูในถาดที่กําหนด

เลื่อนสวิทชบนถาดไปที่ตําแหนง CUSTOM หาก
ใชถาดกระดาษถาดอื่นได
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ปอนกระดาษถาด XX

[ชนิด][ขนาด]

ถาตองการทําตอ ใหกด 

สลับกับ

แนะนําใหดึงถาดออก

สลับไปทีม่าตรฐาน

พิมพงานนี้ลงบนวัสดุสําหรับการพิมพในขนาดและ
ชนิดพิเศษที่ไมมอียูในถาดที่กําหนด

หากมีกระดาษในขนาดที่ตองการ และมี
ถาดกระดาษถาดอื่นอยู ใหเลื่อนสวิทชไปที่
ตําแหนง STANDARD

ปอนกระดาษถาด XX

[ชนิด][ขนาด]

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

ถาดกระดาษที่ระบถุูกกําหนดใหใชรวมกับวัสดุ
สําหรับพิมพในขนาดและชนิดพิเศษที่จําเปน
สําหรับงานพิมพ แตไมมีกระดาษอยูในถาดและไม
มกีระดาษอยูในถาดอื่นดวย

ปอนวัสดุสําหรับพิมพท่ีเหมาะสมลงในถาดที่ตอง
การใช

ปอนดวยมือ

[ชนิด][ขนาด]

ถาตองการทําตอ ใหกด 

สลับกับ

ปอนดวยมือ

[ชนิด][ขนาด]

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

เครื่องพิมพกําลังรอใหคุณบรรจวุัสดุสําหรับพิมพ
ลงในถาด 1

โหลดวัสดุสําหรับพิมพท่ีตองการลงในถาด 1 และ
กด  (ปุมเลือก)

ปอนดวยมือ

[ชนิด][ขนาด]

ถาตองการใช

ถาดอื่น ใหกด 

เครื่องพิมพกําลังรอใหคุณบรรจวุัสดุสําหรับพิมพ
ลงในถาด 1

กด  (ปุมเลือก button) เพื่อใชกระดาษชนิด
และขนาดอื่นท่ีอยูในถาดอื่น

ปอนดวยมือ

ปกกระดาษออก

แลวกด  เพื่อ

พิมพลงบนดานทีส่อง

เครื่องพิมพดานแรกของงานพิมพบนสองดานที่
ปอนกระดาษดวยมือเสร็จแลว และกําลังรอใหคุณ
ปอนกระดาษที่พิมพลงไปเพื่อพิมพลงในดานที่สอง

1. ปอนกระดาษที่พิมพดานหนึ่งแลวลงในถาด
1 โดยรักษาแนวการวางกระดาษไวให
เหมือนเดิม แตใหคว่ําหนาที่พิมพลงในถาด

2. ในการพิมพงานตอไป ใหกด  (ปุมเลือก)
เพื่อออกจากขอความที่ปรากฏบนเครื่อง
พิมพ และกด  (ปุมเลือก) เพื่อพิมพงาน
พิมพ

พัก

ถาตองการกลับไปที่โหมด พรอม

กด ยกเลิกงานพิมพ

เครื่องพิมพหยุดทํางานชั่วคราว แตยังคงรับขอมูล
เขาเครื่องอยางตอเนื่องจนกระทั่งหนวยความจําใน
เครื่องเต็มเครื่องไมไดเกิดขอผิดพลาดใด ๆ

กดปุม ยกเลิกงานพิมพ

รอมดิสกคือ

ปองกนัการเขียนทับ

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

มกีารปองกันการเขียนดิสกไว จึงไมสามารถบันทึก
ไฟลใหมลงไปได

ใชโปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณใน
HP Web Jetadmin เพื่อยกเลิกการปองกันการ
เขียนทับ

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)

150 บท 4 การแกไขปญหา THWW



ขอความทีแ่ผงควบคุม คําอธิบาย วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

รอมดิสกไม

ไดเริ่มตน

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ยังไมไดเริ่มตนการทํางานของระบบไฟล ใช HP Web Jetadmin เพื่อเริ่มตนการทํางาน
ของระบบไฟล

ลวดเย็บกระดาษเหลือนอย

บนอุปกรณเย็บเลม

ลวดเย็บกระดาษในตลับลวดเย็บกระดาษของ
อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษเหลือนอยกวา 70
ตัว เครื่องจะพิมพงานตอไปจนกวาลวดเย็บ
กระดาษในตลับจะหมด และปรากฏขอความ ลวด
เย็บกระดาษใน อุปกรณเย็บเลมหมด ท่ีแผงควบคุม
ของเครื่องพิมพ

เปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษใหมสําหรับขอมูลเกี่ยว
กับการเปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ โปรดดูท่ี การ
ใสลวดเย็บกระดาษ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสั่ง
ซื้อตลับลวดเย็บกระดาษใหม โปรดดูท่ี หมายเลข
ช้ินสวน

ลวดเย็บกระดาษใน

อุปกรณเย็บเลมหมด

ไมมลีวดเย็บกระดาษในอุปกรณเย็บเลม/เรียง
กระดาษ การทํางานของเครื่องพิมพจะข้ึนอยูกับวิธี
การตั้งคาคอนฟก STAPLES OUT ในเมนูยอย
Output Setup

● หาก STAPLES OUT=STOP  เครื่อง
พิมพจะหยุดพิมพจนกวาจะมกีารเติมลวดเย็บ
กระดาษหรือกดปุม เลือกนี่คือคาที่ระบบตั้ง
ไว

● หาก STAPLES OUT=CONTINUE 
เครื่องพิมพจะพิมพงานตอ โดยไมมีการเย็บ
เลม

เปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษใหมสําหรับขอมูลเกี่ยว
กับการเปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ โปรดดูท่ี การ
ใสลวดเย็บกระดาษสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
ตลับลวดเย็บกระดาษใหม โปรดดูท่ี หมายเลขช้ิน
สวน

วัสดสุิ้นเปลอืงที่ไมใชของ HP

ติดตั้งแลว

ปดโหมดประหยดั

เครื่องพิมพตรวจพบวาตลับหมึกที่ใชไมใชตลับ
หมึกของแทของ HP

ขอความนี้จะปรากฏจนกระทั่งคุณใสตลับหมึกของ
แทของ HP หรือกดปุมแทนท่ี  (ปุมเลือก)

หากคุณมั่นใจวาคุณซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของแท
ของ HP ใหไปที่ http://www.hp.com/go/
anticounterfeit

การรับประกันเครื่องพิมพนี้จะไมครอบคลุมถึง
เครื่องพิมพท่ีตองซอมแซมเนื่องจากการใชตลับ
หมึกที่ไมใชของ HP หรือตลับหมึกที่ไมไดรับ
อนุญาต

วัสดสุิ้นเปลอืงที่ไมใชของ HP

ติดตั้งแลว

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

เครื่องพิมพตรวจพบวาตลับหมึกที่ใชไมใชตลับ
หมึกของแทของ HP

ขอความนี้จะปรากฏจนกระทั่งคุณใสตลับหมึกของ
แทของ HP หรือกดปุมแทนท่ี  (ปุมเลือก)

หากคุณมั่นใจวาคุณซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของแท
ของ HP ใหไปที่ http://www.hp.com/go/
anticounterfeit

การรับประกันเครื่องพิมพนี้จะไมครอบคลุมถึง
เครื่องพิมพท่ีตองซอมแซมเนื่องจากการใชตลับ
หมึกที่ไมใชของ HP หรือตลับหมึกที่ไมไดรับ
อนุญาต

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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สั่งซื้อตลับหมึก

นอยกวา XXXX หนา

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

สําหรับเครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250
series ขอความจะปรากฏเปนครั้งแรกเมื่อเหลือ
หมึกในตลับหมึกพิมพประมาณ 15% (ตลับหมึก
พิมพสําหรับกระดาษ 10,000 แผน) หรือ
ประมาณ 8% (ตลับหมึกพิมพสําหรับกระดาษ
20,000 แผน) สําหรับเครื่องพิมพรุน
HP LaserJet 4350 series ขอความจะปรากฏ
เปนครั้งแรกเมื่อเหลือหมึกในตลับหมึกพิมพ
ประมาณ 25% (ตลับหมึกพิมพสําหรับกระดาษ
10,000 แผน)หรือประมาณ 15% (ตลับหมึก
พิมพสําหรับกระดาษ 20,000 แผน)

คุณตองเตรยีมตลับหมึกพิมพตลับใหมไวใหพรอม
(โปรดดูท่ี การสั่งซื้อชิ้นสวน, อุปกรณเสริม และ
วัสดุสิ้นเปลือง)

สิ่งทีเ่ลือก

ไมมี

ถาตองการทําตอ ใหกด 

สลับกับ

สิ่งทีเ่ลือก

ไมมี

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

เครื่องพิมพไดรับการแจงเกี่ยวกับภาษา (ภาษาของ
เครื่องพิมพ) ท่ีไมมใีนเครื่องพิมพงามพิมพจะถูก
ยกเลิก

พิมพงานพิมพโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ
ภาษาเครื่องพิมพภาษาอื่น หรือเพิ่มภาษาที่ตอง
การลงในเครื่องพิมพ (หากมี)

ในการดูรายการภาษาที่มี ใหพิมพหนาแสดงคา
คอนฟก(โปรดดูท่ี หนาแสดงขอมูลกําหนดคา)

หนาทําความสะอาดผิดพลาด

ถาดกระดาษออกดานหลังเปด

คุณพยายามสรางหรือประมวลผลหนาทําความ
สะอาดเม่ือยังมอีุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานอยู
ในเครื่องพิมพ และชองดานหลังปดอยู

เปดถาดรับกระดาษออกดานหลัง เพื่อเริ่มสรางหรือ
ประมวลผลหนาทําความสะอาด

หลายหนาเกินไป

ในงานพิมพไปที่

อุปกรณเย็บเลม

จํานวนหนาสูงสุดท่ีสามารถเย็บเลมได คือ15
เครื่องจะพิมพงานจนเสร็จแตจะไมมีการเย็บเลมให

สําหรับงานพิมพท่ีมีเกิน 15 หนา คุณควรเย็บเลม
ดวยตัวเอง

อุปกรณการดสล็อต X

เสีย

ถาตองการลบ ใหกด

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

การด CompactFlash ในสล็อต X เสียหายราย
แรง และนํามาใชอีกไมได

นําการดออกแลวเปลี่ยนเปนการดใหม(โปรดดูท่ี
หนวยความจําเครื่องพิมพ)

อุปกรณดิสก EIO X

เสีย

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ดิสก EIO เสียหายรายแรง และนํามาใชอีกไมได นําดิสก EIO ออกแลวเปลี่ยนเปนดิสกใหม

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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อุปกรณรอมดิสก

เสีย

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ดิสก ROM เสียหายรายแรง และนํามาใชอีกไมได โปรดติดตอผูใหบริการและการสนับสนุนท่ีไดรับ
อนุญาตจาก HP

อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานผิดพลาด

ถอดอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน

ติดตั้งอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน

ขณะทีป่ดเครือ่ง

เกิดขอผิดพลาดที่อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน ปดเครื่องพิมพ แลวใสอุปกรณสําหรับพิมพงาน
สองดานใหม(ขอมูลงานพิมพท่ีเครื่องพิมพอาจสูญ
หายไป)

อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานเสีย

การเชื่อมตอ

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

ติดตั้งอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานไวไมถูก
ตอง

1. ตรวจดูวาคุณใชปลั๊กไฟแบบมุมฉากซึ่งใหมา
พรอมกับเครื่องพิมพ

2. ลองถอดออกและติดต้ังอุปกรณสําหรับพิมพ
งานสองดานใหม จากนั้นปดและเปดเครื่อง
พิมพใหมอีกครั้ง

อปุกรณแรมดิกส

เสีย

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ดิสก RAM เสียหายรายแรง และนํามาใชอีกไมได โปรดติดตอผูใหบริการและการสนับสนุนท่ีไดรับ
อนุญาตจาก HP

อุนเครือ่ง

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

เครื่องพิมพกําลังออกจากโหมดประหยัดพลังงาน
และจะกลับมาพิมพงานทันทีท่ีออกจากโหมดนี้แลว

ไมจําเปนตองทําอะไรเลย

เก็บงานพิมพไมได

<ชื่องานพิมพ>

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

จัดเก็บงานที่ต้ังช่ือไวไมไดเนื่องจากเกิดปญหากับ
หนวยความจํา ดิสก หรือคาคอนฟก

แกปญหาแลวลองจัดเก็บงานนั้นอีกครั้ง

เปลี่ยนตลับหมึก

ถาตองการทําตอ ใหกด 

หนากระดาษที่เหลือสําหรับตลับหมึกพิมพนี้ ครบ
ตามจํานวนตํ่าสุดท่ีระบแุลว มีการกําหนดใหเครื่อง
พิมพยังคงพิมพงานตอไปเมื่อจําเปนตองสั่ง
อุปกรณสิ้นเปลืองใหม

กด  (ปุมเลือก) เพื่อพิมพงานพิมพปจจุบันตอไป

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเปลี่ยนอุปกรณสิ้น
เปลือง

1. เปดฝาดานบนของเครื่องพิมพ

2. นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

3. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ

4. ปดฝาดานบนของเครื่องพิมพ

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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เปลี่ยนตลับหมึก

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

หนากระดาษที่เหลือสําหรับตลับหมึกพิมพนี้ ครบ
ตามจํานวนตํ่าสุดท่ีระบแุลว มีการกําหนดใหเครื่อง
พิมพหยุดพิมพเมื่อจําเปนตองสั่งอุปกรณส้ินเปลือง
ใหม

ในการพิมพงานตอ ใหกด  (ปุมเลือก) เพื่อออก
จากขอความที่ปรากฏบนเครื่องพิมพ และกด 
(ปุมเลือก) ขอความดังกลาวจะกลายเปน สั่งซื้อตลับ
หมึก นอยกวา XXXX หนา (คําเตือน)

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเปลี่ยนอุปกรณสิ้น
เปลือง

1. เปดฝาดานบนของเครื่องพิมพ

2. นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

3. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ

4. ปดฝาดานบนของเครื่องพิมพ

เสนทางเขาออกของกระดาษออก

เปด

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

เสนทางเขาออกของกระดาษระหวางเครื่องพิมพ
และถาดกระดาษออกยังเปดคางไว และตองปด
กอนจึงจะพิมพงานตอไปได

1. ตรวจดูวาไดปดฝาครอบในสวนที่กระดาษติด
ของอุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บ
เลม/เรียงกระดาษแลว

2. หากอุปกรณเสริมของคุณ คือ อุปกรณเย็บ
เลม/เรียงกระดาษ ใหตรวจดูวาอุปกรณเย็บ
เลมอยูท่ีตําแหนงปดแลว

แรมดิสกคือ

ปองกนัการเขียนทับ

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

มกีารปองกันการเขียนดิสก RAM ไวจึงไม
สามารถบันทึกไฟลใหมลงไปได

ใชโปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณใน
HP Web Jetadmin เพื่อยกเลิกการปองกันการ
เขียนทับ

แรมดิสกไม

ไดเริ่มตน

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ยังไมไดเริ่มตนการทํางานของระบบไฟล ใช HP Web Jetadmin เพื่อเริ่มตนการทํางาน
ของระบบไฟล

ใชถาด XX

[ชนิด][ขนาด]

ถาตองการเปลี่ยน ใหกด  /

ถาตองการใช ใหกด 

เครื่องพิมพไมพบวัสดุสําหรับพิมพในชนิดและ
ขนาดที่ระบ ุขอความจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับวัสดุ
สําหรับพิมพในชนิดและขนาดที่ใกลเคียงที่สุดท่ี
เครื่องม ีและถาดที่มกีระดาษนี้อยู

กด  (ปุมเลือก) เพื่อยอมรับคาที่อยูในขอความ
หรือใช  (ปุมข้ึน) และ  (ปุมลง) เพื่อเลื่อนดูตัว
เลือกที่มี

ใสหรือพิมพ

ถาด XX

สําหรับความชวยเหลือ ใหกด 

ไมมถีาดที่ระบหุรือถาดที่ระบเุปดอยู ใสหรือปดถาดเพื่อพิมพงานตอ

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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ขอความทีแ่ผงควบคุม คําอธิบาย วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ไฟลการดสล็อต X

การทํางานผิดพลาด

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

เครื่องพิมพไมสามารถทํางานตามที่ไดรับคําสั่ง
คุณอาจดําเนินงานบางอยางที่ไมถูกตอง เชน
พยายามดาวนโหลดไฟลไปยังไดเรคทอรีท่ีไมได
สรางไว

ลองสั่งพิมพไปยังโฟลเดอรท่ีมอียูแทน

ไฟลการดสล็อต X

ระบบเต็ม

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

การด CompactFlash ในสล็อต X เต็ม ลบไฟลออกจากการด CompactFlash และลอง
อีกครั้ง ใชโปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณ
ใน HP Web Jetadmin เพื่อดาวนโหลดหรือลบ
ไฟลและตัวอักษร (โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ไฟลวิธี
ใชของซอฟตแวร HP Web Jetadmin)

ไฟลดิสก EIO X

การทํางานผิดพลาด

ถาตองการลบ ใหกด

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

เครื่องพิมพไมสามารถทํางานตามที่ไดรับคําสั่งคุณ
อาจดําเนินงานบางอยางที่ไมถูกตอง เชน พยายาม
ดาวนโหลดไฟลไปยังไดเรคทอรท่ีีไมไดสรางไว

ลองสั่งพิมพไปยังโฟลเดอรท่ีมอียูแทน

ไฟลดิสก EIO X

ระบบเต็ม

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ดิสก EIO เต็ม ลบไฟลออกจากดิสก EIO และลองอีกครั้ง ใช
โปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณใน
HP Web Jetadmin เพื่อดาวนโหลดหรือลบไฟล
และตัวอักษร

ไฟลดิสกภายใน

การทํางานผิดพลาด

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

เครื่องพิมพไมสามารถทํางานตามที่ไดรับคําสั่งคุณ
อาจดําเนินงานบางอยางที่ไมถูกตอง เชน พยายาม
ดาวนโหลดไฟลไปยังไดเรคทอรท่ีีไมไดสรางไว

ลองสั่งพิมพไปยังโฟลเดอรท่ีมอียูแทน

ไฟลดิสกภายใน

ระบบเต็ม

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ดิสกภายในเต็ม ลบไฟลออกจากดิสก และลองอีกครั้ง.ใชโปรแกรม
การจัดการการเก็บอุปกรณใน HP Web
Jetadmin เพื่อดาวนโหลดหรือลบไฟลและตัว
อักษร

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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ไฟลรอมดิสก

การทํางานผิดพลาด

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

เครื่องพิมพไมสามารถทํางานตามที่ไดรับคําสั่งคุณ
อาจดําเนินงานบางอยางที่ไมถูกตอง เชน พยายาม
ดาวนโหลดไฟลไปยังไดเรคทอรท่ีีไมไดสรางไว

ลองสั่งพิมพไปยังโฟลเดอรท่ีมอียูแทน

ไฟลรอมดิสก

ระบบเต็ม

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ดิสก ROM เต็ม ลบไฟลออกจากดิสก และลองอีกครั้ง ใชโปรแกรม
การจัดการการเก็บอุปกรณใน HP Web
Jetadmin เพื่อดาวนโหลดหรือลบไฟลและตัว
อักษร

ไฟลแรมดิสก

การทํางานผิดพลาด

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

เครื่องพิมพไมสามารถทํางานตามที่ไดรับคําสั่งคุณ
อาจดําเนินงานบางอยางที่ไมถูกตอง เชน พยายาม
ดาวนโหลดไฟลไปยังไดเรคทอรท่ีีไมไดสรางไว

ลองสั่งพิมพไปยังโฟลเดอรท่ีมอียูแทน

ไฟลแรมดิสก

ระบบเต็ม

ถาตองการลบ ใหกด 

สลับกับ

<สถานะปจจบุนั

ขอความ>

ดิสก RAM เต็ม 1. ลบไฟลตางๆ ออกแลวลองใหม หรือปด
เครื่องพิมพ แลวเปดใหมเพื่อลบไฟลท้ังหมด
ในดิสกหนวยความจําใชโปรแกรมการ
จัดการการเก็บอุปกรณใน HP Web
Jetadmin หรือยูทิลิตีซอฟตแวรอื่นเพื่อลบ
ไฟล

2. หากขอความยังปรากฏอยู ใหเพิ่มขนาดของ
ดิสก RAM เปลี่ยนขนาดดิสก RAM ในเมนู
ยอย การตั้งคาระบบ (ในเมนู ตั้งคาคอนฟก
อุปกรณ) ท่ีแผงควบคุมเครื่องพิมพโปรดดู
รายละเอียดของรายการเมนดิูสก RAM ใน
เมนยูอย การตั้งคาระบบ

ไมมงีานพิมพทีจ่ะยกเลิก มกีารกดปุม ยกเลิกงานพิมพงานพิมพ แตไมมงีาน
พิมพปจจุบันหรือขอมูลในเครื่องที่จะยกเลิก

ขอความนี้จะปรากฏบนจอแสดงผลประมาณ 2 
วินาทกีอนที่เครื่องพิมพจะกลับเขาสูสภาวะพรอม
สําหรับงานใหม

ไมจําเปนตองทําอะไรเลย

ไมอนุญาต

เมนถููกล็อค

ฟงกชันของแผงควบคุมของเครื่องพิมพท่ีคุณ
พยายามจะใชงานถูกล็อคไว เพ่ือปองกันมใิหผูท่ีไม
ไดรับอนุญาตเขามาใชงาน

โปรดปรึกษาผูบริหารระบบเครือขายของคุณ

การตคีวามขอความบนแผงควบคุม (ทําตอ)
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การศึกษาไฟสัญญาณของอุปกรณเรียงกระดาษ และอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ

ตารางดานลางนีแ้สดงขอผิดพลาดของอุปกรณเสริม (เชน อุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม/เรียง
กระดาษ) ซึ่งจะแสดงโดยไฟสัญญาณบนอุปกรณเสริม และบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

ไฟสัญญาณบนอุปกรณเสริม 

ไฟ คําอธิบายและวิธแีกไข

สเีขียวเขม ● อุปกรณเสริมพรอมทํางาน

● เหลือลวดเย็บกระดาษในอุปกรณเย็บเลมเพียงเล็กนอย ลวดเย็บ
กระดาษเหลือนอย บนอุปกรณเย็บเลม ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุม
ของเครื่องพิมพ เหลือลวดเย็บกระดาษในตลับลวดเย็บกระดาษนอย
กวา 70 ตัว เปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษใหม โปรดดูท่ี การใสลวด
เย็บกระดาษ

● มีกระดาษสําหรับเย็บรวมเกิน 15 หนา หลายหนาเกินไป ในงาน
พิมพไปที ่อุปกรณเย็บเลม ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่อง
พิมพ สําหรับงานพิมพท่ีเกิน 15 หนา ใหเย็บกระดาษดวยตัวเอง

● เครื่องพิมพงานบนกระดาษหลายขนาด กระดาษอื่น ขนาดทีใ่ช
ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ อุปกรณเย็บเลมจะไม
สามารถจัดแนวกระดาษเพื่อเย็บเลมได หากใชกระดาษที่มีขนาดตาง
กันหากตองการเย็บเลม ใหแกไขงานพิมพ

สเีหลอืงอําพันเขม ● ฮารดแวรในอุปกรณเสริมทํางานผิดปกต ิ66.XY.ZZ กระดาษออก
อุปกรณเสีย  ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ (โปรดดู
รายละเอียดเกี่ยวกับขอความนี้ใน การตีความขอความบนแผงควบ
คุม)
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ไฟ คําอธิบายและวิธแีกไข

สเีหลอืงอําพันกะพรบิ ● ลวดเย็บกระดาษติดในอุปกรณเสริม13.XX.YY ติดในอุปกรณเย็บ
เลม จะปรากฏขึ้นท่ีแผงควบคุมของเครื่องพิมพ (โปรดดูรายละเอียด
เกี่ยวกับขอความนี้ใน การตีความขอความบนแผงควบคุม)

● กระดาษติดในอุปกรณเสริม หรือตองมกีารนํากระดาษออกจากเครื่อง
ถึงแมวากระดาษจะไมไดติดอยูก็ตาม13.XX.YY ติดในอุปกรณรับ
กระดาษออก จะปรากฏขึ้นท่ีแผงควบคุม (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอความนี้ใน การตีความขอความบนแผงควบคุม)

● ถาดกระดาษออกเต็ม ถาดกระดาษออกเต็มจะปรากฏขึ้นท่ีแผงควบ
คุมของเครื่องพิมพ (โปรดดูรายละเอียดสําหรับ <ชื่อถาดกระดาษ>
เต็ม ใน การตีความขอความบนแผงควบคุม)

● ไมมีลวดเย็บกระดาษอยูในอุปกรณเย็บเลม ลวดเย็บกระดาษใน
อุปกรณเย็บเลมหมด ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
(โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอความนี้ใน การตีความขอความบน
แผงควบคุม)

● ถาดกระดาษออกอยูในตําแหนงสูงไป ลดถาดกระดาษออก จะปรากฏ
ข้ึนท่ีแผงควบคุมของเครื่องพิมพ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอ
ความนี้ใน การตีความขอความบนแผงควบคุม)

● ชองดึงกระดาษที่ติดออกเปดอยู เสนทางเขาออกของกระดาษออก
เปด ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ (โปรดดูราย
ละเอียดเกี่ยวกับขอความนี้ใน การตีความขอความบนแผงควบคุม)

● อุปกรณเย็บเลมเปดอยู เสนทางเขาออกของกระดาษออก เปด ปรากฏ
บนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอความนี้ใน การตีความขอความบนแผงควบคุม)

● เฟรมแวรเสีย คําวา CORRUPT FIRMWARE IN
EXTERNAL ACCESSORY ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอความนี้ใน การตีความขอ
ความบนแผงควบคุม)

ปด ● เครื่องพิมพอาจอยูในโหมด PowerSave กดปุมใดก็ไดบนแผงควบ
คุมของเครื่องพิมพ

● ไมมีกระแสไฟเขาเครื่องพิมพ ปดเครื่องพิมพ ตรวจสอบวาอุปกรณ
เสริมอยูในตําแหนงและตอกับเครื่องพิมพอยางถูกตอง โดยไมมีชอง
วางระหวางเครื่องพิมพและอุปกรณเสริมเปดเครื่องพิมพ

● อุปกรณเสริมอาจถูกถอดออก และประกอบเขาไปใหมในขณะท่ียัง
เปดเครื่องพิมพอยู 66.XY.ZZ ภายนอก อุปกรณเสีย ปรากฏบนหนา
จอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอความนี้
ใน การตีความขอความบนแผงควบคุม)

● งานอาจอยูระหวางเครื่องพิมพกับอุปกรณ คําวา กําลังประมวลผลงาน
พิมพ จะปรากฏขึ้นท่ีหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ปดเครื่อง
พิมพแลวเปดใหมอีกครั้ง

การเปลี่ยนอุปกรณเสริมหรือชิ้นสวนของอุปกรณเสริม
หากคุณไมสามารถแกปญหาของอุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษที่มีไฟสัญญาณแสดงอยู
ได ใหติดตอศูนยดูแลลูกคาของ HP (โปรดดทูี่ ฝายบริการลูกคา HP) หากตัวแทนของศูนยดูแลลูกคาของ HP
แนะนําใหเปลี่ยนอุปกรณเรียงกระดาษ อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ หรือชิ้นสวนของอุปกรณอุปกรณเย็บเลม/
เรียงกระดาษ คุณสามารถเปลี่ยนไดดวยตนเอง หรือใหตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตของ HP เปนผูเปลี่ยนให

● สําหรับขั้นตอนการเปลี่ยนอุปกรณเสริมอุปกรณเย็บเลมทั้งชุด หรืออุปกรณเสริมอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ
ทั้งชุด โปรดดทูี่คูมือการติดตั้งที่มาพรอมกับอุปกรณเสริม

● สําหรับขั้นตอนการเปลี่ยนอุปกรณเย็บเลม โปรดดูที่ การเปล่ียนชุดอุปกรณเย็บเลม

● สําหรับขั้นตอนการเปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ โปรดดูท่ี การใสลวดเย็บกระดาษ
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สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อชิ้นสวนอุปกรณสํารองหรือวัสดุส้ินเปลือง โปรดดูที่ การส่ังซื้อชิ้น
สวน, อุปกรณเสริม และวัสดส้ิุนเปลือง และ หมายเลขชิ้นสวน
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การแกปญหาคุณภาพของงานพิมพ

ในหัวขอนี้จะชวยใหคุณตรวจสอบปญหาคุณภาพของงานพิมพและแกไขงานพิมพที่ดอยคุณภาพได บอยครั้งที่คุณ
สามารถแกไขปญหาเรื่องคุณภาพงานพิมพไดโดยงาย โดยการตรวจสอบดูวาเคร่ืองพิมพของคุณไดรับการบํารุง
รักษาอยางเหมาะสม ใชกระดาษที่ไดมาตรฐานตามขอกําหนดของ HP หรือใชหนาทําความสะอาดหรือไม

รายการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ
ปญหาคุณภาพงานพิมพโดยทั่วไปสามารถแกไขไดตามรายการตรวจสอบขางลางนี้

● ตรวจสอบไดรเวอรเครื่องพิมพเพื่อดใูหแนใจวา คุณกําลังใชตัวเลือกคุณภาพการพิมพที่ดทีี่สุดที่มีใหเลือกใช
(โปรดดทูี่ การเลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพ)

● ลองพิมพโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพตัวอ่ืนที่ปรากฏในรายการ คุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรเครื่องพิมพ
ใหมลาสุดไดจาก http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/
lj4350_software

● ทําความสะอาดภายในเครื่องพิมพ (โปรดดทูี่ การทําความสะอาดเครื่องพิมพ)

● ตรวจสอบประเภทและคุณภาพกระดาษ (โปรดดูท่ี ขอกําหนดละเอียดของกระดาษ)

● ตรวจสอบวาไดปดโหมดประหยัดผงหมึกที่อยูในซอฟตแวรแลว (โปรดดูที่ การใชงานพิมพในโหมดประหยัด
ผงหมึก (หรือการพิมพฉบับราง))

● การแกไขปญหาการพิมพทั่วไป (โปรดดูที่ การแกปญหาของการพิมพทั่วไป)

● ใสตลับหมึกพิมพ hp ตลับใหม และตรวจสอบคุณภาพของงานพิมพอีกครั้ง (โปรดอานคําแนะนําที่มาพรอม
กับตลับหมึกพิมพ)

หมายเหตุ หากหนาทีพ่ิมพเปนกระดาษวางเปลา (เปนสีขาวลวน) ใหตรวจสอบเพื่อใหแนใจวา เทปซลีถูกดึงออกจากตลับหมึก
พิมพแลวหรือไม และติดตั้งตลับหมึกพิมพถูกตองหรือไม เคร่ืองพิมพเครื่องใหมยอมพิมพตัวอักษรไดอยางแมน
ยํา ซึ่งอาจทําใหตัวอักษรบางตัวมีสีจางกวาหรือบางกวาที่คุณเคยเห็นจากเคร่ืองพิมพเครื่องเกา หากภาพที่พิมพบน
หนากระดาษมีสีเขมกวาที่ไดจากเครื่องพิมพเครื่องเกา และคุณตองการใหภาพนีเ้หมือนกับภาพที่ไดจากเครื่อง
พิมพเครื่องเกา คุณตองเปลี่ยนที่ไดรเวอรเครื่องพิมพ:บนแถบ ตกแตง ใหเลือก คณุภาพงานพิมพ เลือก กําหนด
เอง คลิก รายละเอยีด และกาเครื่องหมายที่ชอง Print Images Lighter

ตัวอยางภาพทีม่ขีอบกพรอง
ใชตัวอยางในตารางแสดงภาพการพิมพที่บกพรองในหนานี ้เพื่อดวูาคุณประสบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพขอ
ใด จากนั้นดูท่ีหนาวิธแีกไขปญหา ตัวอยางตอไปนี้จะแสดงถึงปญหาคุณภาพการพิมพทั่วไป หากคุณยังคงประสบ
ปญหาอยู หลังจากทําตามวิธีที่แนะนําแลว โปรดติดตอฝายสนับสนุนลูกคาของ HP (โปรดดูที่ ฝายบริการลูกคา HP)

หมายเหตุ ตัวอยางดานลางนีแ้สดงกระดาษขนาด Letter ที่ขอบดานส้ันผานเครื่องพิมพออกมากอน

โปรดดูท่ี งานพิมพ
จาง (บางสวนของ
หนา)

โปรดดูท่ี งานพิมพ
จาง (ท้ังหนา)

โปรดดูท่ี จุด โปรดดูท่ี จุด โปรดดูท่ี รอยหมึก
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โปรดดูท่ี รอยหมึก โปรดดูท่ี รอยหมึก
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B
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C

C

C

a
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a

a

c
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c
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c

b

b

b

b

b

โปรดดูท่ี ลายเสน โปรดดูท่ี พื้นหลังเปน
สเีทา

โปรดดูท่ี Toner
smear

โปรดดูท่ี หมึกเลอะ
เทอะ

โปรดดูท่ี ขอบกพรอง
ท่ีเกิดซ้ํา ๆ

Dear Mr. Abhjerhjk,

The dhjhfiuhu if teint hhkjhjnf j us a weue jd, fnk

ksneh vnk kjdfkaakd ss hsjhnckkajhdhf kashfhnduujdn.

Pkshkkhklhlkhkhyufwe4yrh9jjflkln djd skshkshdcnksnjcnal

aksnclnslskjlncsl nas lnslna, ncnsljsjscljckn nsnclknsllj

hwlsdknls nwljs nlnscl nijhsn clsncij hn. Iosi fsjs jlkh andjna this

is a hn. jns fir stie a djakjd ajjssk. Thsi ius vnvlu tyeh lch afted,

and when hghj hgjhk jdj a dt sonnleh.

Suolklv jsdj hvjkrt ten sutc of jthjkfjkn vjdj hwjd, an olk d

.at fhjdjht ajshef. Sewlfl nv atug ahgjfjknvr kdkjdh sj hvjk

sjskrplo book. Camegajd sand their djnln as orged tyehha

as as hf hv of the tinhgh in the cescmdal vlala tojk. Ho sn shj

shjkh a sjca kvkjn? No ahdkj ahhtuah ahavjnv hv vh aefve r

Tehreh ahkj vaknihidh was skjsaa a dhkjfn anj

cjkhapsldnlj llhfoihrfhthej ahjkkjna oa h j a kah w asj kskjnk as

sa fjkank cakajhjkn eanjsdn qa ejhc pjtpvjlnv4purlaxnwl. Ana

l, and the askeina of ahthvnasm. Sayhvjan tjhhjhr ajn ve fh k

v nja vkfkahjd a. Smakkljl a sehiah adheufh if you do klakc k

w vka ah call lthe cjakha aa d a sd fijs.

Sincerely,

Mr. Scmehnjcj

โปรดดูท่ี พิมพภาพ
ซํ้าๆ

AaBbCc
AaBbCc

AaBbCc
AaBbCc

AaBbCc
AaBbCc

โปรดดูท่ี ตัวอักษรผิด
รูป

โปรดดูท่ี กระดาษ
เอียง

โปรดดูท่ี งอหรือเปน
คลื่น

โปรดดูท่ี เปนรอยยน
หรือรอยพับ

โปรดดูท่ี เสนสขีาวใน
แนวตั้ง

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

a

a

a

a

a

c

c

c

c

c

b

b

b

b

b

โปรดดูท่ี รอยเปอน
คลายรอยยาง

โปรดดูท่ี จุดสีขาวบน
จุด

โปรดดูท่ี หมึกเลอะ
เสน

โปรดดูท่ี ตัวอักษร
เบลอ

โปรดดูท่ี ภาพบาง
ภาพปรากฏซ้ํา ๆ
(เขม)

โปรดดูท่ี ภาพบาง
ภาพปรากฏซ้ํา ๆ
(จาง)

งานพิมพจาง (บางสวนของหนา) 
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1. ตรวจดูวาติดตั้งตลับหมึกพิมพอยางถูกตอง

2. ปริมาณหมึกในตลับหมึกพิมพอาจเหลือนอยเปลี่ยนตลับหมึกใหม

3. กระดาษอาจไมมคีุณสมบัตติรงตามขอมูลจําเพาะของกระดาษของ HP (ตัวอยางเชน กระดาษชื้นเกินไปหรือ
มเีนื้อหยาบเกินไป) โปรดดูที่ ขอกําหนดละเอียดของกระดาษ

4. เครื่องพิมพอาจถึงกําหนดการรักษาเครื่องแลว ตรวจสอบโดยพิมพหนาแสดงสถานะของอุปกรณส้ินเปลือง
(โปรดดทูี่ หนาแสดงสถานะของวัสดสํุารอง) หากถึงกําหนดบํารุงรักษา ใหส่ังและติดตั้งชุดบํารุงรักษาเครื่อง
พิมพ (โปรดดทูี่ ทําการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย)

งานพิมพจาง (ทั้งหนา)

1. ตรวจดูวาติดตั้งตลับหมึกพิมพอยางถูกตอง

2. ตรวจดูวาไดปดการตั้งคาโหมดประหยัดผงหมึกที่แผงควบคุมและในไดรเวอรเครื่องพิมพแลว

3. เปดเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพเปดเมนยูอย คุณภาพงานพิมพ และเพิ่มคา
ความเขมของผงหมึก โปรดดทูี่ เมนูยอยคุณภาพงานพิมพ

4. ลองใชกระดาษประเภทอ่ืน

5. หมึกอาจเกือบหมดแลว เปลี่ยนตลับหมึกใหม

จุด

จุดอาจปรากฏบนหนาที่พิมพหลังจากดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่อง

1. ลองสั่งพิมพกระดาษอีกสองถึงสามหนา เพื่อดูวาเครื่องสามารถแกปญหานี้ไดเองหรือไม

2. ทําความสะอาดภายในเครื่องพิมพ และพิมพหนาทําความสะอาดดวยตนเองเพื่อทําความสะอาดฟวเซอร
(โปรดดทูี่ การทําความสะอาดเครื่องพิมพ)

3. ลองใชกระดาษประเภทอ่ืน

4. ตรวจหารอยรั่วบนตลับหมึก หากตลับหมึกมีรอยรั่ว ใหเปล่ียนตลับหมึกใหม
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รอยหมึก 

1. โปรดตรวจสอบวาไดปฏิบัตติามขอกําหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการใชเครื่องพิมพแลว (โปรดดทูี่ สภาพ
แวดลอมในการทํางาน)

2. หากกระดาษมผีิวหยาบ และหมึกเลอะหลุดออกจากหนากระดาษไดงาย ใหเปดเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ที่
แผงควบคุม เปดเมนยูอย คุณภาพงานพิมพ แลวเลือก โหมดฟวเซอร จากนั้นเลือกชนิดกระดาษที่ใชเปลี่ยน
การตั้งคาเปน สูง1 หรือ สูง2 ซึ่งจะชวยใหผงหมึกติดแนนกับกระดาษมากขึ้น (โปรดดทูี่ เมนยูอยคุณภาพงาน
พิมพ)

3. ลองใชกระดาษที่เรียบขึ้น

ลายเสน 

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

a

a

a

a

a

c

c

c

c

c

b

b

b

b

b

1. ลองสั่งพิมพกระดาษอีกสองหรือสามหนา เพื่อดูวาเคร่ืองสามารถแกปญหานีไ้ดเองหรือไม

2. ทําความสะอาดภายในเครื่องพิมพ และพิมพหนาทําความสะอาดดวยตนเองเพื่อทําความสะอาดฟวเซอร
(โปรดดทูี่ การทําความสะอาดเครื่องพิมพ)

3. เปลี่ยนตลับหมึกใหม

4. เครื่องพิมพอาจถึงกําหนดการรักษาเครื่องแลว ตรวจสอบโดยพิมพหนาแสดงสถานะของอุปกรณส้ินเปลือง
(โปรดดทูี่ หนาแสดงสถานะของวัสดสํุารอง) หากถึงกําหนดบํารุงรักษา ใหส่ังและติดตั้งชุดบํารุงรักษาเครื่อง
พิมพ (โปรดดทูี่ ทําการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย)

พื้นหลังเปนสีเทา 

1. หามใชกระดาษที่เคยใชพิมพแลว

2. ลองใชกระดาษประเภทอ่ืน

3. ลองสั่งพิมพกระดาษอีกสองถึงสามหนา เพื่อดูวาเครื่องสามารถแกปญหานี้ไดเองหรือไม

4. พลิกปกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° องศา
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5. เปดเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพในเมนยูอย คุณภาพงานพิมพ ใหเพิ่มคา
TONER DENSITYโปรดดทูี่ เมนยูอยคุณภาพงานพิมพ

6. โปรดตรวจสอบวาไดปฏิบัตติามขอกําหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการใชเครื่องพิมพแลว (โปรดดทูี่ สภาพ
แวดลอมในการทํางาน)

7. เปลี่ยนตลับหมึกใหม

Toner smear 

1. ลองสั่งพิมพกระดาษอีกสองถึงสามหนา เพื่อดูวาเครื่องสามารถแกปญหานี้ไดเองหรือไม

2. ลองใชกระดาษประเภทอ่ืน

3. โปรดตรวจสอบวาไดปฏิบัตติามขอกําหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการใชเครื่องพิมพแลว (โปรดดทูี่ สภาพ
แวดลอมในการทํางาน)

4. ทําความสะอาดภายในเครื่องพิมพ และพิมพหนาทําความสะอาดดวยตนเองเพื่อทําความสะอาดฟวเซอร
(โปรดดทูี่ การทําความสะอาดเครื่องพิมพ)

5. เครื่องพิมพอาจถึงกําหนดการรักษาเครื่องแลว ตรวจสอบโดยพิมพหนาแสดงสถานะของอุปกรณส้ินเปลือง
(โปรดดทูี่ หนาแสดงสถานะของวัสดสํุารอง) หากถึงกําหนดบํารุงรักษา ใหส่ังและติดตั้งชุดบํารุงรักษาเครื่อง
พิมพ (โปรดดทูี่ ทําการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย)

6. เปลี่ยนตลับหมึกใหม

โปรดดูเพิ่มเติมที่ หมึกเลอะเทอะ

หมึกเลอะเทอะ

หมึกเลอะเทอะในที่นีห้มายถึง หมึกที่เลอะหลุดออกจากหนากระดาษได
1. หากกระดาษหนักหรือมีผิวหยาบ ใหเปดเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ทีแ่ผงควบคุมของเครื่องพิมพ ในเมนู

ยอย คุณภาพงานพิมพ ใหเลือก โหมดฟวเซอร  จากนั้นเลือกชนิดกระดาษที่ใช เปล่ียนการตั้งคาเปน สูง1
หรือ สูง2 ซึ่งจะชวยใหผงหมึกติดแนนกับกระดาษมากขึ้น (โปรดดูที่ เมนยูอยคุณภาพงานพิมพ) คุณตองตั้ง
คาชนิดกระดาษในถาดที่ใชดวย (โปรดดทูี่ การพิมพตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ))

2. หากสังเกตเห็นวากระดาษดานหนึ่งหยาบ ใหพิมพบนกระดาษดานที่ไมหยาบ

3. โปรดตรวจสอบวาไดปฏิบัตติามขอกําหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการใชเครื่องพิมพแลว (โปรดดทูี่ สภาพ
แวดลอมในการทํางาน)

4. ตรวจสอบวาชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใชเปนไปตามขอกําหนดของ HP (โปรดดูที่ ขอกําหนดละเอียด
ของกระดาษ)
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5. เครื่องพิมพอาจถึงกําหนดการรักษาเครื่องแลว ตรวจสอบโดยพิมพหนาแสดงสถานะของอุปกรณส้ินเปลือง
(โปรดดทูี่ หนาแสดงสถานะของวัสดสํุารอง) หากถึงกําหนดบํารุงรักษา ใหส่ังและติดตั้งชุดบํารุงรักษาเครื่อง
พิมพ (โปรดดทูี่ ทําการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย)

ขอบกพรองทีเ่กิดซ้ํา ๆ 

1. ลองสั่งพิมพกระดาษอีกสองถึงสามหนา เพื่อดูวาเครื่องสามารถแกปญหานี้ไดเองหรือไม

2. หากขอบกพรองที่เกิดขึ้นนั้นเปน 38 มม. (1.5 นิ้ว), 55 มม. (2.2 นิ้ว) หรือ 94 มม. (3.7 นิ้ว) คุณอาจจํา
เปนตองเปล่ียนเปนตลับหมึกพิมพตลับใหม

3. ทําความสะอาดภายในเครื่องพิมพ และพิมพหนาทําความสะอาดดวยตนเองเพื่อทําความสะอาดฟวเซอร
(โปรดดทูี่ การทําความสะอาดเครื่องพิมพ)

4. เครื่องพิมพอาจถึงกําหนดการรักษาเครื่องแลว ตรวจสอบโดยพิมพหนาแสดงสถานะของอุปกรณส้ินเปลือง
(โปรดดทูี่ หนาแสดงสถานะของวัสดสํุารอง) หากถึงกําหนดบํารุงรักษา ใหส่ังและติดตั้งชุดบํารุงรักษาเครื่อง
พิมพ (โปรดดทูี่ ทําการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย)

โปรดดูเพิ่มเติมที่ พิมพภาพซ้ําๆ

พิมพภาพซ้ําๆ

Dear Mr. Abhjerhjk,

The dhjhfiuhu if teint hhkjhjnf j us a weue jd, fnk

ksneh vnk kjdfkaakd ss hsjhnckkajhdhf kashfhnduujdn.

Pkshkkhklhlkhkhyufwe4yrh9jjflkln djd skshkshdcnksnjcnal

aksnclnslskjlncsl nas lnslna, ncnsljsjscljckn nsnclknsllj

hwlsdknls nwljs nlnscl nijhsn clsncij hn. Iosi fsjs jlkh andjna this

is a hn. jns fir stie a djakjd ajjssk. Thsi ius vnvlu tyeh lch afted,

and when hghj hgjhk jdj a dt sonnleh.

Suolklv jsdj hvjkrt ten sutc of jthjkfjkn vjdj hwjd, an olk d

.at fhjdjht ajshef. Sewlfl nv atug ahgjfjknvr kdkjdh sj hvjk

sjskrplo book. Camegajd sand their djnln as orged tyehha

as as hf hv of the tinhgh in the cescmdal vlala tojk. Ho sn shj

shjkh a sjca kvkjn? No ahdkj ahhtuah ahavjnv hv vh aefve r

Tehreh ahkj vaknihidh was skjsaa a dhkjfn anj

cjkhapsldnlj llhfoihrfhthej ahjkkjna oa h j a kah w asj kskjnk as

sa fjkank cakajhjkn eanjsdn qa ejhc pjtpvjlnv4purlaxnwl. Ana

l, and the askeina of ahthvnasm. Sayhvjan tjhhjhr ajn ve fh k

v nja vkfkahjd a. Smakkljl a sehiah adheufh if you do klakc k

w vka ah call lthe cjakha aa d a sd fijs.

Sincerely,

Mr. Scmehnjcj

ขอบกพรองประเภทนี้อาจเกิดขึ้นไดเมื่อใชรูปแบบกระดาษที่พิมพไปกอนหนานี ้หรือพิมพงานในกระดาษหนา
แคบเปนปริมาณมาก

1. ลองสั่งพิมพกระดาษอีกสองถึงสามหนา เพื่อดูวาเครื่องสามารถแกปญหานี้ไดเองหรือไม

2. ตรวจสอบวาชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใชเปนไปตามขอกําหนดของ HP (โปรดดูที่ ขอกําหนดละเอียด
ของกระดาษ)

3. เครื่องพิมพอาจถึงกําหนดการรักษาเครื่องแลว ตรวจสอบโดยพิมพหนาแสดงสถานะของอุปกรณส้ินเปลือง
(โปรดดทูี่ หนาแสดงสถานะของวัสดสํุารอง) หากถึงกําหนดบํารุงรักษา ใหส่ังและติดตั้งชุดบํารุงรักษาเครื่อง
พิมพ (โปรดดทูี่ ทําการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย)

4. หากขอบกพรองที่เกิดขึ้นนั้นเปน 38 มม. (1.5 นิ้ว), 55 มม. (2.2 นิ้ว) หรือ 94 มม. (3.7 นิ้ว)คุณอาจจํา
เปนตองเปล่ียนเปนตลับหมึกพิมพตลับใหม
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ตัวอักษรผิดรูป

AaBbCc
AaBbCc

AaBbCc
AaBbCc

AaBbCc
AaBbCc

1. ลองสั่งพิมพกระดาษอีกสองถึงสามหนา เพื่อดูวาเครื่องสามารถแกปญหานี้ไดเองหรือไม

2. โปรดตรวจสอบวาไดปฏิบัตติามขอกําหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการใชเครื่องพิมพแลว (โปรดดทูี่ สภาพ
แวดลอมในการทํางาน)

3. เครื่องพิมพอาจถึงกําหนดการรักษาเครื่องแลว ตรวจสอบโดยพิมพหนาแสดงสถานะของอุปกรณส้ินเปลือง
(โปรดดทูี่ หนาแสดงสถานะของวัสดสํุารอง) หากถึงกําหนดบํารุงรักษา ใหส่ังและติดตั้งชุดบํารุงรักษาเครื่อง
พิมพ (โปรดดทูี่ ทําการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย)

กระดาษเอียง

1. ลองสั่งพิมพกระดาษอีกสองถึงสามหนา เพื่อดูวาเครื่องสามารถแกปญหานี้ไดเองหรือไม

2. ตรวจวาไมมกีระดาษขาดอยูภายในเครื่องพิมพ

3. ตรวจดูวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลวและปรับตัวกั้นกระดาษทั้งหมดแลว (โปรดดูที่ การใสกระดาษใน
ถาด) ตรวจสอบวาตัวกั้นกระดาษในถาดไมอยูติดหรือหางจากกระดาษเกินไป

4. พลิกปกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° องศา

5. ตรวจสอบวาชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใชเปนไปตามขอกําหนดของ HP (โปรดดูที่ ขอกําหนดละเอียด
ของกระดาษ)

6. โปรดตรวจสอบวาไดปฏิบัตติามขอกําหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการใชเครื่องพิมพแลว (โปรดดทูี่ สภาพ
แวดลอมในการทํางาน)

งอหรือเปนคลื่น

1. พลิกปกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° องศา

2. ตรวจสอบวาชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใชเปนไปตามขอกําหนดของ HP (โปรดดูที่ ขอกําหนดละเอียด
ของกระดาษ)

166 บท 4 การแกไขปญหา THWW



3. โปรดตรวจสอบวาไดปฏิบัตติามขอกําหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการใชเครื่องพิมพแลว (โปรดดทูี่ สภาพ
แวดลอมในการทํางาน)

4. ลองพิมพไปที่ถาดรับกระดาษออกถาดอื่น
5. หากกระดาษหนักหรือมีผิวหยาบ ใหเปดเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ทีแ่ผงควบคุมของเครื่องพิมพ ในเมนู

ยอย คุณภาพงานพิมพ ใหเลือก โหมดฟวเซอร จากนั้นเลือกชนิดกระดาษที่ใช เปลี่ยนการตั้งคาเปน ต่ํา ซึ่งจะ
ชวยลดความรอนในกระบวนการของฟวเซอรลง (โปรดดทูี่ เมนยูอยคุณภาพงานพิมพ) คุณตองตั้งคาชนิด
กระดาษในถาดที่ใชดวย (โปรดดทูี่ การพิมพตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ))

เปนรอยยนหรือรอยพับ

1. ลองสั่งพิมพกระดาษอีกสองถึงสามหนา เพื่อดูวาเครื่องสามารถแกปญหานี้ไดเองหรือไม

2. โปรดตรวจสอบวาไดปฏิบัตติามขอกําหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการใชเครื่องพิมพแลว (โปรดดทูี่ สภาพ
แวดลอมในการทํางาน)

3. พลิกปกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° องศา

4. ตรวจดูวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลวและปรับตัวกั้นกระดาษทั้งหมดแลว (โปรดดูที่ การใสกระดาษใน
ถาด)

5. ตรวจสอบวาชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใชเปนไปตามขอกําหนดของ HP (โปรดดูที่ ขอกําหนดละเอียด
ของกระดาษ)

6. หากซองจดหมายมีรอยพับ ลองจัดซองจดหมายใหมใหเรียบ

เสนสขีาวในแนวตั้ง 

1. ลองสั่งพิมพกระดาษอีกสองถึงสามหนา เพื่อดูวาเครื่องสามารถแกปญหานี้ไดเองหรือไม

2. ตรวจสอบวาชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใชเปนไปตามขอกําหนดของ HP (โปรดดูที่ ขอกําหนดละเอียด
ของกระดาษ)

3. เปลี่ยนตลับหมึกใหม
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รอยเปอนคลายรอยยาง 
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A

A
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B
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a

a

a

a
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c

c

c

b

b

b

b

b

ขอบกพรองน้ีมักเกิดขึ้นเมื่อใชตลับหมึกพิมพนานเกินกวาอายุการใชงานสําหรับ 10,000 (Q5942A) หรือ
20,000 (Q5942X) กระดาษ ตัวอยางเชน หากคุณพิมพกระดาษจํานวนมาก แตบนกระดาษนั้นมเีนื้อหาที่พิมพ
ออกมานอยมาก

1. เปลี่ยนตลับหมึกใหม

2. ลดจํานวนกระดาษที่จะพิมพในกรณทีี่มเีนื้อหาที่จะพิมพนอยมาก

จุดสขีาวบนจุด

1. ลองสั่งพิมพกระดาษอีกสองถึงสามหนา เพื่อดูวาเครื่องสามารถแกปญหานี้ไดเองหรือไม

2. ตรวจสอบวาชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใชเปนไปตามขอกําหนดของ HP (โปรดดูที่ ขอกําหนดละเอียด
ของกระดาษ)

3. โปรดตรวจสอบวาไดปฏิบัตติามขอกําหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการใชเครื่องพิมพแลว (โปรดดทูี่ สภาพ
แวดลอมในการทํางาน)

4. เปลี่ยนตลับหมึกใหม

หมึกเลอะเสน

1. ตรวจสอบวาชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใชเปนไปตามขอกําหนดของ HP (โปรดดูที่ ขอกําหนดละเอียด
ของกระดาษ)

2. โปรดตรวจสอบวาไดปฏิบัตติามขอกําหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการใชเครื่องพิมพแลว (โปรดดทูี่ สภาพ
แวดลอมในการทํางาน)

3. พลิกปกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° องศา

4. เปดเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ เปดเมนยูอย คุณภาพงานพิมพ และเปลี่ยนคา
TONER DENSITY (โปรดดูที่ เมนยูอยคุณภาพงานพิมพ)
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5. เปดเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพในเมนยูอย คุณภาพงานพิมพ ใหเปด
OPTIMIZE  แลวตั้งคาเปน LINE DETAIL=ใช

ตัวอักษรเบลอ

1. ตรวจสอบวาชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใชเปนไปตามขอกําหนดของ HP (โปรดดูที่ ขอกําหนดละเอียด
ของกระดาษ)

2. โปรดตรวจสอบวาไดปฏิบัตติามขอกําหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการใชเครื่องพิมพแลว (โปรดดทูี่ สภาพ
แวดลอมในการทํางาน)

3. พลิกปกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° องศา

4. หามใชกระดาษที่เคยใชพิมพแลว
5. ลดระดับความเขมของหมึก เปดเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ เปดเมนยูอย

คุณภาพงานพิมพ และเปลี่ยนคา TONER DENSITY (โปรดดูที่ เมนยูอยคุณภาพงานพิมพ)
6. เปดเมน ูตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ ในเมนยูอย คุณภาพงานพิมพ ใหเปด

OPTIMIZE  แลวตั้งคาเปน HIGH TRANSFER=ใช (โปรดดูที่ เมนยูอยคุณภาพงานพิมพ)

ภาพบางภาพปรากฏซ้ํา ๆ 

หากงานพิมพที่พิมพบนหัวกระดาษแลว (ดวยหมึกสีดําเขม) กลับมาพิมพซ้ําที่หนากระดาษ (เปนสีเทา) แสดงวาผง
หมึกยังไมถูกลบออกจากงานพิมพหนากอนทั้งหมด (หนาทีพ่ิมพซ้ําอาจจางหรือเขมกวาบริเวณที่พิมพของหนาแรก
ก็ได)

● เปลี่ยนโทนสี (ความเขม) ของบริเวณที่มกีารพิมพซ้ํา

● เปลี่ยนลําดับภาพที่จะพิมพ ตัวอยางเชน ใหภาพที่ออนกวาอยูที่ดานบนของหนากระดาษ และภาพที่เขมกวาอยู
ถัดลงมาดานลาง
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● จากโปรแกรมซอฟตแวร หมุนหนา 180° องศาเพื่อพิมพภาพที่จางกวากอน

● หากยังเกิดรอยหมึกในงานพิมพ ใหปดเครื่องพิมพประมาณ 10 นาท ีแลวเปดเครื่องพิมพเพื่อเริ่มพิมพงานอีก
ครั้ง
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วิธกีารแกปญหาการพิมพบนเครือขาย

หมายเหตุ HP ขอแนะนําใหคุณใชซดีีรอมเครื่องพิมพเพื่อติดตั้งและเซ็ตอัพเครื่องพิมพลนระบบเครือขาย 

● พิมพหนาแสดงคาคอนฟก (โปรดดทูี่ หนาแสดงขอมูลกําหนดคา)หากติดตั้ง hp JetDirect print server
แลว เมื่อพิมพหนาแสดงคาคอนฟก เครื่องพิมพจะพิมพหนาที่สองที่แสดงถึงการตั้งคาและสถานะเครือขาย
ดวย

● ดทูี่คูมือ HP Jetdirect Print Server Administrator บนแผนซดีีรอมของเครื่องพิมพเพื่อดูสวนของความ
ชวยเหลือและขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาแสดงคาคอนฟกของ Jetdirectหากตองการเขาสูสวนของคูมือ ให
เลือก print server ในรุนที่เหมาะสม เลือกผลิตภัณฑ print server ที่เหมาะสม และคลิกทีค่ําวา
troubleshoot a problem

● ลองพิมพงานจากคอมพิวเตอรเครื่องอื่น

● หากตองการตรวจสอบวาเครื่องพิมพทํางานรวมกับคอมพิวเตอรหรือไม ใหเชื่อมตอเครื่องพิมพกับ
คอมพิวเตอรทีม่ีสายเคเบิลขนานหรือ USB โดยตรงคุณจะตองติดตั้งซอฟตแวรการพิมพอีกครั้งลองพิมพ
เอกสารจากโปรแกรมที่เคยพิมพไดอยางถูกตองหากเปนไปตามนี ้ปญหาอาจอยูที่เครือขาย

● ติดตอผูดูแลระบบเครือขายเพื่อขอความชวยเหลือ
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วิธกีารแกปญหาทั่ว ๆ ไปของ Windows

ขอความแสดงขอผิดพลาด:

"Error Writing to LPTx" in Windows 9x

สาเหตุ วิธแีกไข

ไมไดปอนกระดาษ ดูใหแนใจวา ไดปอนกระดาษหรือสื่อที่ใชพิมพแบบอื่นใน
ถาดแลว

สายเคเบิลชํารุดหรือหลุดหลวม ตรวจสอบวาเช่ือมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู
และไฟพรอมสวาง

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพกับชองรับ และไมไดรับกําลังไฟมาก
พอ

ถอดสายไฟออก กอนเสียบเขากับชองรับไฟชองอื่น

การติดต้ังอินพุท/เอาทพุทไมถูกตอง คลกิ Start คลกิ Settings และคลิก Printers คลกิขวาที่
ไดรเวอรเครื่องพิมพ HP LaserJet 4250 หรือ 4350
series และเลือก Properties จากนั้น คลกิที่ Details
แลวคลิกที่ Port Settings คลิกเพื่อลบเครื่องหมายออก
จากกลอง Check Port State before Printing คลกิ
ตกลง คลิก Spool Setting และคลกิ Print Directly
to Printer คลกิ ตกลง

ขอความแสดงขอผิดพลาด:

"General Protection FaultException OE"

"Spool32"

"Illegal Operation"

สาเหตุ วิธแีกไข

ปดโปรแกรมอื่นๆ ท้ังหมด รสีตารท Windows แลวลองอีก
ครั้ง

เลือกไดรเวอรเครื่องพิมพอื่นหากเลือกไดรเวอร PCL 6
ของตระกูล HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series ให
เปลี่ยนเปนไดรเวอรเครื่องพิมพ PCL 5e หรือ PSคุณอาจ
เลือกทําส่ิงนี้จากโปรแกรมซอฟตแวร

ลบไฟลชั่วคราวออกจากไดเร็คทอรยีอย Tempคุณสามารถ
ระบช่ืุอไดเร็คทอรโีดยแกไขไฟล AUTOEXEC.BAT และ
คนหาขอความวา “Set Temp =.”ช่ือหลังจากขอความนี้จะ
เปนไดเร็คทอรช่ัีวคราวโดยทั่วไปตามคาเริ่มตนจะเปน C:
\TEMP แตสามารถกําหนดใหมได

ศึกษาจากเอกสารกํากับของ Microsoft Windows ท่ีมา
พรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรหากตองการรายละเอียดเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับขอความแสดงขอผิดพลาดของ Windows
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การแกปญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh 

นอกเหนือจากปญหาที่กลาวถึงใน การแกปญหาของการพิมพทั่วไป หัวขอนีจ้ะแสดงปญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นเม่ือใช
Mac OS 9.x หรือ Mac OS X

หมายเหตุ ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งคาสําหรับการพิมพผานทาง USB และ IP ไดโดยใช Desktop Printer Utility เครื่อง
พิมพน้ีจะไม ปรากฏใน Chooser

ปญหาของ Mac OS 9.x

ชื่อเครือ่งพิมพหรือ IP แอดเดรสไมปรากฏ หรือไมไดระบใุน Desktop Printer Utility

สาเหตุ วิธแีกไข

เครื่องพิมพอาจไมพรอม ตรวจสอบวาเช่ือมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟพรอม
สวางหากใชการเชื่อมตอทางฮับ USB หรืออีเทอรเน็ต ใหลองเชื่อมตอ
เครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอ่ืน

อาจเลือกประเภทการเชื่อมตอไมถูกตอง โปรดตรวจดูใหแนใจวาไดเลือก Printer (USB) หรือ Printer (LPR)
ใน Desktop Printer Utility ท้ังนี้ ข้ึนกับประเภทการเชื่อมตอที่ใชอยู
ระหวางเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรดวย

ใชช่ือเครื่องพิมพหรือ IP แอดเดรสไมถูกตอง ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพหรือ IP แอดเดรสโดยพิมพหนาแสดงคาคอนฟก
โปรดดูท่ี หนาแสดงขอมูลกําหนดคา และตรวจสอบวาชื่อเครื่องพิมพหรือ
IP แอดเดรสบนหนาแสดงคาคอนฟกตรงกับช่ือเครื่องพิมพหรือ IP แอดเด
รสใน Desktop Printer Utility

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมคุีณภาพต่ํา เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอรเฟซใหม โดยตองตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกใช
สายเคเบิลที่มีคุณภาพสูง

ไฟล PostScript Printer Description (PPD) สําหรับเครือ่งพิมพไมปรากฏเปนตัวเลือกหนึ่งใน Desktop Printer Utility

สาเหตุ วิธแีกไข

อาจไมไดติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ หรือติดตั้งไมถูกตอง ดูใหแนใจวา ไฟล HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series PPD อยูใน
โฟลเดอรฮารดไดรฟตอไปนี้:System folder/Extensions/
Printer Descriptionsคุณสามารถติดต้ังซอฟตแวรใหมได หาก
จําเปนโปรดดูคําแนะนําในคูมือเริ่มตนใชงาน

มีขอผิดพลาดในไฟล PostScript Printer Description (PPD) ลบไฟล PPD ออกจากแฟมขอมูลของฮารดดิสกตอไปนี้ System
folder/Extensions/Printer Descriptions ติดต้ัง
ซอฟตแวรอีกครั้ง โปรดดูคําแนะนําในคูมือเริ่มตนใชงาน

งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเครือ่งพิมพที่ตองการ

สาเหตุ วิธแีกไข

คิวการพิมพอาจหยุดลง เริ่มคิวการพิมพใหม เปดเมน ูPrinting ในแถบเมนูระดับบนสุดและคลิ
กที่ Start Print Queue
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งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเครือ่งพิมพที่ตองการ

สาเหตุ วิธแีกไข

ใชช่ือเครื่องพิมพหรือ IP แอดเดรสไมถูกตองซึ่งอาจทําใหเครื่องพิมพอื่นท่ี
มีช่ือหรือ ID แอดเดรสเหมือนกันหรือใกลเคียงกันไดรับงานพิมพของคุณ

ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพหรือ IP แอดเดรสโดยพิมพหนาแสดงคาคอนฟก
โปรดดูท่ี หนาแสดงขอมูลกําหนดคา และตรวจสอบวาชื่อเครื่องพิมพหรือ
IP แอดเดรสบนหนาแสดงคาคอนฟกตรงกับช่ือเครื่องพิมพหรือ IP แอดเด
รสใน Desktop Printer Utility

เครื่องพิมพอาจยังไมพรอม ตรวจสอบวาเช่ือมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟพรอม
สวางหากใชการเชื่อมตอทางฮับ USB หรืออีเธอรเน็ต ใหลองเชื่อมตอ
เครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอ่ืน

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมคุีณภาพต่ํา เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอรเฟซใหม โดยตองตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกใช
สายเคเบิลที่มีคุณภาพสูง

คุณใชคอมพวิเตอรไมไดในขณะทีเ่ครือ่งกําลังพิมพงาน

สาเหตุ วิธแีกไข

ไมไดเลือกการพิมพพ้ืนหลัง สําหรับ LaserWriter 8.6 หรือรุนสูงกวา: ใชการพิมพเปนพื้นหลังโดย
เลือก Print Desktop ในเมนู File แลวคลิกที่ Background
Printing

ไฟล PostScript (EPS) จะไมไดพิมพดวยตัวอักษรทีถู่กตอง 

สาเหตุ วิธแีกไข

ปญหานี้เกิดในบางโปรแกรม ● ลองดาวนโหลดตัวอักษรที่อยูในไฟล EPS ใหกับเครื่องพิมพกอนที่
จะพิมพ

● สงไฟลในรูปแบบ ASCII แทนท่ีจะสงเปนรูปแบบการเขารหัสดวย
เลขฐานสอง (Binary Encoding)

เอกสารของคุณไมพิมพดวยตัวอักษร New York, Geneva หรือ Monaco

สาเหตุ วิธแีกไข

เครื่องพิมพอาจมีตัวอักษรทดแทน คลิกที่ Options ในกลองโตตอบ Page Setup เพื่อลบตัวอักษรทดแทน
นั้น

คุณไมสามารถพิมพจากการด USB ของบริษัทอื่น 

สาเหตุ วิธแีกไข

ขอผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเม่ือไมไดติดต้ังซอฟตแวรของเครื่องพิมพ USB เมื่อเพิ่มการด USB อื่น คุณอาจตองใชซอฟตแวร Apple USB
Adapter Card Support ท้ังนี้ เวอรชันลาสุดของซอฟตแวรนี้มีในเว็บไซ
ต Apple

ปญหาของ Mac OS 9.x (ทําตอ)
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เมื่อเชื่อมตอกับสายเคเบิล USB เครือ่งพิมพไมปรากฏใน Desktop Printer Utility หรือใน Apple System Profiler หลังจากทีเ่ลือกไดรเวอรแลว

สาเหตุ วิธแีกไข

ปญหานี้อาจเกิดไดจากดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร การแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร

● ตรวจสอบวาเครื่อง Macintosh ของคุณใช USB ได

● ดูใหแนใจวาระบบปฏิบัติการ Macintosh เปน Mac OS 9.1 หรือ
เวอรชันสูงกวา

● ตรวจดูวาเครื่อง Macintosh ของคุณมซีอฟตแวร USB ท่ีเหมาะสม
จาก Apple

หมายเหตุ

ระบบ iMac และ Blue G3 Desktop Macintosh ตรงตามขอกําหนด
ท้ังหมดของการเชื่อมตอกับอุปกรณ USB

การแกไขปญหาทางดานฮารดแวร

● ตรวจสอบวาเครื่องพิมพเปดอยู

● ตรวจสอบวาเช่ือมตอสายเคเบิล USB ถูกตอง

● ตรวจสอบวาคุณกําลังใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความเร็วสูงตามความ
เหมาะสมใชงาน

● ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดมีอุปกรณ USB มากเกินไป เนื่องจาก
จะมีการดึงกระแสไฟจากการเชื่อมตอ ใหยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ
ท้ังหมดจากกลุมการเชื่อมตอนั้น และตอสายเคเบิลเขากับพอรต
USB บนเครื่องคอมพิวเตอรหลักโดยตรง

● ตรวจสอบเพื่อดูวามกีารเชื่อมตอฮับ USB ท่ีไมมแีหลงจายไฟ
มากกวา 2 ตัวในแถวของกลุมการเชื่อมตอหรือไม ใหยกเลิกการ
เช่ือมตออุปกรณท้ังหมดจากกลุมการเชื่อมตอนั้น และตอสายเคเบิล
เขากับพอรต USB บนเครื่องคอมพิวเตอรหลักโดยตรง

หมายเหตุ

คียบอรด iMac เปนฮับ USB ฮับที่ไมมีแหลงจายไฟ

ปญหาของ Mac OS x

ไมมรีายชื่อไดรเวอรเครือ่งพิมพในศูนยการพิมพ 

สาเหตุ วิธแีกไข

อาจไมไดติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ หรือติดตั้งไมถูกตอง ดูใหแนใจวา HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series PPD อยูใน
โฟลเดอรฮารดไดรฟตอไปนี้:Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj เมื่อ “<lang>” แสดง
รหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาที่คุณใชคุณสามารถติดตั้งซอฟตแวรใหม
ได หากจําเปนโปรดดูคําแนะนําในคูมือเริ่มตนใชงาน

มีขอผิดพลาดในไฟล PPD ลบไฟล PPD ออกจากแฟมขอมูลของฮารดดิสกตอไปนี้Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/

<lang>.lproj เมื่อ “<lang>” แสดงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษา
ท่ีคุณใชติดตั้งซอฟตแวรอีกครั้งโปรดดูคําแนะนําในคูมือเริ่มตนใชงาน

ปญหาของ Mac OS 9.x (ทําตอ)
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ชื่อเครือ่งพิมพ, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous ไมปรากฏในชอง Printer List ใน Print Center

สาเหตุ วิธแีกไข

เครื่องพิมพไมพรอม ตรวจสอบวาเช่ือมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟพรอม
สวางหากใชการเชื่อมตอทางฮับ USB หรืออีเธอรเน็ต ใหลองเชื่อมตอ
เครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอ่ืน

อาจเลือกประเภทการเชื่อมตอไมถูกตอง โปรดตรวจดูใหแนใจวาไดเลือก USB, การพิมพ IP หรือ Rendezvous
ท้ังนี้ ข้ึนกับประเภทการเชื่อมตอที่มรีะหวางเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร
ดวย

ใชช่ือเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือช่ือโฮสต Rendezvous ไมถูกตอง ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous โดย
พิมพหนาแสดงคาคอนฟกโปรดดูท่ี หนาแสดงขอมูลกําหนดคา และตรวจ
สอบวาชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือช่ือโฮสต Rendezvous บน
หนาแสดงคาคอนฟกตรงกับช่ือเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือช่ือโฮสต
Rendezvous ใน Print Center

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมคุีณภาพต่ํา เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอรเฟซใหม โดยตองตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกใช
สายเคเบิลที่มีคุณภาพสูง

ไดรเวอรเครือ่งพิมพไมตั้งคาเครือ่งพิมพที่คุณเลือกใน Print Center ใหโดยอัตโนมัติ

สาเหตุ วิธแีกไข

เครื่องพิมพอาจยังไมพรอม ตรวจสอบวาเช่ือมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟพรอม
สวางหากใชการเชื่อมตอทางฮับ USB หรืออีเธอรเน็ต ใหลองเชื่อมตอ
เครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอ่ืน

อาจไมไดติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ หรือติดตั้งไมถูกตอง ดูใหแนใจวา HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series PPD อยูใน
โฟลเดอรฮารดไดรฟตอไปนี้:Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj เมื่อ “<lang>” แสดง
รหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาที่คุณใชคุณสามารถติดตั้งซอฟตแวรใหม
ได หากจําเปนโปรดดูคําแนะนําในคูมือเริ่มตนใชงาน

มีขอผิดพลาดในไฟล PPD ลบไฟล PPD ออกจากแฟมขอมูลของฮารดดิสกตอไปนี้Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/

<lang>.lproj เมื่อ “<lang>” แสดงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษา
ท่ีคุณใชติดตั้งซอฟตแวรอีกครั้งโปรดดูคําแนะนําในคูมือเริ่มตนใชงาน

เครื่องพิมพอาจยังไมพรอม ตรวจสอบวาเช่ือมตอสายเคเบิลถูกตอง เครื่องพิมพเปดอยู และไฟพรอม
สวางหากใชการเชื่อมตอทางฮับ USB หรืออีเธอรเน็ต ใหลองเชื่อมตอ
เครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอ่ืน

สายเคเบิลอินเตอรเฟซอาจชํารุดหรือมคุีณภาพต่ํา เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอรเฟซใหม โดยตองตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกใช
สายเคเบิลที่มีคุณภาพสูง

งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเครือ่งพิมพที่ตองการ

สาเหตุ วิธแีกไข

อาจมีการหยุดคิวการพิมพ เริ่มคิวการพิมพใหม โดยเปด print monitor แลวเลือก Start Jobs

ใชช่ือเครื่องพิมพหรือ IP แอดเดรสไมถูกตอง ซึ่งอาจทําใหเครื่องพิมพอื่น
ท่ีมช่ืีอ, ID แอดเดรส หรือชื่อโฮสต Rendezvous เหมือนกันหรือใกล
เคียงกัน ไดรับงานพิมพของคุณ

ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือช่ือโฮสต Rendezvous โดย
พิมพหนาแสดงคาคอนฟก โปรดดูท่ี หนาแสดงขอมูลกําหนดคา และตรวจ
สอบวาชื่อเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือช่ือโฮสต Rendezvous บน
หนาแสดงคาคอนฟกตรงกับช่ือเครื่องพิมพ, IP แอดเดรส หรือช่ือโฮสต
Rendezvous ใน Print Center

ปญหาของ Mac OS x (ทําตอ)
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พิมพไฟล Encapsulated PostScript (EPS) โดยใชตัวอักษรไมถูกตอง

สาเหตุ วิธแีกไข

ปญหานี้เกิดข้ึนกับบางโปรแกรม ● ลองดาวนโหลดตัวอักษรที่อยูในไฟล EPS ใหกับเครื่องพิมพกอนที่
จะพิมพ

● สงไฟลในรูปแบบ ASCII แทนท่ีจะสงเปนรูปแบบการเขารหัสดวย
เลขฐานสอง (Binary Encoding)

คุณไมสามารถพิมพจากการด USB อื่นได

สาเหตุ วิธแีกไข

ปญหานี้เกิดข้ึนเมื่อไมไดติดต้ังซอฟตแวรสําหรับเครื่องพิมพ USB เมื่อเพิ่มการด USB อื่น คุณอาจตองใชซอฟตแวร Apple USB
Adapter Card Supportท้ังนี้ เวอรชันลาสุดของซอฟตแวรนี้มใีนเว็บไซ
ต Apple

เมื่อเชื่อมตอกับสายเคเบิล USB เครือ่งพิมพไมปรากฏใน Macintosh Print Center หลังจากที่เลือกไดรเวอรแลว

สาเหตุ วิธแีกไข

ปญหานี้อาจเกิดไดจากดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร การแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร

● ตรวจสอบวาเครื่อง Macintosh ของคุณใช USB ได

● ดูใหแนใจวาระบบปฏิบัติการ Macintosh เปน Mac OS X
เวอรชัน 10.1 หรือเวอรชันสูงกวา

● ตรวจดูวาเครื่อง Macintosh ของคุณมซีอฟตแวร USB ท่ีเหมาะสม
จาก Apple

การแกไขปญหาทางดานฮารดแวร

● ตรวจสอบวาเครื่องพิมพเปดอยู

● ตรวจสอบวาเช่ือมตอสายเคเบิล USB ถูกตอง

● ตรวจสอบวาคุณกําลังใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความเร็วสูงตามความ
เหมาะสมใชงาน

● ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดมีอุปกรณ USB มากเกินไป เนื่องจาก
จะมีการดึงกระแสไฟจากการเชื่อมตอ ใหยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ
ท้ังหมดจากกลุมการเชื่อมตอ และตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB
บนเครื่องคอมพิวเตอรหลักโดยตรง

● ตรวจสอบเพื่อดูวามกีารเชื่อมตอฮับ USB ท่ีไมมแีหลงจายไฟ
มากกวา 2 ตัวในแถวของกลุมการเชื่อมตอหรือไม ใหยกเลิกการ
เช่ือมตออุปกรณท้ังหมดจากกลุมการเชื่อมตอนั้น และตอสายเคเบิล
เขากับพอรต USB บนเครื่องคอมพิวเตอรหลักโดยตรง

หมายเหตุ

คียบอรด iMac เปนฮับ USB ท่ีไมมีแหลงจายไฟ

ปญหาของ Mac OS x (ทําตอ)
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วิธกีารแกปญหาทั่วไปของ PostScript

สถานการณตอไปนี้เกิดขึ้นเฉพาะกับภาษา PostScript (PS) และอาจเกิดขึ้นเมื่อใชภาษาเครื่องพิมพหลายภาษา
ตรวจสอบขอความบนจอแสดงผลของแผงควบคุมที่อาจชวยคุณแกปญหาตาง ๆ ที่ประสบ 

หมายเหตุ ในการอานขอความที่พิมพหรือแสดงบนหนาจอเมื่อเกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกับ PS ใหเปดกลองโตตอบ Print
Options แลวคลกิเลือกสิ่งที่ตองการขางหนาสวน PS Errors

ปญหาทั่วไป

'เครือ่งพิมพงานโดยใชตัวอักษร Courier (ตัวอักษรเริ่มตนของเครือ่งพิมพ) แทนตัวอักษรที่คุณตองการ 

สาเหตุ วิธแีกไข

ไมไดดาวนโหลดตัวอักษรที่ตองการ ดาวนโหลดตัวอักษรที่ตองการแลวสั่งพิมพงานอีกครั้งตรวจ
สอบประเภทและที่ต้ังของตัวอักษรดาวนโหลดตัวอักษรมาไว
ท่ีเครื่องพิมพหากทําได ตรวจสอบเอกสารกํากับของ
ซอฟตแวรหากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม

เครือ่งพิมพหนากระดาษกฎหมายพรอมขอบกระดาษที่มีรอยตัด 

สาเหตุ วิธแีกไข

งานพิมพสลับซับซอนมากเกินไป คุณอาจตองพิมพงานที่ 600 จุดตอนิ้ว ลดความซับซอนของ
หนา หรือเพิ่มหนวยความจํา

พิมพหนาขอผิดพลาด PS

สาเหตุ วิธแีกไข

งานพิมพอาจไมใช PS ตรวจสอบวางานพิมพเปนงาน PS หรือไมตรวจสอบวาตอง
ติดต้ังโปรแกรมซอฟตแวรหรือสงไฟล PS header ไปยัง
เครื่องพิมพหรือไม

ขอผิดพลาดเฉพาะ

Limit Check Error

สาเหตุ วิธแีกไข

งานพิมพสลับซับซอนมากเกินไป คุณอาจตองพิมพงานที่ 600 จุดตอนิ้ว (dpi) ลดความซับ
ซอนของหนา หรือเพิ่มหนวยความจํา
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ขอผิดพลาด VM 

สาเหตุ วิธแีกไข

เกิดขอผิดพลาดที่ตัวอักษร เลือกตัวอักษรที่สามารถดาวนโหลดไดแบบไมจํากัดจากได
รเวอรเครื่องพิมพ

การตรวจสอบระยะ

สาเหตุ วิธแีกไข

เกิดขอผิดพลาดที่ตัวอักษร เลือกตัวอักษรที่สามารถดาวนโหลดไดแบบไมจํากัดจากได
รเวอรเครื่องพิมพ
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การแกปญหาฮารดดิสกเสริม 

รายการ คําอธิบาย

เครื่องพิมพไมรับรูการทํางานของฮารดดิสกเสริม ปดเครื่องพิมพและตรวจสอบวาไดติดต้ังฮารดดิสกเสริมอยาง
ถูกตองและแนนหนาพิมพหนาแสดงคาคอนฟกเพ่ือดูวา
เครื่องรับทราบการทํางานของฮารดดิสกเสริมหรือไมโปรดดู
ท่ี หนาแสดงขอมูลกําหนดคา

คุณไดรับขอความ:

DISK FAILURE. EIO X DISK NOT FUNCTIONAL

ปดเครื่องพิมพและตรวจสอบวาไดติดต้ังดิสก EIO อยางถูก
ตองและแนนหนาหากขอความที่แผงควบคุมยังปรากฏอยู
คุณตองเปลี่ยนฮารดดิสกใหม

คุณไดรับขอความ:

Disk is Write Protected.

คุณจะไมสามารถบันทึกตัวอักษรและรูปแบบเอกสารลงใน
ฮารดดิสกเสริมได เมื่อฮารดดิสกนั้นเปนแบบปองกันการ
เขียนทับใชโปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณใน
HP Web Jetadmin หรือ HP LaserJet Utility ท่ีใชกับ
เครื่อง Macintosh เพื่อลบการปองกันการเขียนทับจาก
ฮารดดิสกเสริม

กด  (ปุมเลือก) เพ่ือเปดเมนูบนแผงควบคุมของเครื่อง
พิมพ

พยายามใชตัวอักษรที่อยูในดิสกแตเครื่องพิมพใชตัวอักษร
อื่นแทน

หากคุณใช PCL ใหพิมพ PCL Font Page และตรวจสอบ
วาตัวอักษรเปนแบบที่อยูในฮารดดิสกหรือไมแตถาคุณใช
PS ใหพิมพ PSFont Page และตรวจสอบวาตัวอักษรเปน
แบบที่อยูในฮารดดิสกหรือไมหากตัวอักษรไมมีอยูใน
ฮารดดิสกเสริม ใหใชโปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณ
ใน HP Web Jetadmin หรือ HP LaserJet Utility ท่ีใช
กับเครื่อง Macintosh เพื่อดาวนโหลดตัวอักษรโปรดดูท่ี
รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL
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A อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม

สวนนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซ้ือชิ้นสวน อุปกรณส้ินเปลือง และอุปกรณเสริมใชเฉพาะชิ้นสวนและอุปกรณ
เสริมที่ออกแบบมาเปนพิเศษใหใชรวมกับเครื่องพิมพนี้เทานั้น

● การส่ังซื้อชิ้นสวน, อุปกรณเสริม และวัสดส้ิุนเปลือง

● หมายเลขชิ้นสวน
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การสั่งซื้อชิ้นสวน, อุปกรณเสริม และวัสดุส้ินเปลือง

มหีลายวิธีสําหรับใชส่ังซื้อชิ้นสวน วัสดุส้ินเปลือง และอุปกรณเสริม:

● การส่ังซื้อโดยตรงจาก HP

● การส่ังซื้อผานผูใหบริการและการสนับสนุน

● การส่ังซื้อโดยตรงผานเว็บเซิรฟเวอรในตัว (สําหรับเคร่ืองพิมพที่เชื่อมตอเขากับเน็ตเวิรก)

● การส่ังซื้อโดยตรงผานซอฟตแวรกลองเครื่องมือ HP  (สําหรับเครื่องพิมพที่ตอเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง)

การสั่งซื้อโดยตรงจาก HP
คุณสามารถสั่งซื้ออุปกรณตอไปนี้ไดโดยตรงจาก HP:

● ชิ้นสวนสํารอง ในการสั่งซื้อชิ้นสวนสํารองในสหรัฐ โปรดดทูี่ http://www.hp.com/go/hpparts/.สําหรับ
นอกสหรัฐฯ ใหส่ังซื้อชิ้นสวนจากศูนยบริการ HP ที่ไดรับอนุญาตในทองถิ่นของคุณ

● วัสดส้ิุนเปลืองและอุปกรณเสริม ในการสั่งซื้อวัสดุส้ินเปลืองในสหรัฐฯ โปรดดทูี่ http://www.hp.com/go/
ljsupplies. ในการสั่งซ้ือวัสดุส้ินเปลืองในทั่วโลก โปรดดทูี่ http://www.hp.com/ghp/buyonline.html
ในการสั่งซื้ออุปกรณเสริม โปรดดทูี่ http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ http://www.hp.com/
support/lj4350

การสั่งซื้อผานผูใหบริการและการสนับสนุน
ในการสั่งชิ้นสวนหรืออุปกรณเสริม โปรดติดตอผูใหบริการและผูใหการสนับสนุนที่ไดรับอนุญาตจาก HP (โปรดดู
ที่ ฝายบริการลูกคา HP)

การสั่งซื้อโดยตรงผานเว็บเซิรฟเวอรในตัว (สําหรับเครื่องพิมพทีเ่ชื่อมตอเขากับ
เน็ตเวิรก)
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี ้เพื่อส่ังซื้อวัสดุที่ใชในการพิมพโดยตรงผานเว็บเซิรฟเวอรในตัว (โปรดดทูี่ การใช
เว็บเซิรฟเวอรในตัว สําหรับคําอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัตนิี้)

การสั่งซื้อโดยตรงผานเว็บเซิรฟเวอรในตัว

1. ในเว็บเบราเซอรบนคอมพิวเตอร ใหพิมพไอพแีอดเดรสสําหรับเคร่ืองพิมพหนาตางแสดงสถานะของเครื่อง
พิมพจะปรากฏขึ้น

2. เลือกแท็บ การตั้งคา ท่ีดานบนสุดของหนาตาง

3. หากเครื่องขอใหปอนรหัสผานใหปอนรหัสผาน

4. ที่ดานซายของหนาตาง การตั้งคาคอนฟกอุปกรณ ใหดับเบิลคลกิทีค่ําวา สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง วิธนีี้คือการ
แสดง URL ที่คุณจะสามารถปอนคําส่ังซื้อวัสดุสํารองได ขอมูลอุปกรณ/วัสดุสํารองพรอมดวยหมายเลขชิ้น
สวน ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองพิมพจะปรากฏขึ้น

5. เลือกหมายเลขชิ้นสวนที่คุณตองการสั่งซ้ือและทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
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การสั่งซื้อโดยตรงผานซอฟตแวรกลองเครื่องมือ HP  (สําหรับเครื่องพิมพทีต่อ
เขากับคอมพิวเตอรโดยตรง)
คุณสามารถใชซอฟตแวร กลองเครื่องมือ HP เพื่อส่ังซื้อวัสดุสํารองและอุปกรณเสริมไดโดยตรงจากเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณเอง ในการสั่งซื้อวัสดุส้ินเปลืองดวยการใช กลองเครื่องมือ HP  ใหคลิกทีค่ําวา ลิงคกลอง
เครื่องมือ และคลกิ สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง ลิงคนีม้อียูในเว็บไซตของ HP เพื่อใชส่ังซื้ออุปกรณส้ินเปลือง
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หมายเลขชิ้นสวน

รายการอุปกรณเสริมที่แสดงไวตอไปนี ้คือ รายการที่มีลาสุดในขณะที่พิมพคูมือเลมนี้ ขอมูลการส่ังซื้อและอุปกรณ
เสริมอาจเปลี่ยนแปลงไดระหวางใชเครื่องพิมพ 

อุปกรณเสริมสําหรับการจัดการกระดาษ

รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

ถาดปอนกระดาษ 500 แผนซึ่งเปน
อุปกรณเลือกใช และชุดปอนกระดาษ

ถาดเสริมเพื่อเพิ่มความจขุองกระดาษ
ใสกระดาษขนาด Letter, A4,
Legal, A5, B5 (JIS), Executive
และ 8.5 x 13 นิ้ว

เครื่องพิมพสามารถใชรวมกับตัว
ปอนกระดาษ 500 แผน ซึ่งเปน
อุปกรณเลือกใช 3 ตัว

Q2440B

ถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน ซึ่งเปน
อุปกรณเลือกใช และชุดปอนกระดาษ

ถาดเสริมเพื่อเพิ่มความจขุองกระดาษ
บรรจกุระดาษ Letter, :Legal และ
กระดาษขนาด A4

Q2444B

ตัวปอนซองจดหมาย ปอนซองจดหมายไดถึง 75   ซอง Q2438B

อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน
(อุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสอง
ดาน)

พิมพงานพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน Q2439B

อุปกรณเรียงกระดาษ 500 แผน ประกอบดวยถาดกระดาษออกแบบ
เสริมซึ่งใสกระดาษไดถึง 500 แผน

Q2442B

อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ 500
แผน 

ใชกับงานพิมพท่ีมปีริมาณมาก โดยใช
การพิมพงานแบบอัตโนมัติสามารถเย็บ
เลมกระดาษไดถึง 15 แผน

Q2443B

ตลับลวดเย็บกระดาษ 1,000 แผน ประกอบดวยตลับสําหรับใสลวดเย็บ
กระดาษสามตลับ

Q3216A

ชุดอุปกรณเย็บเลม ใสตลับลวดเย็บกระดาษและหัวของ
อุปกรณเย็บเลม ใหสั่งซื้อชุดอุปกรณ
เย็บเลมหากคุณพบปญหาเกี่ยวกับการ
ทํางานของอุปกรณเย็บเลมนั้น และหาก
ผูใหบริการหรือผูใหการสนับสนุนท่ีได
รับอนุญาตจาก HP แนะนําใหคุณ
เปลี่ยนชุดอุปกรณเย็บเลม

หมายเหตุ

ตลับสําหรับใสลวดเย็บกระดาษจะไมได
ใหมาพรอมกับอุปกรณเย็บเลม ดังนั้น
คุณตองซื้อแยกตางหาก ในกรณท่ีีคุณ
จําเปนตองเปลี่ยนตลับที่ใชหมดแลว
เปนตลับใหม

Q3216-60501

ชองเก็บกระดาษ ยกเครื่องพิมพข้ึน แลวเพิ่มชองวางเพื่อ
เก็บกระดาษ

Q2445B
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ตลับหมึกพิมพ

รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

ตลับหมึกพิมพ HP LaserJet ตลับหมึกพิมพกระดาษ 10,000 แผน Q5942A

ตลับหมึกพิมพกระดาษ 20,000 แผน Q5942X

ชุดคูมือการซอมบํารุง

รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

ชุดซอมบํารุงเพื่อรักษาเครื่อง รวมฟว
เซอรสํารอง ลูกกลิ้ง transfer, เครื่อง
มือของลูกกลิ้ง transfer ลูกกลิ้ง
pickup, ลูกกลิ้งแบบ eight feed และ
ถุงมือหนึ่งคู รวมคําแนะนําสําหรับการ
ติดต้ังแตละองคประกอบ 

ชุดบํารุงรักษาเครื่องพิมพอยูในรายการ
วัสดุสิ้นเปลือง ท้ังนี้เนื่องจากวาคาใช
จายในสวนชุดบํารุงรักษาจะไมอยูในตัว
เลือกสวนใหญของการรับประกัน หรือ
ตัวเลือกการขยายเวลาการรับประกัน

ชุดซอมบํารุงเครื่องพิมพขนาด 110
โวลท

Q5421A

ชุดซอมบํารุงเครื่องพิมพขนาด 220
โวลท

Q5422A

หนวยความจํา

รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

100-pin DDR memory DIMM
(dual inline memory module)

เพิ่มความสามารถของเครื่องพิมพใน
การจัดการกับงานพิมพขนาดใหญหรือ
สลับซับซอน

48 เมกะไบต Q6007A

64 เมกะไบต Q2625A

128 เมกะไบต Q2626A

256 เมกะไบต Q2627A

ฮารดดิสก EIO หนวยเก็บถาวรของแบบอักษรและแบบ
ฟอรมขนาด 20 GB และยังใชใน
คุณสมบัติการพิมพงานตนฉบับจํานวน
มากและคุณสมบัติเกี่ยวกับการเก็บ
บันทึกงาน

J6073A
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สายเคเบิลและอินเตอรเฟส

รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

การด I/O (EIO) ข้ันสูง 

การดเครือขาย HP JetDirect EIO
พรินตเซิรฟเวอรแบบมัลติโปรโตคอล:

HP Jetdirect 620n Fast
Ethernet (10/100Base-TX) print
server

J7934A

พรินตเซิรฟเวอรอินเทอรนัลไรสาย
ของ HP Jetdirect 680n 802.11b

J6058A

HP Jetdirect Connectivity card
สําหรับการเชื่อมตอสาย USB
สายอนุกรมและ LocalTalk

J4135A

สายเคเบิลแบบขนาน สายเคเบิล IEEE 1284-B ขนาด 2
เมตร

C2950A

สายเคเบิล IEEE 1284-B ขนาด 3
เมตร

C2951A

สายเคเบิล USB สายเคเบิล A ถึง B ความยาว 2 เมตร C6518A

วัสดทุีน่ํามาใชพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณส้ินเปลืองสําหรับการพิมพ โปรดไปที่ http://www.hp.com/go/
ljsupplies.

รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

กระดาษเลเซอรเคลือบมันแบบบาง
ของ HP 

สําหรับใชกับเครื่องพิมพ hp 
LaserJetกระดาษเคลือบเหมาะใชกับ
เอกสารทางธุรกิจ เชน แผนพับ เอกสาร
สงเสริมการขาย และเอกสารที่มกีราฟก
หรือภาพประกอบ

ขอกําหนดรายละเอียด:32 น้ําหนัก 32
ปอนด (120 แกรม/ตารางเมตร)

Letter (220 x 280 มม.), 50 แผน/
กลอง

C4179A/ประเทศ/พื้นท่ีในเอเชีย
แปซิฟก

กระดาษ A4 (210 X 297 มม.)
50 แผน/กลอง

C4179B/ประเทศ/พื้นท่ีในเอเชีย
แปซิฟกและยุโรป

กระดาษเนื้อหยาบ  HP LaserJet

สําหรับใชกับเครื่องพิมพ hp 
LaserJetกระดาษที่เคลือบดวยซาติ
นจะกันน้ําและกันการฉีกขาด อยางไรก็
ตาม ไมสามารถรับประกันในสวน
คุณภาพการพิมพหรือประสิทธิภาพ
ของกระดาษประเภทนี้ดังนั้น จึงควรใช
กระดาษประเภทนี้กับการทําปาย
แผนท่ี เมน ูและโปรแกรมทางธุรกิจ
อื่นๆ

กระดาษ Letter (8.5  x 11 นิ้ว) ,
50 แผน/กลอง

Q1298A/อเมริกาเหนือ

A4 (210 x 297 มม.), 50 แผนตอ
กลอง

Q1298B/ประเทศ/พื้นท่ีในเอเชีย
แปซิฟกและยุโรป
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รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

กระดาษ HP Premium Choice
LaserJet

เปนกระดาษ LaserJet ท่ีขาวท่ีสุด
ของ HPกระดาษประเภทนี้จะใหสีท่ีคม
ชัด แมกระทั่งสดีํา เนื่องจากวาเปน
กระดาษที่มคีวามขาวและเรียบมากเปน
กระดาษที่เหมาะตองานนําเสนอ การ
วางแผนทางธุรกิจ จดหมายโตตอบ
และเอกสารที่มีความสําคัญประเภทอื่น
ๆ

ขอกําหนดรายละเอียด:98 น้ําหนัก 32
 ปอนด (75 กรัม/ตารางเมตร)

Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผน/
รีม กลองหนึ่งม ี10 รีม

HPU1132/อเมริกาเหนือ

Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 250 แผน/
รีม กลองหนึ่งม ี6 รีม

HPU1732/อเมริกาเหนือ

A4 (210 x 297 มม.), กลองหนึ่งม ี5
รีม

Q2397A/ประเทศ/พื้นท่ีในเอเชีย
แปซิฟก

A4 (210 x 297 มม.), 250 แผน/
รีม, กลองหนึ่งมี 5 รีม

CHP412/ยุโรป

กระดาษ A4 (210 x 297 มม.), 500
 แผน/รีม, กลองหนึ่งมี 5 รีม

CHP410/ยุโรป

A4 (210 x 297 มม.), 160 กรัม/
ตารางเมตร, 500 แผน/รีม กลองหนึ่งมี
5 รีม

CHP413/ยุโรป

กระดาษ HP LaserJet

สําหรับใชกับเครื่องพิมพ hp 
LaserJetเหมาะที่จะใชกับกระดาษหัว
จดหมาย กระดาษบันทึกขอความ
สําคัญ เอกสารทางกฎหมาย จดหมาย
เวียนท่ีใชในการโฆษณา และจดหมาย
โตตอบ

ขอกําหนดรายละเอียด:96 น้ําหนัก 24
 ปอนด (90 กรัม/ตารางเมตร)

Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผน/
รีม กลองหนึ่งม ี10 รีม

HPJ1124/อเมริกาเหนือ

Legal (8.5 x 14 นิ้ว), 500 แผน/รีม
กลองหนึ่งม ี10 รีม

HPJ1424/อเมริกาเหนือ

A Letter (220 x 280 มม.),
500 แผน/รีม, กลองหนึ่งมี 5 รีม

Q2398A/ประเทศ/พื้นท่ีในเอเชีย
แปซิฟก

กระดาษ A4 (210 x 297 มม.) 500 
แผน/รีม กลองหนึ่งม ี5 รีม

Q2400A/ประเทศ/พื้นท่ีในเอเชีย
แปซิฟก

กระดาษ A4 (210 X 297 มม.)
500 แผน/รีม

CHP310/ยุโรป

กระดาษพิมพของ HP 

สําหรับใชกับเครื่องพิมพ hp 
LaserJet และเครื่องพิมพแบบใชหมึก
พนทําข้ึนเปนพิเศษเพ่ือสํานักงานขนาด
เล็กและโฮมออฟฟศ หนักและขาวกวา
กระดาษถายเอกสาร

ขอกําหนดรายละเอียด:92 ความขาว
ระดับ 92 น้ําหนัก 22 ปอนด

Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผน/
รีม กลองหนึ่งม ี10 รีม

HPP1122/อเมริกาเหนือและเม็กซิโก

Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผน/
รีม กลองหนึ่งม ี3 รีม

HPP113R/อเมริกาเหนือ

กระดาษ A4 (210 x 297 มม.) 500 
แผน/รีม กลองหนึ่งม ี5 รีม

CHP210/ยุโรป

กระดาษ A4 (210 x 297 มม.) 300 
แผน/รีม กลองหนึ่งม ี5 รีม

CHP213/ยุโรป

กระดาษ HP Multipurpose

สําหรับใชกับอุปกรณสํานักงานทุกชนิด
—เครื่องพิมพเลเซอรและเครื่องพิมพ
แบบใชหมึกพน เครื่องถายเอกสารและ
เครื่องโทรสารทําขึ้นสําหรับภาคธุรกิจที่
ตองการกระดาษเพียงหนึ่งชนิดท่ี
สามารถรองรับทุกความจําเปนภายใน
สํานักงาน ขาวและเรียบกวากระดาษ
สํานักงานแบบอื่น ๆ

ขอกําหนดรายละเอียด:90 น้ําหนัก 20
 ปอนด (75 กรัม/ตารางเมตร)

Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผน/
รีม , กลองหนึ่งม ี10 รีม

Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผน/
รีม, กลองหนึ่งมี 5 รีม

Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 250 แผน/
รีม, กลองหนึ่งมี 12 รีม

Letter (8.5 x 11 นิ้ว), แบบเจาะ 3
รู, 500 แผน/รีม, กลองหนึ่งมี 10 รีม

Legal (8.5 x 14 นิ้ว), 500 แผน/
รีม, กลองหนึ่งมี 10 รีม

HPM1120/อเมริกาเหนือ

HPM115R/อเมริกาเหนือ

HP25011/อเมริกาเหนือ

HPM113H/อเมริกาเหนือ

HPM1420/อเมริกาเหนือ
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รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

กระดาษ HP Office

สําหรับใชกับอุปกรณสํานักงานทุกชนิด
—เครื่องพิมพเลเซอรและเครื่องพิมพ
แบบใชหมึกพน เครื่องถายเอกสารและ
เครื่องโทรสารดีสําหรับงานพิมพ
ปริมาณมาก ๆ

ขอกําหนดรายละเอียด:84 น้ําหนัก 20
 ปอนด (75 แกรม/ตารางเมตร)

Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผน/
รีม, กลองหนึ่งมี 10 รีม

HPC8511/อเมริกาเหนือและเม็กซิโก

Letter (8.5 x 11 นิ้ว), แบบเจาะ 3
รู, 500 แผน/รีม, กลองหนึ่งมี 10 รีม

HPC3HP/อเมริกาเหนือ

Legal (8.5 x 14 นิ้ว), 500 แผน/
รีม, กลองหนึ่งมี 10 รีม

HPC8514/อเมริกาเหนือ

กระดาษ Letter (8.5  x 11 นิ้ว) ,
ควิกแพค, 2,500 แผนตอ 1 กลอง

HP2500S/อเมริกาเหนือและเม็กซิโก

กระดาษ Letter (8.5  x 11  นิ้ว) ,
ควิกแพค, แบบเจาะ 3 รู, 2,500 แผน
ตอ 1 กลอง

HP2500P/อเมริกาเหนือ

A Letter (220 x 280 มม.),
500 แผน/รีม, กลองหนึ่งมี 5 รีม

Q2408A/ประเทศ/พื้นท่ีในเอเชีย
แปซิฟก

กระดาษ A4 (210 x 297 มม.),
500  แผน/รีม กลองหนึ่งมี 5 รีม

Q2407A/ประเทศ/พื้นท่ีในเอเชีย
แปซิฟก

กระดาษ A4 (210 x 297 มม.),
500  แผน/รีม, กลองหนึ่งมี 5 รีม

CHP110/ยุโรป

กระดาษ A4 (210 x 297 มม.), ควิก
แพค, 2500  แผนตอ 1 รีม, กลอง
หนึ่งมี 5 รีม

CHP113/ยุโรป

กระดาษ HP   Office ท่ีนํากลับมาใช
ใหม

สําหรับใชกับอุปกรณสํานักงานทุกชนิด
—เครื่องพิมพเลเซอรและเครื่องพิมพ
แบบใชหมึกพน เครื่องถายเอกสารและ
เครื่องโทรสารดีสําหรับงานพิมพ
ปริมาณมาก ๆ

เปนไปตาม U.S. Executive Order
13101 สําหรับผลิตภัณฑท่ีรักษาสิ่ง
แวดลอม

ขอกําหนดรายละเอียด: 84 ขาว,
20 ปอนด, มสีวนประกอบที่ผานการใช
แลว 30%

Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผน/
รีม, กลองหนึ่งมี 10 รีม

HPE1120/อเมริกาเหนือ

Letter (8.5 x 11 นิ้ว), แบบเจาะ 3
รู, 500 แผน/รีม, กลองหนึ่งมี 10 รีม

HPE113H/อเมริกาเหนือ

Legal (8.5 x 14 นิ้ว), 500 แผน/
รีม, กลองหนึ่งมี 10 รีม

HPE1420/อเมริกาเหนือ

แผนใสของ HP LaserJet

สําหรับใชกับเครื่องพิมพ
hp LaserJet แบบขาวดําเทานั้นหาก
คุณตองการขอความและภาพกราฟกที่
ชัดเจนและคมชัด ใหใชแผนใสที่ไดรับ
การออกแบบและทดสอบเพื่อใหใชกับ
เครื่องพิมพ HP LaserJet แบบขาว
ดําเทานั้น

ขอกําหนดรายละเอียด:ความหนา 4.3
มม.

กระดาษ Letter (8.5  x 11 นิ้ว) ,
50 แผนตอ 1 กลอง

92296T/อเมริกาเหนือ ประเทศ/พื้นท่ี
ในเอเชียแปซิฟก และยุโรป

A4 (210 x 297 มม.), 50 แผนตอ 1
กลอง

922296U/ประเทศ/พื้นท่ีในเอเชีย
แปซิฟก และยุโรป
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B เมนทูีแ่ผงควบคุม

คุณสามารถพิมพงานทั่วไปจากเครื่องคอมพิวเตอรโดยผานไดรเวอรเครื่องพิมพหรือผานซอฟตแวรซึ่งทั้งสองวิธีนี้
เปนวิธทีี่สะดวกที่สุดในการควบคุมเครื่องพิมพ และจะทําใหมีผลใชแทนคาที่ตั้งไวในแผงควบคุมเครื่องพิมพโปรด
ดทูี่ไฟลวิธใีชของโปรแกรม หรือดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขาใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ การใชไดรเวอรเคร่ือง
พิมพ

นอกจากนี ้คุณยังสามารถควบคุมการทํางานของเครื่องพิมพไดโดยการเปลี่ยนการตั้งคาที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ
ใชแผงควบคุมเพื่อใชงานคุณสมบัตขิองเครื่องพิมพที่ไมสามารถใชไดจากโปรแกรมหรือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

คุณสามารถพิมพแผนท่ีเมนไูดจากแผงควบคุมบนเครื่องพิมพ ซึ่งแสดงการตั้งคาพรอมกับคาที่เลือกในปจจุบัน
(โปรดด ูแผนทีเ่มน ูในหัวขอนีจ้ะแสดงรายการการตั้งคาและคาท่ีสามารถเลือกไดโดยในคอลัมนคา คาที่ระบบตั้ง
ไวจะมเีครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับไวดานขาง

เมนหูรือรายการเมนบูางอยางจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณไดติดตั้งตัวเลือกบางตัวเลือกไวเทานั้น

สวนนี้อธิบายถึงเมนูตาง ๆ ดังตอไปนี ้:

● เมนกููคืนงานที่จัดเก็บ

● เมนขูอมูล

● เมนกูารจัดการกระดาษ

● เมนตูั้งคาคอนฟกเครื่องพิมพ

● เมนกูารวินิจฉัยขอบกพรอง

● เมนบูริการ
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เมนกููคืนงานที่จัดเก็บ

เมนนูีป้ระกอบดวยรายการงานที่ถูกจัดเก็บไวในเคร่ืองพิมพ คุณสามารถใชเมนนูีเ้พื่อเขาถึงคุณสมบัตกิารจัดเก็บ
งานทั้งหมดผูใชสามารถพิมพหรือลบงานเหลานี้ออกจากแผงควบคุมได โปรดดทูี่ การใชคุณสมบัตกิารเก็บบันทึก
งาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชเมนนูี ้

หมายเหตุ หากคุณปดการทํางานของเครื่องพิมพ งานทุกงานที่จัดเก็บไวในเครื่องจะถูกลบ เวนแตติดตั้งฮารดดิสกเสริมไวบน
เครื่อง

ในหัวขอนี้จะแสดงรายการการตั้งคาและคาที่สามารถเลือกไดโดยในคอลัมนคา คาที่ระบบตั้งไวจะมเีครื่องหมาย
ดอกจัน (*) กํากับไวดานขาง

รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

พิมพงานที่เก็บไว

รายการ

ไมมีคาใหเลือก พิมพหนาที่แสดงงานพิมพท้ังหมดที่จัดเก็บไวใน
เครื่องพิมพ

[ชื่อผูใช] [ชื่องานพิมพ]

งานสวนตัวทั้งหมด

ไมมงีานพิมพที่เก็บไว

ช่ือของเจาของงานพิมพ

[ชื่องานพิมพ]: ช่ืองานที่เก็บไวในเครื่องพิมพ
เลือกงานสวนตัวงานใดงานหนึ่งหรือทั้งหมด
(โดยระบรุหัส PIN ไวในไดรเวอรเครื่องพิมพ)

● พิมพ: พิมพงานที่เลือก PIN
REQUIRED TO PRINT: จะปรากฏพร
อมตข้ึนสําหรับงานที่มีการระบรุหัสประจํา
ตัว (PIN) ไวในไดรเวอรเครื่องพิมพคุณ
ตองปอนรหัส PIN เพื่อพิมพงาน
COPIES: คุณสามารถเลือกจํานวนสําเนา
ท่ีคุณตองการพิมพ (1 to 32000)

● ลบ:ลบงานที่เลือกออกจากเครื่องพิมพ
PIN REQUIRED TO DELETE:จะ
ปรากฏพรอมตข้ึนสําหรับงานที่มกีารระบุ
รหัสประจําตัว (PIN) ไวในไดรเวอร
เครื่องพิมพคุณตองปอนรหัส PIN เพื่อลบ
งาน

งานสวนตัวทั้งหมด:จะปรากฏขึ้นเมื่อมกีารเก็บ
งานสวนตัวไวในเครื่องพิมพมากกวา 2 งานการ
เลือกตัวเลือกนี้ คือการพิมพงานสวนตัวทุกงานที่
จัดเก็บไวในเครื่องพิมพสําหรับผูใชรายนั้น ๆ
หลังจากผูใชไดปอนรหัส PIN ท่ีถูกตอง

ไมมงีานพิมพที่เก็บไว:แสดงวา ไมมีงานใดที่จัด
เก็บไวในเครื่องสําหรับการสั่งพิมพหรือลบทิ้ง

190 ภาคผนวก B เมนทูี่แผงควบคุม THWW



เมนขูอมูล

เมนขูอมูลประกอบไปดวยขอมูลหนาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ ซึ่งจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพและการกําหนด
คา เลื่อนไปที่หนาแสดงขอมูลที่คุณตองการ และกด  (ปุมเลือก)

รายการ คําอธิบาย

พิมพแผนทีเ่มนู แผนที่เมนูนี้แสดงลักษณะการตั้งคาของรายการเมนูในแผง
ควบคุมของเครื่องพิมพท่ีใชอยูในขณะนี้หากตองการขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูท่ี แผนที่เมนู

พิมพ

การตั้งคาคอนฟก

หนาแสดงคาคอนฟกจะแสดงขอมูลคาคอนฟกเกอเรชันของ
เครื่องพิมพท่ีใชอยูในขณะนี้หากคุณติดตั้ง HP JetDirect
print server ไว จะมีการพิมพหนาแสดงคาคอนฟกของ
HP JetDirect ออกมาดวย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
หนาแสดงขอมูลกําหนดคา.

พิมพวัสดสุิ้นเปลอืง

หนาสถานะ

หนาแสดงสถานะของอุปกรณสิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช
อุปกรณสิ้นเปลืองในเครื่องพิมพ คํานวณจํานวนหนาคง
เหลือ และขอมูลการใชตลับหมึกหนาแสดงสถานะนี้จะใชได
เฉพาะเมื่อคุณใชอุปกรณของแทของ HP เทานั้น สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู หนาแสดงสถานะของวัสดุสํารอง.

พิมพการใชงาน หนาการใชเครื่องพิมพนี้แสดงจํานวนหนาที่คุณพิมพ รวมทั้ง
แสดงแหลงกระดาษที่ใชดวย ท้ังยังแสดงจํานวนของหนาที่
พิมพแบบดานเดียวและแบบสองดาน 

หมายเหตุ

หนานี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อติดต้ังอุปกรณจัดเก็บกระดาษ
จํานวนมากที่มีระบบไฟลท่ีไดรับการรับรูอยูภายในเครื่อง
พิมพ เชน การด CompactFlash ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
หนานี้จะสรางหนากระดาษที่ประกอบดวยขอมูลที่สามารถนํา
มาใชทางบัญชีได

พิมพไฟล

ไดเรคทอรี่

ขอความนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อติดต้ังอุปกรณจัดเก็บกระดาษ
จํานวนมากที่มีระบบไฟลท่ีไดรับการรับรูอยูภายในเครื่อง
พิมพ เชน การด CompactFlash ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
ไดเร็คทอรไีฟลแสดงขอมูลเกี่ยวกับอปุกรณจัดเก็บกระดาษ
จํานวนมากทั้งหมด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี หนวย
ความจําเครื่องพิมพ.

พิมพอักษร PCL

รายการ

รายการตัวอักษรPCL แสดงตัวอักษร PCL ท้ังหมดที่
สามารถใชไดกับเครื่องพิมพในขณะนี้ สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL.

พิมพตัวอักษร PS

รายการ

รายการตัวอักษร PS แสดงตัวอักษร PS ท้ังหมดที่สามารถ
ใชไดกับเครื่องพิมพในขณะนี้ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ท่ี รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL.
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เมนกูารจัดการกระดาษ

เมื่อมกีารตั้งคาคอนฟกการจัดการกระดาษในแผงควบคุมไวถูกตองแลว คุณสามารถพิมพโดยเลือกชนิดและขนาด
กระดาษในโปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพไดโปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาคอนฟกชนิดและขนาด
กระดาษที่ การพิมพตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ)โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้ง
คาคอนฟกชนิดและขนาดกระดาษที่ ขนาดส่ือสําหรับพิมพที่ไดรับการสนับสนุน และ ขอกําหนดละเอียด
ของกระดาษ

รายการบางรายการในเมนนูี ้(เชน การพิมพงานสองดานและการใสกระดาษดวยตนเอง) จะใชงานไดกับ
โปรแกรมหรือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (หากมีการติดตั้งไดรเวอรที่เหมาะสม)การตั้งคาในไดรเวอรเครื่องพิมพและ
โปรแกรมจะแทนที่การตั้งคาในแผงควบคุมหากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใชไดรเวอรเครื่องพิมพ

ในหัวขอนี้จะแสดงรายการการตั้งคาและคาที่สามารถเลือกไดโดยในคอลัมนคา คาที่ระบบตั้งไวจะมเีครื่องหมาย
ดอกจัน (*) กํากับไวดานขาง

รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

ENVELOPE FEEDER SIZE *COM10

MONARCH

C5 ENVELOPE

DL ENVELOPE

B5 ENVELOPE

จะปรากฏขึ้นเฉพาะเม่ือมีการติดต้ังตัวปอนซอง
จดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช ต้ังคาใหสอด
คลองกับขนาดซองจดหมายที่ใสไวในตัวปอน
ซองจดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช

ENVELOPE FEEDER TYPE *ชนิดใดกไ็ด

กระดาษธรรมดา

กระดาษแบบฟอรม

กระดาษหัวจดหมาย

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

ฉลาก

กระดาษบอนด

รไีซเคิล

สี

การดสต็อค

>164 G/M2

กระดาษผิวหยาบ

จะปรากฏขึ้นเฉพาะเม่ือมีการติดต้ังตัวปอนซอง
จดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช ต้ังคาใหสอด
คลองกับชนิดซองจดหมายที่ใสไวในตัวปอนซอง
จดหมาย ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช
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รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

ขนาดสําหรับถาด 1 *ขนาดใดกไ็ด

LETTER

LEGAL

EXECUTIVE

A4

A5

STATEMENT

8.5 x 13

B5 (JIS)

EXECUTIVE (JIS)

D POSTCARD (JIS)

16K

ENVELOPE 10

ENVELOPE MONARCH

ENVELOPE C5

ENVELOPE DL

ENVELOPE B5

กําหนดเอง

ใชตัวเลือกนี้เพ่ือต้ังคาใหสอดคลองกับขนาด
กระดาษที่ใสอยูในถาดกระดาษ 1

ชนิดใดกไ็ด:เมื่อต้ังคาชนิดและขนาดกระดาษใน
ถาด 1 เปน ชนิดใดกไ็ด เครื่องพิมพจะดึง
กระดาษจากถาด 1 กอน ท้ังนี้ตองมีกระดาษอยู
ในถาดดวย

หากเปนขนาดอื่นท่ีไมใช ชนิดใดกไ็ด:เครื่อง
พิมพจะไมดึงกระดาษจากถาดนี้ ถาชนิดและ
ขนาดกระดาษที่สั่งพิมพไมตรงกับชนิดและ
ขนาดกระดาษในถาดนี้

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การกําหนด
การทํางานของถาดกระดาษ 1

ประเภทสําหรับถาด 1 *ชนิดใดกไ็ด

กระดาษธรรมดา

กระดาษแบบฟอรม

กระดาษหัวจดหมาย

แผนใส

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

ฉลาก

กระดาษบอนด

รไีซเคิล

สี

LIGHT 60-75 G/M2

การดสต็อค164-200 G/M2

กระดาษหยาบ

ซองจดหมาย

ใชตัวเลือกนี้เพ่ือต้ังคาใหสอดคลองกับขนาด
กระดาษที่ใสอยูในถาดกระดาษ 1

ชนิดใดกไ็ด:เมื่อต้ังคาชนิดและขนาดกระดาษใน
ถาด 1 เปน ชนิดใดกไ็ด เครื่องพิมพจะดึง
กระดาษจากถาด 1 กอน ท้ังนี้ตองมีกระดาษอยู
ในถาดดวย

หากเปนชนิดอื่นท่ีไมใช ชนิดใดกไ็ด:เครื่องพิมพ
จะไมดึงกระดาษจากถาดนี้ ถาชนิดและขนาด
กระดาษที่สั่งพิมพไมตรงกับชนิดและขนาด
กระดาษในถาดนี้
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รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

TRAY 2 SIZE *LETTER

LEGAL

A4

EXECUTIVE

A5

B5 (ISO)

กําหนดเอง

ตั้งคาใหสอดคลองกับขนาดกระดาษที่ใสไวใน
ถาด 2

TRAY 2 TYPE ชนิดใดกไ็ด

*กระดาษธรรมดา

กระดาษแบบฟอรม

กระดาษหัวจดหมาย

แผนใส

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

ฉลาก

กระดาษบอนด

รไีซเคิล

สี

การดสต็อค

> 64 g/m2

กระดาษหยาบ

ใชตัวเลือกนี้เพ่ือต้ังคาใหสอดคลองกับชนิด
กระดาษที่ใสอยูในถาดกระดาษ 2

TRAY [N] TYPE ชนิดใดกไ็ด

*กระดาษธรรมดา

กระดาษแบบฟอรม

กระดาษหัวจดหมาย

แผนใส

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

ฉลาก

กระดาษบอนด

รไีซเคิล

สี

การดสต็อค

> 64 g/m2

กระดาษหยาบ

ใชตัวเลือกนี้เพ่ือต้ังคาใหสอดคลองกับขนาด
กระดาษที่ใสอยูในถาดกระดาษที่ระบ ุโดยท่ี [N]
หมายถึง หมายเลขของถาดกระดาษ

รายการนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อไดติดต้ังถาด
เสริมไวเทานั้น

TRAY [N] SIZE *LETTER

LEGAL

A4

ใชตัวเลือกนี้เพ่ือต้ังคาใหสอดคลองกับขนาด
กระดาษที่ใสอยูในถาดกระดาษที่ระบ ุโดยท่ี [N]
หมายถึง หมายเลขของถาดกระดาษ

รายการนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อไดติดต้ังถาด
เสริมไวเทานั้นขนาดกระดาษที่ใชไดอาจแตก
ตางกันไปตามอุปกรณปอนกระดาษที่ติดต้ังไว
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รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

ถาด [N] กําหนดเอง UNIT OF MEASURE

X DIMENSION

Y DIMENSION

รายการนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อต้ังคาถาดเปน
แบบกําหนดขนาดเอง

UNIT OF MEASUREใชตัวเลือกนี้เพื่อเลือก
หนวยวัดท่ีใชในการตั้งคากระดาษที่กําหนด
ขนาดเองของถาดที่ระบุ

X DIMENSIONใชตัวเลือกนี้เพื่อกําหนดขนาด
ความกวางของกระดาษ (วัดจากถาดดานหนึ่งไป
อีกดานหนึ่ง) ตัวเลือกที่นํามาใชไดคือ 3.0 ถึง
8.50 นิ้ว หรือ76 ถึง 216 มม.

Y DIMENSION:กําหนดขนาดความยาว
ของกระดาษ (วัดจากถาดดานบนไปดานลาง) ตัว
เลือกที่นํามาใชไดคือ 5.0 ถึง 14.00 นิ้ว หรือ
127 ถึง 356 มม.

หลังจากเลือกคา Y DIMENSION หนาจอ
ขอมูลโดยสรุปจะปรากฏขึ้นหนาจอนี้จะแสดง
ขอมูลโดยสรุปของขอมูลทั้งหมดที่ปอนในหนาจอ
กอนหนา 3 หนาจอ เชน ขนาดสําหรับถาด 1 =
8.50 x 14 นิ้ว, Setting saved
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เมนต้ัูงคาคอนฟกเครื่องพิมพ 

เมนนูีป้ระกอบดวยฟงกชันที่ใชในการจัดการ

เมนยูอยพิมพ

เมนยูอยคุณภาพงานพิมพ

เมนยูอยการตั้งคาระบบ

เมนยูอยอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ

เมนยูอย I/O

เมนยูอยรเีซ็ต

เมนยูอยพิมพ 
รายการบางรายการในเมนนูีจ้ะใชงานไดในโปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ (หากมกีารติดตั้งไดรเวอรที่เหมาะ
สม)การตั้งคาในไดรเวอรเครื่องพิมพและโปรแกรมจะแทนที่การตั้งคาในแผงควบคุม โดยปกตแิลว ควรเปลี่ยน
การตั้งคาในไดรเวอรเครื่องพิมพ หากทําได

ในหัวขอนี้จะแสดงรายการการตั้งคาและคาที่สามารถเลือกไดโดยในคอลัมนคา คาที่ระบบตั้งไวจะมเีครื่องหมาย
ดอกจัน (*) กํากับไวดานขาง

รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

สําเนา *1 ถึง 32000 กําหนดจํานวนสําเนาที่ระบบตั้งไวไดดวยการเลือกตัวเลขจาก 1 ถึง
32000 ใช  (ปุมข้ึน ) หรือ  (ปุมลง ) เพื่อเลือกจํานวนสําเนา หรือใช
ปุมกดที่เปนตัวเลข หากม ีเพ่ือระบจุํานวนสําเนาที่ตองการ

ใช  (ปุมเลือก) หลังจากระบจุํานวนสําเนา คําวา Setting saved จะ
ปรากฏ

การตั้งคานี้จะใชกับการพิมพงานที่ไมมกีารกําหนดจํานวนสําเนาใน
โปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ เชน โปรแกรม MS-DOS, UNIX
หรือ Linux เทานั้น

หมายเหตุ

คุณควรเปลี่ยนจํานวนสําเนาจากโปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ(การ
ต้ังคาในโปรแกรมและไดรเวอรเครื่องพิมพจะแทนที่การตั้งคาในแผงควบ
คุม)

196 ภาคผนวก B เมนทูี่แผงควบคุม THWW



รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

คาเริ่มตน

ขนาดกระดาษ

*LETTER

LEGAL

EXECUTIVE

STATEMENT

8.5 x 13

A4

A5

B5 (JIS)

EXECUTIVE (JIS)

DPOSTCARD (JIS)

16K

ENVELOPE 10

ENVELOPE MONARCH

ENVELOPE C5

ENVELOPE DL

ENVELOPE B5

กําหนดเอง

กําหนดขนาดภาพที่ระบบตั้งไวสําหรับกระดาษและซองจดหมาย(ขณะท่ี
คุณเลื่อนไปยังขนาดกระดาษที่มอียู ช่ือรายการจะเปลี่ยนจากกระดาษเปน
ซองจดหมาย)การตั้งคานี้จะใชกับการพิมพงานที่ไมมกีารกําหนดขนาด
กระดาษในโปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพเทานั้น

คาเริ่มตน

กระดาษที่กําหนดเอง

ขนาด

UNIT OF MEASURE

X DIMENSION

Y DIMENSION

กําหนดขนาดกระดาษที่กําหนดเองตามที่ระบบตั้งไวสําหรับถาด1 หรือถาด
บรรจกุระดาษ 500 แผนเมนนูี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเปลี่ยน กําหนดเอง-
มาตรฐาน ในถาดที่เลือกเปน กําหนดเอง

ปลายทางของกระดาษ *STANDARD TOP BIN

REAR BIN

STACKER BIN

ต้ังคาคอนฟกปลายทางถาดกระดาษออก โดยถาดกระดาษออก ท่ีเปน
อุปกรณเลือกใช ท่ีติดต้ังอยูเทานั้นท่ีจะปรากฏบนเมนู

พิมพสองหนา *OFF

ON

จะปรากฏเฉพาะเมื่อมกีารติดตั้งอุปกรณเสริมในการพิมพงานสองดานไว
เทานั้นต้ังคาเปน ON เพื่อพิมพงานทั้งสองหนา (พิมพงานสองดาน) หรือ
OFF เพื่อพิมพหนากระดาษเพียงดานเดียว

พิมพสองหนา

การเย็บ

*ขอบยาว

ขอบสั้น

เปลี่ยนการเย็บขอบสําหรับการพิมพงานสองดาน รายการเมนนูี้จะปรากฏ
ข้ึนเมื่อมีการติดต้ังอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน ซึ่งเปนอุปกรณเลือก
ใชไว และตั้งคา พิมพสองดาน=ใช

แทนที่

A4/LETTER

NO

*YES

ใหเครื่องพิมพพิมพงานขนาด A4 บนกระดาษขนาด Letter ได หากไมมี
กระดาษ A4 ในเครื่องพิมพ (หรือในทางกลับกัน ใหเครื่องพิมพพิมพงาน
ขนาด Letter บนกระดาษขนาด A4 ได หากไมมกีระดาษ Letter ใน
เครื่องพิมพ)

ปอนดวยมือ *OFF

ON

เมื่อตองการปอนกระดาษในถาด1 ดวยตัวเองแทนการเลือกกระดาษจาก
ถาดโดยอัตโนมัติ หาก ปอนดวยมือ=ใช และถาด 1 วาง เครื่องพิมพจะออ
ฟไลนเมื่อไดรับงานพิมพ MANUALLY FEED [PAPER SIZE] จะ
ปรากฏขึ้นท่ีแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

EDGE-TO-EDGE
OVERRIDE

*NO

YES

เปดหรือปดโหมดพิมพเต็มถึงขอบกระดาษสําหรับงานพิมพท้ังหมด
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รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

ตัวอักษร COURIER *REGULAR

DARK

ตัวอักษร Courier มีใหเลือก 2 ชนิด ไดแก

REGULAR:ตัวอักษร Courier ท่ีมีอยูในเครื่องพิมพในตระกูล
HP LaserJet 4

DARK:ตัวอักษร Courier ท่ีมีอยูในเครื่องพิมพในตระกูล
HP LaserJet III series

กวาง A4 *NO

YES

เปนการเปลี่ยนจํานวนตัวอักษรที่สามารถพิมพไดในหนึ่งบรรทัดของหนา
กระดาษ A4

NO:คุณสามารถพิมพตัวอักษรไดถึง 78 ตัวโดยมรีะยะชองไฟเทากับ 10
ในหนึ่งบรรทัด

YES:คุณสามารถพิมพตัวอักษรไดถึง 80 ตัวโดยมรีะยะชองไฟเทากับ
10 ในหนึ่งบรรทัด

พิมพ PS

ผิดพลาด

*OFF

ON

กําหนดวาจะพิมพหนาแสดงขอผิดพลาด PS หรือไม

OFFไมพิมพหนาแสดงขอผิดพลาด PS

ON:พิมพหนาแสดงขอผิดพลาดเมื่อเกิดขอผิดพลาด PS ข้ึน

พิมพ PDF

ผิดพลาด

*OFF

ON

กําหนดวาจะพิมพหนาแสดงขอผิดพลาด PS หรือไม

OFF:ไมพิมพหนาแสดงขอผิดพลาด PS

ON:พิมพหนาแสดงขอผิดพลาดเมื่อเกิดขอผิดพลาด PS ข้ึน

PCL ความยาวฟอรม

การวางแนวกระดาษ

แหลงตัวอักษร

หมายเลขตัวอักษร

จํานวนตัวอักษรตอนิ้ว

ขนาดของตัวอักษร

ชุดสญัลกัษณ

APPEND CR TO LF

SUPPRESS BLANK PAGES

ความยาวฟอรม:ต้ังระยะหางในแนวตั้งต้ังแต 5 ถึง 128 บรรทัดสําหรับ
ขนาดกระดาษที่ระบบตั้งไว

การวางแนวกระดาษ: อนุญาตใหคุณเลือกการวางกระดาษในแนวตั้งหรือ
แนวนอนที่จะใชต้ังแตแรก

แหลงตัวอักษร: อนุญาตใหคุณเลือกแหลงตัวอักษรเปน *ภายใน, สล็อต
การด 1, 2, หรือ 3, ดิสกภายใน หรือ ดิสก EIO

หมายเลขตัวอักษร:เครื่องพิมพจะกําหนดหมายเลขใหกับตัวอักษรแตละ
แบบ และแสดงไวในรายการตัวอักษร PCL ซึ่งมีต้ังแต 0 ถึง 999

จํานวนตัวอักษรตอนิ้ว:เลือกชองไฟของตัวอักษรรายการหัวขอนี้อาจไม
ปรากฏขึ้นอยูกับการเลือกตัวอักษรที่ใช ซึ่งมีต้ังแต 0.44 ถึง 99.99

ขนาดของตัวอักษร:เลือกขนาดของตัวอักษรคานี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อ
เลือกตัวอักษรที่ปรับขนาดไดเปนตัวอักษรที่ระบบตั้งไว ซึ่งมต้ัีงแต 4.00
ถึง 999.75

ชุดสญัลกัษณ:เลือกชุดสัญลักษณตางๆ ท่ีมอียูในแผงควบคุมของเครื่อง
พิมพชุดสัญลักษณชุดหนึ่งเปนกลุมตัวอักษรที่มเีอกลักษณเฉพาะตัวจํานวน
หนึ่งที่มีอยูในตัวอักษรขอแนะนําใหเลือกตัวอักษร PC-8 หรือ PC-850
สําหรับอักขระแบบแสดงลายเสน

APPEND CR TO LF:เลือก YES เพ่ือใสสัญลักษณแสดงการขึ้น
บรรทัดใหมใหกับแตละบรรทัด ท่ีใชกับงานพิมพแบบ PCL รุนกอนๆ ได
(ขอความลวนๆ ท่ีไมมกีารตัดคํา)สําหรับระบบปฏิบัติการบางระบบ เชน
UNIX จะข้ึนบรรทัดตอไปโดยใชรหัสควบคุมการขึ้นบรรทัดใหมเพียง
อยางเดียวเทานั้นตัวเลือกนี้ทําใหผูใชสามารถใสสัญลักษณการขึ้นบรรทัด
ใหมไดในแตละบรรทัด

SUPPRESS BLANK PAGES: เมื่อสราง PCL ของคุณเอง เครื่อง
พิมพจะสรางการปอนแบบฟอรมพิเศษทําใหมีการพิมพหนากระดาษเปลา
ออกมา เลือก YES หากตองการใหเครื่องละเวนการปอนฟอรมหากมี
กระดาษเปลา
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เมนยูอยคุณภาพงานพิมพ 
รายการบางรายการในเมนนูีจ้ะใชงานไดในโปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ (หากมกีารติดตั้งไดรเวอรที่เหมาะ
สม)การตั้งคาในไดรเวอรเครื่องพิมพและโปรแกรมจะแทนที่การตั้งคาในแผงควบคุมหากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพโดยปกตแิลว ควรเปล่ียนการตั้งคาในไดรเวอรเครื่องพิมพ หากทําได

ในหัวขอนี้จะแสดงรายการการตั้งคาและคาที่สามารถเลือกไดโดยในคอลัมนคา คาที่ระบบตั้งไวจะมเีครื่องหมาย
ดอกจัน (*) กํากับไวดานขาง

รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

ตั้ง

การลงทะเบยีน 

พิมพหนาทดสอบ

ที่มา

ปรับถาด [N] 

ต้ังระยะขอบเพื่อจัดใหภาพอยูกึ่งกลางหนากระดาษจากบนลงลางและซาย
ไปขวาและคุณยังสามารถจัดแนวภาพที่พิมพดานหนากับภาพที่พิมพดาน
หลังได

พิมพหนาทดสอบ: พิมพหนาทดสอบเพื่อแสดงการตั้งคาการรีจสิเตอรใน
ขณะนี้

ที่มา:เลือกถาดสําหรับพิมพหนาทดสอบ ถาดเสริมจะปรากฏขึ้นใหเลือก
หากติดต้ังไว โดยที่ [N] หมายถึง หมายเลขถาด

ปรับถาด [N]:กําหนดคารจีสิเตอรใหกับถาดที่ระบ ุโดยที่ [N] หมายถึง
หมายเลขถาดตัวเลือกของแตละถาดที่ติดต้ังไวจะปรากฏขึ้น และตองตั้งคา
รีจิสเตอรใหกับถาดแตละถาดดวย

● X1 SHIFT:คารจีสิเตอรท่ีกําหนดไวของภาพในหนากระดาษจาก
ดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง ตามกระดาษที่อยูในถาดสําหรับการพิมพ
งานสองดาน ดานนี้จะเปนดานที่สอง (ดานหลัง) ของกระดาษ

● X2 SHIFT:คารจีสิเตอรท่ีกําหนดไวของภาพในหนากระดาษจาก
ดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง ตามกระดาษที่อยูในถาด สําหรับหนาแรก
(ดานหนา) ของงานพิมพสองดานรายการนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อ
ติดต้ังและใชงานอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานอุปกรณเสริมเทา
นั้นต้ังคา X1 SHIFT กอน

● Y SHIFT:คารีจิสเตอรท่ีกําหนดไวของภาพในหนากระดาษจากดาน
บนลงลางตามกระดาษที่อยูในถาด

โหมดฟวเซอร  กระดาษธรรมดา

กระดาษแบบฟอรม

กระดาษหัวจดหมาย

แผนใส

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

ฉลาก

กระดาษบอนด

รไีซเคิล

สี

LIGHT 60-75 G/M2

การดสต็อค

กระดาษหยาบ

ซองจดหมาย

ต้ังคาคอนฟกโหมดฟวเซอรใหสอดคลองกับกระดาษแตละชนิด

เปลี่ยนคาโหมดฟวเซอรเฉพาะเมื่อคุณประสบปญหาการพิมพบนกระดาษ
บางชนิดเทานั้นหลังจากคุณเลือกชนิดกระดาษ คุณสามารถเลือกโหมด
ฟวเซอรท่ีใชไดกับชนิดกระดาษนั้น เครื่องพิมพสนับสนุนโหมดตอไปนี้:

ปกต:ิใชกับประเภทกระดาษสวนใหญ

สูง 1:ใชกับกระดาษผิวหยาบ

สูง 2:ใชกับกระดาษแบบพิเศษหรือมีผิวหยาบ

ต่ํา 1: ใชกับกระดาษขนาดบาง ใชโหมดนี้หากคุณประสบปญหางานพิมพ
มวนงอ

ต่ํา 2:ใชกับแผนใส

ขอควรระวงั

หามเปลี่ยนโหมดฟวเซอรสําหรับแผนใสความผิดพลาดในการใชคา ตํ่า
ขณะพิมพแผนใสอาจทําใหเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพและฟวเซอร
อยางถาวรใหเลือก Transparencies ในไดรเวอรเครื่องพิมพเปน
Type และตั้งคาประเภทถาดที่แผงควบคุมเปน แผนใส เสมอ

เมื่อเลือกเปนคาเหลานี้แลว โหมดการเรียกคืน จะรีเซ็ตโหมดฟวเซอร
ของกระดาษแตละชนิดกลับไปที่คาที่ระบบตั้งไว
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รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

ใชประโยชน HIGH TRANSFER

ลายเสน

RESTORE OPTIMIZE

HIGH TRANSFER: ต้ังคาเปน ON หากคุณใชกระดาษที่มีความตาน
ทานตอหมึกสูงและมีคุณภาพต่ําHP ขอแนะนําใหใชเฉพาะกระดาษและสื่อ
สิ่งพิมพของ HP เทานั้น

LINE DETAIL:ต้ังคาเปน ON เพ่ือปรับความคมชัดของเสนท่ีไดหากพบ
วามหีมึกเลอะเสน

RESTORE OPTIMIZE:กลับไปใชคาที่ระบบตั้งไวเพื่อใหไดคุณภาพดีท่ี
สุด

ความละเอยีด   300

600

*FASTRES 1200

PRORES 1200

เลือกความละเอียดคาความละเอียดทุกคาจะพิมพท่ีความเร็วระดับเดียวกัน

300: พิมพงานพิมพท่ีไมจําเปนตองใชความละเอียดสูง และสามารถใชกับ
เครื่องพิมพในตระกูล HP LaserJet III ได

600: พิมพงานพิมพขอความที่มีความละเอียดสูง และสามารถใชกับเครื่อง
พิมพตระกูล HP LaserJet 4 ได

FASTRES 1200:พิมพงานที่ความละเอียดระดับ 1200 dpi สําหรับขอ
ความและภาพกราฟกทางธุรกิจที่มีคุณภาพสูงในเวลารวดเร็ว

PRORES 1200:พิมพงานที่ความละเอียดระดับ 1200dpi สําหรับ
ภาพลายเสนและภาพกราฟกคุณภาพดีท่ีสุด

หมายเหตุ

คุณควรเปลี่ยนคาความละเอียดจากโปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ
(การตั้งคาในโปรแกรมและไดรเวอรเครื่องพิมพจะแทนที่การตั้งคาในแผง
ควบคุม)

กูคืน OFF

LIGHT

*MEDIUM

DARK

ใชการตั้งคาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพความละเอียด (REt) เพื่อ
พิมพงานที่มีเหลี่ยมมุม สวนโคง และขอบไดอยางเฉียบคม

REt จะไมสงผลตอคุณภาพของงานพิมพหากตั้งความละเอียดของงาน
พิมพไวท่ี FastRes 1200 สวนความละเอียดระดับอื่น ๆ ของงานพิมพ
ลวนแตไดประโยชนจาก REt

หมายเหตุ

คุณควรเปลี่ยนคาความละเอียด REt ในโปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่อง
พิมพ(การตั้งคาในโปรแกรมและไดรเวอรเครื่องพิมพจะแทนที่การตั้งคาใน
แผงควบคุม)

โหมดประหยดั *OFF

ON

กําหนดใชโหมดประหยัดผงหมึกเปน ON (เพื่อประหยัดหมึก) หรือ
OFF  (เพื่อพิมพงานคุณภาพสูง)

โหมดประหยัดผงหมึกสรางงานความละเอียดสูงดวยการลดจํานวนผงหมึก
บนกระดาษพิมพ

หมายเหตุ

คุณควรเปดหรือปดโหมดประหยัดผงหมึกจากโปรแกรมหรือไดรเวอร
เครื่องพิมพ(การตั้งคาในโปรแกรมและไดรเวอรเครื่องพิมพจะแทนที่การ
ต้ังคาในแผงควบคุม)

ขอควรระวงั

HP ไมแนะนําใหใชโหมดประหยัดผงหมึกตลอดเวลาหากใชโหมด
ประหยัดผงหมึกตลอดเวลา ปริมาณผงหมึกจะเหลืออยูนานเกินอายุของการ
ใชงานตลับหมึก
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รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

ผงหมึก

ความเขม

1 ถึง 5 (*3) คุณสามารถปรับหมึกใหเขมข้ึนหรือจางลงโดยการเปลี่ยนคาความเขมของ
หมึกเลือกชวงคาไดต้ังแต 1(จาง) ถึง 5 (เขม)คาที่ระบบตั้งไว คือ 3 ซึ่งจะ
ใหงานพิมพออกมาดีท่ีสุด

หมายเหตุ

คุณควรเปลี่ยนคาความเขมของหมึกในโปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ
(การตั้งคาในโปรแกรมและไดรเวอรเครื่องพิมพจะแทนที่การตั้งคาในแผง
ควบคุม)

SMALL PAPER MODE *ปกติ

ชา

เลือก ชา เพ่ือปองกันปญหากระดาษติด เมื่อพิมพบนกระดาษที่แคบ เนื่อง
จากสวนของลูกกลิ้งฟวเซอรท่ีจะไมสัมผัสกับกระดาษจะดีดข้ึน ทําให
กระดาษยน

อัตโนมัติ

ทําความสะอาด

*OFF

ON

ทําความสะอาดฟวเซอรโดยอัตโนมัติไดดวยการใชคุณสมบัตินี้ และการตั้ง
คานี้จะใชงานไมไดหากมกีารติดต้ังอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานไว
หากมกีารติดต้ังอุปกรณเสริมสําหรับพิมพงานสองดานไว ใหรันหนาทํา
ความสะอาดดวยตัวเอง โปรดดูท่ี สรางหนาทําความสะอาด  ดานลาง และ
การทําความสะอาดฟวเซอร

ทําความสะอาด

เปนระยะ ๆ

1000*

2000

5000

10000

20000

หากเปดการทําความสะอาดแบบอัตโนมัติไว ใหต้ังความถี่ในการรันหนา
ทําความสะอาดนี้ชวงเวลานี้จะสัมพันธกับจํานวนหนาที่พิมพและการตั้งคา
นี้จะใชงานไมไดหากมีการติดต้ังอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานไว

อัตโนมัติ

ขนาดที่ทําความสะอาด

*LETTER

A4

หากเปดการทําความสะอาดแบบอัตโนมัติไว ใหกําหนดขนาดกระดาษที่
เครื่องพิมพควรใชในการทําความสะอาดแบบอัตโนมัติและการตั้งคานี้จะ
ใชงานไมไดหากมกีารติดตั้งอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานไว

สราง

หนาทําความสะอาด

ไมมีคาใหเลือก กด  (ปุมเลือก) เพื่อพิมพหนาทําความสะอาดดวยตัวเอง (เพื่อทําความ
สะอาดหมึกออกจากฟวเซอร)เปดกลองทางออกดานหลังทําตามคําแนะนําที่
ปรากฏบนหนาทําความสะอาดที่พิมพออกมาหากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูท่ี การทําความสะอาดฟวเซอร

ประมวลผล

หนาทําความสะอาด

ไมมีคาใหเลือก รายการจะใชไดหลังจากพิมพหนาทําความสะอาดแลวเทานั้นทําตามคํา
แนะนําที่ปรากฏบนหนาทําความสะอาดที่พิมพออกมากระบวนการทําความ
สะอาดอาจใชเวลาไมเกิน 2.5 นาที

เมนยูอยการตั้งคาระบบ 
รายการที่ปรากฏบนเมนนูี้จะสงผลตอเครื่องพิมพตั้งคาคอนฟกเครื่องเคร่ืองพิมพใหสอดคลองกับความตองการใน
การพิมพของคุณ

ในหัวขอนี้จะแสดงรายการการตั้งคาและคาที่สามารถเลือกไดโดยในคอลัมนคา คาที่ระบบตั้งไวจะมเีครื่องหมาย
ดอกจัน (*) กํากับไวดานขาง

รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

DATE/TIME DATE

DATE FORMAT

TIME

TIME FORMAT

ต้ังคาวันท่ีและเวลา 
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ที่เก็บงานพิมพ

จํากัด 

1 ถึง 100 (*32) ระบจุํานวนงานการทําสําเนาอยางรวดเร็วที่สามารถเก็บไวในเครื่องพิมพ
ไดรายการนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อไดติดต้ังฮารดดิสกเสริมไวเทานั้น

งานพิมพท่ีรออยู

ระยะเวลารอคอย

*OFF

1 HOUR

4 HOURS

1 DAY

1 WEEK

กําหนดระยะเวลาที่ตองการใหเก็บงานที่คางอยูในเครื่องพิมพ กอนที่จะลบ
งานนั้นออกจากคิวโดยอัตโนมัติ

แสดงทีอ่ยู AUTO

*OFF

กําหนดวาตองการใหท่ีอยูของเครื่องพิมพปรากฏบนหนาจอรวมกับขอ
ความ พรอม หรือไม หากเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับระบบเครือขาย

ถาด

พฤตกิรรม

ใชถาดที่ขอ  

ดวยมือ แจงใหปอนกระดาษ

PS DEFER MEDIA

ขนาด/ชนิด แจง

กําหนดวิธีท่ีเครื่องพิมพตอบรับคําขอใชถาดของงานพิมพนั้นๆ

ใชถาดที่ขอ :กําหนดวาเครื่องพิมพจะดึงกระดาษจากถาดอื่นท่ีคุณไมได
เลือกไวในไดรเวอรเครื่องพิมพไดหรือไม

● EXCLUSIVELY:กําหนดใหเครื่องพิมพดึงกระดาษจากถาดที่คุณ
เลือกเทานั้น และไมใหดึงกระดาษจากถาดอื่น ถึงแมวาจะไมมี
กระดาษในถาดที่คุณเลือกก็ตาม

● FIRST:กําหนดใหเครื่องพิมพดึงกระดาษจากถาดที่คุณเลือกกอน แต
หากไมมกีระดาษในถาดที่คุณเลือก กใ็หเครื่องพิมพสามารถดึง
กระดาษจากถาดอื่นไดโดยอัตโนมัติ

ดวยมือ แจงใหปอนกระดาษ:กําหนดวาเครื่องพิมพจะแสดงพรอมตการดึง
กระดาษจากถาด 1 เมื่อใด หากคุณพิมพงานที่ใชชนิดและขนาดกระดาษ
ตางจากกระดาษในถาดอื่น

● เสมอ:เลือกตัวเลือกนี้หากคุณตองการใหมีการแสดงพรอมตทุกครั้ง
กอนที่จะเครื่องพิมพจะดึงกระดาษจากถาด 1

● เวนแตโหลดแลว:แสดงพรอมตเมื่อไมมีกระดาษในถาด 1 เทานั้น

PS DEFER MEDIA: ควบคุมวาจะใชรุนใดระหวางรุนการจัดการ
กระดาษ PostScript (PS) และการจัดการกระดาษ HP เมื่อพิมพงาน
ENABLED ทําให PS ใชรุนจัดการกระดาษ HP DISABLED ใชรุนท่ี
จัดการกระดาษ PS

ขนาด/ชนิด แจง: ใชรายการในเมนนูี้เพื่อควบคุมขอความการตั้งคาคอน
ฟกถาดกระดาษ และพรอมตท่ีจะปรากฏหรือไมปรากฏบนหนาจอเมื่อเปด
หรือปดถาดกระดาษ พรอมตนี้จะแนะนําวิธีต้ังชนิดหรือขนาดอื่น หากมี
การตั้งคาคอนฟกถาดกระดาษสําหรับชนิดหรือขนาดอื่นท่ีไมใชชนิดหรือ
ขนาดท่ีปอนอยูในถาด

หนวงเวลา 15 MINUTES

*30 MINUTES

60 MINUTES

90 MINUTES

2 HOURS

4 HOURS

กําหนดวาตองการใหเครื่องพิมพอยูในสภาวะไมไดใชงานเปนเวลานาน
เทาไร กอนที่จะเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงานชวยในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้:

● ลดจํานวนการใชพลังงานของเครื่องใหเหลือนอยที่สุดเมื่อเครื่องไมได
ทํางานอะไร

● ลดการสึกกรอนของสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสในเครื่องพิมพ (ปด
ไฟพื้นหลังของจอแสดงผล แตยังสามารถอานได)

เครื่องพิมพจะออกจากโหมด PowerSave โดยอัตโนมัติเมื่อมีการพิมพ
งาน โดยกดปุมบนแผงควบคุม เปดถาดกระดาษ หรือเปดฝาปดดานบน

หากตองการเปดหรือปดโหมดประหยัดพลังงาน โปรดดูท่ีโหมดประหยัด
พลังงานใน เมนยูอยรเีซ็ต
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รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

หนาจอแสดงผล 1 ถึง 10 (*5) ควบคุมความสวางของหนาจอบนแผงควบคุม

สวนบุคคล *AUTO

PDF

PS

PCL

เลือกภาษาเครื่องพิมพ (ลักษณะ) ท่ีเปนคาของระบบคาที่เลือกใชไดข้ึนอยู
กับวา ไดติดตั้งภาษาที่ใชงานไดภาษาใดไวในเครื่องพิมพ

โดยปกตแิลวคุณไมควรเปลี่ยนภาษาของเครื่องพิมพหากคุณเปลี่ยนภาษา
เครื่องพิมพของระบบเปนภาษาเครื่องพิมพอื่น เครื่องพิมพจะไมเปลี่ยน
ภาษาใหโดยอัตโนมัติ เวนแตจะมคํีาสั่งเฉพาะจากซอฟตแวรสงไปยังเครื่อง
พิมพ

ลบออกได

คําเตือน

*JOB

ON

กําหนดระยะเวลาที่ตองการใหคําเตือนที่ลบออกไดปรากฏอยูบนแผงควบ
คุมเครื่องพิมพ

JOB:ขอความเตือนที่ลบออกไดจะปรากฏขึ้นจนกวาจะเสร็จสิ้นงานพิมพท่ี
ทําใหเกิดขอความนั้น

ON:ขอความเตือนที่ลบออกไดจะยังคงปรากฏอยูจนกวาคุณจะกดปุม 
(ปุมเลือก)

อัตโนมัติ

ดําเนินการตอ

OFF

*ON

กําหนดการทํางานตอบสนองของเครื่องพิมพเมื่อเกิดความผิดพลาดหาก
เครื่องพิมพตอเขากับเครือขาย คุณอาจตองการตั้งให AUTO
CONTINUE  เปน ON

ON:หากเกิดความผิดพลาดที่ทําใหเครื่องไมสามารถพิมพงานตอไปได จะ
ปรากฏขอความขึ้นท่ีแผงควบคุม และเครื่องพิมพจะออฟไลนไป 10 วินาที
กอนที่จะกลับมาออนไลนอีกครั้ง

OFF:หากเกิดขอผิดพลาดที่ทําใหเครื่องพิมพพิมพงานตอไปไมได ขอ
ความจะยังคงปรากฏขึ้นท่ีแผงควบคุม และเครื่องพิมพจะยังคงออฟไลนจน
กวาจะมกีารกด  (ปุมเลือก)

ตลับหมึก

ต่ํา

STOP

*CONTINUE

กําหนดวาจะใหเครื่องพิมพทํางานอยางไรเมื่อมีหมึกเหลือนอยสําหรับ
เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250 series ขอความจะปรากฏเปนครั้ง
แรกเมื่อเหลือหมึกในตลับหมึกพิมพประมาณ 15% (ตลับหมึกพิมพสําหรับ
กระดาษ 10,000 แผน) หรือประมาณ 8% (ตลับหมึกพิมพสําหรับ
กระดาษ 20,000 แผน) สําหรับเครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4350
series ขอความจะปรากฏเปนครั้งแรกเมื่อเหลือหมึกในตลับหมึกพิมพ
ประมาณ 25% (ตลับหมึกพิมพสําหรับกระดาษ 10,000 แผน)หรือ
ประมาณ 15% (ตลับหมึกพิมพสําหรับกระดาษ 20,000 แผน) คุณภาพ
การพิมพอาจลดลงหากคุณพิมพงานหลังจากที่ไดรับขอความนี้แลว

STOP: เครื่องพิมพจะหยุดพิมพงานชั่วคราวจนกวาคุณจะเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพเปนตลับใหม หรือกด  (ปุมเลือก) ทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องพิมพ ขอ
ความจะปรากฏขึ้นจนกวาจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม

CONTINUE:เครื่องพิมพจะพิมพงานตอไป และขอความนี้จะปรากฏอยู
จนกวาจะมกีารเปลี่ยนตลับหมึกใหม

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การจัดการตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึก

หมด

STOP

*CONTINUE

กําหนดวาจะใหเครื่องพิมพทํางานอยางไรเมื่อหมึกหมด

STOP:เครื่องพิมพจะหยุดพิมพจนกวาจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม

CONTINUE:เครื่องพิมพจะพิมพงานตอไป และขอความ REPLACE
CARTRIDGE จะปรากฏขึ้นจนกวาจะมกีารเปลี่ยนตลับหมึกใหมHP จะ
ไมรับประกันคุณภาพการพิมพหากคุณเลือก CONTINUE หลังจากที่
ปรากฏขอความ REPLACE CARTRIDGE ข้ึนเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อใหแนใจในคุณภาพการพิมพ

เมื่อหมดอายุการใชงานตลับหมึก เครื่องพิมพจะหยุดทํางานโดยไมคํานึงถึง
การตั้งคา CARTRIDGE OUT
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รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

ดึงกระดาษที่ติดออก *AUTO

OFF

ON

กําหนดการทํางานของเครื่องพิมพเมื่อเกิดปญหากระดาษติด

AUTO:เครื่องพิมพจะเลือกโหมดการแกปญหากระดาษติดท่ีเหมาะสมที่สุด
โดยอัตโนมัติ (สวนมากจะเปน ON )

OFF:เครื่องพิมพจะไมพิมพงานออกมาอีก หลังจากที่เกิดปญหากระดาษ
ติดงานพิมพจะมคุีณภาพดีข้ึนเมื่อไดต้ังคานี้

ON:เครื่องพิมพจะพิมพใหมโดยอัตโนมัติหลังจากแกปญหากระดาษติดได
แลว

แรมดิสก *AUTO

OFF

กําหนดวาจะตั้งคาคอนฟกดิสก RAM อยางไรรายการนี้จะปรากฏขึ้น
เฉพาะเมื่อไดติดต้ังฮารดดิสกเสริมไวเทานั้น

AUTO:ใหเครื่องพิมพกําหนดขนาดดิสก RAM สูงสุดตามจํานวนหนวย
ความจําที่มอียูได

OFF: ไมใชดิสก RAM

หมายเหตุ

หากคุณเปลี่ยนการตั้งคาจาก OFF เปน AUTO เครื่องพิมพจะกลับมาทํา
งานใหมอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่ออยูในสถานะวาง

ภาษา *ENGLISH

แบบตางๆ

เลือกภาษาใหกับขอความที่ปรากฏบนหนาจอของแผงควบคุม

เมนยูอยอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ 
เมนยูอยนี้จะใหคุณเลือกการตั้งคาสําหรับอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใชได หากติดตั้งไว

รายการบางรายการในเมนนูีจ้ะใชงานไดในโปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพ (หากมกีารติดตั้งไดรเวอรที่เหมาะ
สม)

ในหัวขอนี้จะแสดงรายการการตั้งคาและคาที่สามารถเลือกไดโดยในคอลัมนคา คาที่ระบบตั้งไวจะมเีครื่องหมาย
ดอกจัน (*) กํากับไวดานขาง

รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

STAPLES *NONE

ONE

กําหนดวาจะเย็บเลมงานพิมพหรือไม

NONE:ปดการเย็บเลม

ONE:เปดการเย็บเลม

หมายเหตุ

การเลือกอุปกรณเย็บเลมที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ จะเปลี่ยนแปลงคาที่ต้ัง
ไวในการเย็บเลมมีความเปนไปไดวางานพิมพท้ังหมดจะไดรับการเย็บเลม

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณเย็บเลมที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ
โปรดดูท่ี การเย็บเอกสาร
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รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

STAPLES OUT *STOP

CONTINUE

กําหนดการทํางานของเครื่องพิมพหากไมมีลวดเย็บกระดาษในอุปกรณเย็บ
เลม โดยมีขอความ REPLACE STAPLE CARTRIDGE ปรากฏขึ้นท่ี
แผงควบคุมเครื่องพิมพ

STOP:เครื่องพิมพจะหยุดพิมพจนกวาจะมีการเติมลวดเย็บกระดาษ

CONTINUE:อุปกรณเย็บเลมจะเก็บงานพิมพไวในกรณท่ีีลวดเย็บ
กระดาษหมด แตจะยังไมเย็บเลมงานนั้น

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อตลับลวดเย็บกระดาษใหม โปรดดูท่ี หมาย
เลขช้ินสวนสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเติมลวดเย็บกระดาษ โปรดดูท่ี การใส
ลวดเย็บกระดาษ

เมนยูอย I/O 
รายการในเมน ูI/O (การรับขอมูลเขา/การสงขอมูลออก) จะสงผลตอการติดตอระหวางเคร่ืองพิมพกับเคร่ือง
คอมพิวเตอรรายละเอียดในเมนูยอย I/O จะขึ้นอยูกับการด EIO ที่ติดตั้ง

ในหัวขอนี้จะแสดงรายการการตั้งคาและคาที่สามารถเลือกไดโดยในคอลัมนคา คาที่ระบบตั้งไวจะมเีครื่องหมาย
ดอกจัน (*) กํากับไวดานขาง

รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

ระยะเวลารอคอย I/O 5 ถึง 300 (*15) วินาที เลือกเวลาที่กําหนดไวของ I/Oเปนวินาที

ใชการตั้งคานี้เพื่อปรับชวงเวลาที่จะทําใหเครื่องมสีมรรถนะที่ดีท่ีสุด หาก
ขอมูลจากพอรตอื่นๆ ปรากฏขึ้นระหวางงานพิมพของคุณ โปรดเพิ่มระยะ
เวลาที่กําหนดไวใหมากขึ้น

ขนาด

กระดาษปอนเขา

ความเร็วสูง

ADVANCED FUNCTIONS 

ต้ังคาคอนฟกคุณสมบัติแบบขนาน

ความเร็วสูง:เลือก YES เพื่อใหเครื่องพิมพใชการติดตอแบบขนานที่เร็ว
กวาสําหรับเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรใหม

ADVANCED FUNCTIONS:เปดหรือปดการติดตอแบบสองทาง .คา
ของระบบจะกําหนดไวสําหรับพอรตแบบขนานสองทิศทาง (IEEE-1284)

ฟงกชันนี้จะชวยใหเครื่องพิมพสามารถสงขอความแสดงสถานะกลับไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรได(การเปดฟงกชั่นแบบสองทางระดับสูงอาจจะทําให
การสลับภาษาชาลง)

EMBEDDED JETDIRECT
MENU

TCP/IP

IPX/SPX

APPLETALK

DLC/LLC

SECURE WEB

DIAGNOSTICS

TCP/IP :เลือกวาจะใหชุดโปรโตคอล TCP/IP ทํางานหรือไมทํางานคุณ
สามารถกําหนดพารามิเตอร TCP/IP ตางๆ ได

เลือก TCP/IP CONFIGURE METHOD เพื่อต้ังคาคอนฟกการด
EIO สําหรับตัวเลือก MANUAL ใหต้ังคาสําหรับ IP ADDRESS ,
SUBNET MASK , LOCAL GATEWAY และ DEFAULT
GATEWAY

IPX/SPX:เลือกวาจะใหชุดโปรโตคอล IPX/SPX (เชน ในเครือขาย
Novell NetWare) ทํางานหรือไมทํางาน

APPLETALK: เปดหรือปดการทํางานของเครือขาย AppleTalk

DLC/LLC:เลือกวาจะใหชุดโปรโตคอล DLC/LLC ทํางานหรือไมทํางาน

SECURE WEB: ระบวุาตองการใหเว็บเซิรฟเวอรในตัวยอมรับการสื่อ
สารโดยใชเฉพาะ HTTP (HTTPS) ท่ีมีความปลอดภัย หรือใชท้ัง
HTTP และ HTTPS

DIAGNOSTICS: ทําการทดสอบเพื่อชวยวินิจฉัยขอบกพรองของ
ฮารดแวรเครือขาย หรือปญหาการเชื่อมตอระบบเครือขาย TCP/IP
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เมนยูอยรเีซ็ต
รายการของเมนยูอยรีเซ็ตจะเกี่ยวของกับการกลับไปใชคาที่ระบบตั้งไวและการเปลี่ยนการตั้งคา เชน โหมด
ประหยัด

ในหัวขอนี้จะแสดงรายการการตั้งคาและคาที่สามารถเลือกไดโดยในคอลัมนคา คาที่ระบบตั้งไวจะมเีครื่องหมาย
ดอกจัน (*) กํากับไวดานขาง

รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

กูคืน

โรงงาน

การตั้งคา

ไมมีคาใหเลือก รายการนี้เปนการรีเซ็ตอยางงายๆ ซึ่งจะเรียกคาเดิมที่ต้ังมาจากโรงงาน (คา
ท่ีระบบตั้งไว) เกือบทุกคากลับคืนมา รายการนี้ยังจะลบอินพุทบัฟเฟอร
สําหรับ I/O ท่ีใชอยูในปจจุบัน

ขอควรระวงั

การเรียกคืนหนวยความจําระหวางพิมพงานจะเปนการยกเลิกงานพิมพนั้น

ลบ

การดูแลรักษา

ขอความ  

ไมมีคาใหเลือก จะปรากฏขึ้นหลังขอความ PERFORM PRINTER MAINTENANCE
ขอความ PERFORM PRINTER MAINTENANCE จะหายไปชั่ว
คราวที่ประมาณ 10,000 หนา แลวขอความนั้นจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อขอ
ความ PERFORM PRINTER MAINTENANCE ปรากฏขึ้นครั้ง
แรก คุณควรติดต้ังชุดบํารุงรักษาชุดใหมเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพและ
การปอนกระดาษที่ดีข้ึน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ทําการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการ
ชํารุดเสียหายหากตองการสั่งชุดบํารุงรักษาเครื่องพิมพ โปรดดูท่ีหมายเลข
ช้ินสวน

โหมดประหยดัพลงังาน *ON

OFF

เปดหรือปดโหมดประหยัด การใชโหมดประหยัดจะชวยในเรื่องตาง ๆ ดัง
ตอไปนี้:

● ลดจํานวนการใชพลังงานของเครื่องใหเหลือนอยที่สุดเมื่อเครื่องไมได
ทํางานอะไร

● ลดการสึกกรอนของสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสในเครื่องพิมพ (ปด
ไฟพื้นหลังของจอแสดงผล แตยังสามารถอานได)

เครื่องพิมพจะออกจากโหมดประหยัดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการพิมพงาน โดย
กดปุมบนแผงควบคุม เปดถาดกระดาษ หรือเปดฝาปดดานบน

คุณสามารถกําหนดระยะเวลาที่ตองการใหเครื่องพิมพอยูในสภาวะไมไดใช
งาน กอนที่จะเขาสูโหมดประหยัดได โปรดดูขอมูลของ หนวงเวลา ใน เมนู
ยอยการต้ังคาระบบ
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เมนกูารวินิจฉัยขอบกพรอง 

ผูดูแลระบบจะใชเมนยูอยนีใ้นการแยกสวนและแกไขปญหากระดาษติดและคุณภาพการพิมพ

ในหัวขอนี้จะแสดงรายการการตั้งคาและคาที่สามารถเลือกไดโดยในคอลัมนคา คาที่ระบบตั้งไวจะมเีครื่องหมาย
ดอกจัน (*) กํากับไวดานขาง

รายการ จํานวนคา คําอธิบาย

บันทึกการพิมพ ไมมคีาใหเลือก กด  (ปุมเลือก) เพ่ือพิมพรายการที่พบบอยที่สุด 50
รายการในบันทึกเหตุการณ บันทึกเหตุการณท่ีพิมพออกมา
จะแสดงจํานวนขอผิดพลาด จํานวนหนา รหัสขอผิดพลาด
และคําอธิบายหรือภาษา

แสดงเหตกุารณ

ล็อคบันทึก

ไมมคีาใหเลือก กด  (ปุมเลือก) เพ่ือเลื่อนไปยังรายการในบันทึกเหตุการณ
บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ และแสดงรายการที่พบบอย 50
รายการใช  (ปุมข้ึน ) หรือ  (ปุมลง) เพ่ือดูรายละเอียดใน
บันทึกเหตุการณ

ทดสอบเสนทางเขาออก
ของกระดาษ

พิมพหนาทดสอบ

ทีม่า

ปลายทาง

พิมพสองดาน

สําเนา

พิมพหนาทดสอบที่ใชสําหรับทดสอบคุณสมบัติการจัดการ
กระดาษของเครื่องพิมพ

พิมพหนาทดสอบ  กด  (ปุมเลือก) เพื่อเริ่มการทดสอบเสน
ทางเขาออกของกระดาษโดยใชคาแหลงที่มากระดาษ (ถาด)
ถาดปลายทาง (ถาดรับกระดาษออก) การพิมพงานสองดาน
และจํานวนสําเนาที่คุณไดกําหนดไวในรายการตางๆ ใน
เมนู Paper Path Testกําหนดรายการตางๆ กอนเลือก
พิมพหนาทดสอบ

ที่มา เลือกถาดกระดาษที่ใชเสนทางเขาออกของกระดาษที่
คุณตองการทดสอบ คุณสามารถเลือกถาดใดกไ็ดท่ีติดต้ังไว
เลือก ALL TRAYS หากตองการทดสอบเสนทางเขาออก
ของกระดาษทั้งหมด ตองมกีระดาษอยูในถาดที่เลือก

ปลายทาง เลือกถาดกระดาษออกที่ใชเสนทางเขาออก
ของกระดาษที่คุณตองการทดสอบคุณสามารถเลือก
ถาดกระดาษออกใดกไ็ดท่ีติดต้ังไวนอกจากนี้ คุณตองตั้งคา
คอนฟกถาดกระดาษออกเสริม (อุปกรณเรียงกระดาษ หรือ
อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ) ในไดรเวอรเครื่องพิมพอยาง
ถูกตองเลือก ALL BINS หากตองการทดสอบเสนทางเขา
ออกของกระดาษทั้งหมด

พิมพสองดานกําหนดวาตองการใหกระดาษผานเขาสู
อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานหรือไมในระหวางการ
ทดสอบเสนทางเขาออกของกระดาษ รายการนี้จะใชได
เฉพาะเมื่อมีการติดต้ังอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานไว
เทานั้น

สําเนา กําหนดจํานวนกระดาษที่จะใชในแตละถาดระหวาง
การทดสอบเสนทางเขาออกของกระดาษ หากคุณทดสอบ
อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ (รายการ ปลายทาง) ใหเลือก
10 หรือสูงกวานั้น
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เมนบูริการ

เมนบูริการจะถูกล็อคไว และตองใชรหัส PIN ในการเขาใชงานเมนน้ีูจะใชโดยเจาหนาที่ผูใหบริการที่ไดรับสิทธิ์
เทานั้น
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C ขอกําหนดรายละเอียด

HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series ขอกําหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ

ขนาดของผลติภณัฑ

รุนของเครือ่งพิมพ ความกวาง ความลึก ความสูง น้ําหนัก1

เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250, 4250n,
4350 และ 4350n

418 มม. (16.5 นิ้ว) 451  มม. (17.8 นิ้ว) 377 มม. (14.8 นิ้ว) 20.2 กก.
(44.5 ปอนด)

HP LaserJet 4250tn และ 4350tn 418 มม. (16.5 นิ้ว) 451 มม. (17.8 นิ้ว) 498 มม. (19.6 นิ้ว) 27.2 กก.
(60.0 ปอนด)

HP LaserJet 4250dtn และ 4350dtn 418 มม. (16.5 นิ้ว) 533 มม. (21.0 นิ้ว) 498 มม. (19.6 นิ้ว) 29.7 กก.
(65.5 ปอนด)

เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250dtnsl และ
4350dtnsl

418 มม. (16.5 นิ้ว) 533 มม. (21.0 นิ้ว) 740 มม. (29.1 นิ้ว) 33.7 กก.
(74.3 ปอนด)

1เมื่อไมมตีลับหมึกพิมพ

ขนาดของผลติภณัฑ เมื่อเปดชองและถาดตาง ๆ ออกจนสุด

รุนของเครือ่งพิมพ ความกวาง ความลึก ความสูง

เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250, 4250n, 4350
และ 4350n

547 มม. (21.5 นิ้ว) 936 มม. (38.9 นิ้ว) 418 มม. (16.5 นิ้ว)

เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250tn, 4250dtn,
4350tn และ 4350dtn

668 มม. (26.3 นิ้ว) 936 มม. (38.9 นิ้ว) 418 มม. (16.5 นิ้ว)

เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250dtnsl และ
4350dtnsl

734 มม. (28.9 นิ้ว) 936 มม. (38.9 นิ้ว) 418 มม. (16.5 นิ้ว)

อุปกรณเสริมของเครื่องพิมพ

อุปกรณเสริม ความกวาง ความลึก ความสูง น้ําหนัก

ตัวปอนกระดาษ 500 แผน 418 มม. (16.5 นิ้ว) 451  มม. (17.8 นิ้ว) 121 มม. (4.8 นิ้ว) 7 กก.(15.4 ปอนด)

ตัวปอนกระดาษ 1,500 แผน 416 มม. (16.4 นิ้ว) 514  มม. (20.2 นิ้ว) 286 มม. (11.3 นิ้ว) 13 กก. (28.7 ปอนด)

อุปกรณเรียงกระดาษ 211 มม. (8.3 นิ้ว) 427 มม. (16.8 นิ้ว) 351 มม. (13.8 นิ้ว) 4.2 กก. (9.3 ปอนด)

อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ 211 มม. (8.3 นิ้ว) 427 มม. (16.8 นิ้ว) 351 มม. (13.8 นิ้ว) 4.2 กก. (9.3 ปอนด)
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อุปกรณเสริม ความกวาง ความลึก ความสูง น้ําหนัก

ตลับเครื่องพิมพ/แทนวางเครื่องพิมพ 330 มม. (13 นิ้ว) 686 มม. (27 นิ้ว) 660 มม. (26 นิ้ว) 19.8 กก.
(43.6 ปอนด)

อุปกรณเสริมสําหรับพิมพงานสองดาน 2.5 กก.(5.5 ปอนด)

ตัวปอนซองจดหมาย 2.5 กก.(5.5 ปอนด)

อุปกรณเสริมของเครื่องพิมพ  (ทําตอ)
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ขอกําหนดรายละเอียดทางดานไฟฟา

คําเตือน! คุณสมบัตทิางไฟฟาที่จําเปนคํานวณจากประเทศ/พื้นทีท่ี่จําหนายเครื่องพิมพ หามแปลงแรงดันไฟฟาที่ใช การทํา
เชนนีจ้ะทําใหเครื่องพิมพชํารุดเสียหาย และทําใหการรับประกันผลิตภัณฑกลายเปนโมฆะ 

ขอกําหนดทางดานการใชพลงังาน (HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series)

ขอกําหนดรายละเอยีด รุนทีใ่ชไฟฟาขนาด 110 โวลท รุนที่ใชไฟฟาขนาด 230 โวลท

ขอกําหนดทางดานการใชพลังงาน 110-127 Vac (± 10%)

50/60 Hz (± 3 Hz)

220-240 Vac (± 10%)

50/60 Hz (± 3 Hz)

กระแสไฟฟาพิกัดสั้น 10.0 แอมป 5.0 แอมป

การสิ้นเปลืองพลงังาน HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series (โดยเฉลี่ย หนวยเปนวัตต)1

รุนของผลิตภัณฑ การพิมพ2 พรอม ประหยดั ปด

hp LaserJet 4250 680 วัตต 3 20 วัตต 13  วัตต 0.3  วัตต

HP LaserJet 4250n 680 วัตต 3 20 วัตต 13  วัตต 0.3  วัตต

HP LaserJet 4250tn 680 วัตต 3 20 วัตต 13  วัตต 0.3  วัตต

HP LaserJet 4250dtn 680 วัตต 3 21 วัตต 13  วัตต 0.3  วัตต

HP LaserJet 4250dtnsl 750 วัตต 3 23  วัตต 13  วัตต 0.3  วัตต

hp LaserJet 4350 790 วัตต 3 20 วัตต 13  วัตต 0.3  วัตต

HP LaserJet 4350n 790 วัตต 3 20 วัตต 13  วัตต 0.3  วัตต

HP LaserJet 4350tn 790 วัตต 3 20 วัตต 13  วัตต 0.3  วัตต

HP LaserJet 4350dtn 790 วัตต 3 21 วัตต 13  วัตต 0.3  วัตต

HP LaserJet 4350dtnsl 825 วัตต 3 23  วัตต 13  วัตต 0.3  วัตต
1คาอาจเปลี่ยนแปลงได โปรดด ูhttp://www.hp.com/support/lj4250 หรือ http://www.hp.com/support/
lj4350 สําหรับขอมูลปจจุบัน
2คาพลังงานเปนคาสูงสุดที่วัดไดโดยใชแรงดันไฟฟามาตรฐานทั้งหมด
3ความเร็วของเครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250 คือ 45 แผนตอนาทีสําหรับกระดาษขนาด Letter และ
43 แผนตอนาทีสําหรับกระดาษขนาด A4 ความเร็วของเครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4350 คือ 55 แผนตอ
นาทสํีาหรับกระดาษขนาด Letter และ 52 แผนตอนาทีสําหรับกระดาษขนาด A4
4เวลาที่เปนคาเร่ิมตนจากโหมดพรอมถึงโหมดประหยัด = 30 นาที
5เวลาเรียกคืนการทํางานจากโหมดประหยัดเพื่อเริ่มตนการพิมพ = ไมเกิน 8 วินาที
6การกระจายความรอนในโหมดพรอม = 75 BTU/ชั่วโมง
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การกอใหเกิดเสียง

พลังของเสียงและระดับความดัน 1 (HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series)

ระดับพลังของเสียง ตามประกาศ ISO 9296

ขณะท่ีพิมพ2 (เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250) LWAd = 6.9 Bels (A) [69 dB(A)]

ขณะท่ีพิมพ2 (เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4350) LWAd = 7.1 Bels (A) [71 dB(A)]

พรอม (เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250) LWAd = 4.0 Bels (A) [40 dB(A)]

พรอม (เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4350) LWAd = 3.8 Bels (A) [38 dB(A)]

ระดับความดันของเสียง ตามประกาศ ISO 9296

ขณะท่ีพิมพ 2 (เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250) LpAm=62 dB (A)

ขณะท่ีพิมพ2 (เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4350) LpAm=64 dB (A)

พรอม (เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250) LpAm= 26 dB (A)

พรอม (เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4350) LpAm= 26 dB (A)
1คาดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดโปรดดขูอมูลปจจุบันที่ http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ
http://www.hp.com/support/lj4350
2ความเร็วของเครื่องพิมพรุน HP  LaserJet 4250 คือ 43 แผนตอนาทีสําหรับกระดาษขนาด A4 ความเร็วของ
เครื่องพิมพรุน HP  LaserJet 4350 คือ 52 แผนตอนาทสํีาหรับกระดาษขนาด A4
3การกําหนดคาคอนฟกเกอเรชันทีไ่ดรับการทดสอบ (เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4250): เครื่องพิมพหลัก,
การพิมพงานงาย ๆ ดวยกระดาษขนาด A4
4การกําหนดคาคอนฟกเกอเรชันทีไ่ดรับการทดสอบ (เครื่องพิมพรุน HP LaserJet 4350): เครื่องพิมพหลัก,
การพิมพงานงาย ๆ ดวยกระดาษขนาด A4
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สภาพแวดลอมในการทํางาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน การพิมพ จัดเก็บ/สภาวะเตรียมพรอม

อุณหภูม ิ(เครื่องพิมพและตลับหมึก
พิมพ)

10° ถึง 32°C (50° ถึง 90°F) 0° ถึง 35°C (32° ถึง 95°F)

ความชื้นสัมพัทธ 10% ถึง 80% 10% ถึง 90%
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ขอกําหนดละเอียดของกระดาษ

สําหรับขอกําหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ HP LaserJet ทุกเครื่อง โปรดดทูี่ คูมือส่ือการพิมพ
เครื่องพิมพในตระกูล HP LaserJet  (เลือกเปนเจาของไดจาก http://www.hp.com/support/
ljpaperguide) 

ประเภท ขอกําหนดรายละเอยีด

ความเปนกรดดาง 5.5 pH - 8.0 pH

ความหนา 0.094 ถึง 0.18 มม. (3.0 ถึง 7.0 มิล)

ความมวนงอของรีม เรียบในระยะ 5 มม. (0.02  นิ้ว)

สภาพการตัดขอบ ตัดดวยใบมีดคมโดยไมมีรอยรุย

ความเขากันไดกับการหลอมละลาย จะตองไมไหม ละลาย ซึม หรือปลอยสารที่เปนอันตรายออก
มาเมื่ออุณหภูมสิูงถึง 200°C (392°F) เปนเวลา 0.1  วินาที

เสนใย เสนใยยาว

ปริมาณความชื้น 4% ถึง 6% ตามน้ําหนัก

ความลื่นของผิว 100 ถึง  250 เชฟฟลด

สภาพแวดลอมในการพิมพและการจัดเก็บกระดาษ
ตามหลักการแลว สภาพแวดลอมในการพิมพและการจัดเก็บกระดาษควรมอุีณหภูมเิทากับหรือใกลเคียงอุณหภูมิ
หอง และไมแหงหรือชื้นเกินไป โปรดจําไววากระดาษไวตอความชื้น ทําใหกระดาษดูดซับและสูญเสียความชื้นได
อยางรวดเร็ว 

ความรอนและความชื้นสามารถทําใหกระดาษเกิดความเสียหายได ความรอนทําใหความชื้นในกระดาษระเหย
ขณะที่ความเย็นทําใหความชื้นสะสมในกระดาษ เครื่องทําความรอนและเครื่องปรับอากาศจะทําใหความชื้นสวน
ใหญในหองหมดไป เมื่อเปดใชกระดาษแลว กระดาษนั้นจะสูญเสียความชื้น ทําใหกระดาษเปนริ้วและรอยดาง
สภาพอากาศที่ชื้นหรือเคร่ืองทําน้ําเย็นสามารถเพิ่มความชื้นในหองได เมื่อเปดใชกระดาษแลว กระดาษนั้นจะดูด
ความชื้นมากเกินไป ทําใหตัวพิมพจางหรือตัวอักษรขาดหาย อีกทั้ง เมื่อกระดาษสูญเสียและไดรับความชื้น อาจทํา
ใหกระดาษผิดรูป ส่ิงนีท้ําใหกระดาษติด

ดังนั้น การเก็บรักษาและการบรรจกุระดาษจึงมีความสําคัญเทากับกระบวนการผลิตกระดาษ สภาพแวดลอมในการ
จัดเก็บกระดาษสงผลกระทบโดยตรงตอการปอนกระดาษ

ควรระวังที่จะไมซื้อกระดาษมากเกินกวาที่จะสามารถใชหมดภายในชวงเวลาสั้นๆ (ประมาณ 3 เดือน) กระดาษที่
เก็บรักษาไวเปนเวลานานอาจจะเกิดความรอนหรือความชื้นมากเกินไป ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายได การวางแผน
จึงมคีวามสําคัญในการปองกันความเสียหายตอกระดาษจํานวนมาก

กระดาษที่ไมเปดใชซึ่งอยูในรีมที่ปดผนึกสามารถคงสภาพไวไดนานหลายเดือนกอนที่จะใช กระดาษที่เปดหอ
แลวจะมคีวามเสี่ยงตอความเสียหายจากสภาพแวดลอมมากกวา โดยเฉพาะหากไมมกีารหอดวยฉนวนกันความชื้น
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ควรรักษาสภาพแวดลอมในการเก็บรักษากระดาษใหเหมาะสมเพื่อใหแนใจในประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องพิมพ
สภาพที่จําเปนคือ 20°C  ถึง 24°C (68°F  ถึง  75°F) โดยมคีวามชื้นสัมพัทธ 45%  ถึง  55%คําแนะนําตอไปนี้
เปนแนวทางในการประเมินสภาพแวดลอมของการเก็บรักษากระดาษวามีความเหมาะสมหรือไม

● ควรจัดเก็บกระดาษไวในที่ที่มีอุณหภูมเิทากับหรือใกลเคียงกับอุณหภูมิหอง

● อากาศควรไมแหงหรือชื้นเกินไป (เนื่องจากกระดาษมคีุณสมบัตไิวตอความชื้นในอากาศ)

● วิธกีารเก็บรักษากระดาษที่เปดใชแลวที่ดทีี่สุด คือ หอกระดาษกลับเขาไปอยางเดิมใหแนนหนาดวยหอกัน
ความชื้น หากพิจารณาแลววาสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกระดาษ
เปนอยางมาก ใหแกะใชเฉพาะกระดาษที่คาดวาจะใชภายในหนึ่งวัน เพื่อปองกันความชื้นในกระดาษเปลี่ยน
แปลงโดยที่คุณไมตองการ

ซองจดหมาย
โครงสรางของซองจดหมายมคีวามสําคัญยิ่ง รอยพับของซองจดหมายจะแตกตางกันไป ไมเพียงแตตามผูผลิต
ตางๆ เทานั้น ยังรวมถึงในแตละกลองจากผูผลิตรายเดียวกันดวย การพิมพซองจดหมายใหประสบความสําเร็จขึ้น
อยูกับคุณภาพของซองจดหมาย เม่ือเลือกซองจดหมาย ใหพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี:้

● น้ําหนัก: น้ําหนักของซองจดหมายไมควรเกิน 105 แกรม/ตารางเมตร (28 ปอนด) ไมเชนนั้นซองจดหมายจะ
ติด

● โครงสราง: กอนที่จะพิมพ ซองจดหมายควรจะวางราบและโคงงอไมเกิน 6   มม. (0.25 นิ้ว) รวมทั้งไมมี
อากาศอยูภายในซอง

● สภาพ: ซองจดหมายตองไมมีรอยยับ มชีองโหว หรือมีความเสียหายอยางหนึ่งอยางใด

● อุณหภูม:ิ คุณควรใชซองจดหมายท่ีสามารถเขากันไดกับความรอนและความดันของเครื่องพิมพ

● ขนาด: คุณควรใชซองจดหมายที่มขีนาดตอไปนีเ้ทานั้น

● ขนาดเล็กทีสุ่ด: 76 x 127 มม.(3 x 5 นิ้ว)

● ขนาดใหญทีสุ่ด: 216 x 356 มม.(8.5 x 14 นิ้ว)

หมายเหตุ ใชเฉพาะถาด 1 หรือตัวปอนซองจดหมายซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช เพื่อพิมพซองจดหมาย คุณอาจเผชิญกับปญหา
ซองจดหมายติดในเครื่อง เม่ือใชซองจดหมายที่ยาวไมถึง 178 มม. (7 นิ้ว) ปญหานี้อาจเกิดจากกระดาษไดรับผล
กระทบจากสภาพแวดลอม เพื่อใหไดงานพิมพที่ดทีี่สุด โปรดตรวจสอบใหแนใจวา คุณไดจัดเก็บและจัดการกับ
กระดาษไดอยางถูกตอง (โปรดดูที่ สภาพแวดลอมในการพิมพและการจัดเก็บกระดาษ)เลือกซองจดหมายในได
รเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดทูี่ การใชไดรเวอรเครื่องพิมพ)
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ซองจดหมายทีม่รีอยตอ 2 ดาน
โครงสรางที่มีรอยตอทั้งสองขางจะมรีอยตอแนวตั้งท่ีปลายทั้งสองขางของซองจดหมายแทนที่จะเปนรอยตอ
แบบทแยงมุม รูปแบบนีม้ักจะเกิดรอยยนไดมากกวา คุณตองแนใจวารอยตอเปนแนวยาวจนถึงมุมซองจดหมายดัง
ภาพประกอบขางลางนี้

1

2

1 โครงสรางซองจดหมายที่เครื่องพิมพยอมรับ
2 โครงสรางซองจดหมายที่เครื่องพิมพไมยอมรับ

ซองจดหมายทีม่แีถบกาวหรือแผนปดทีม่กีาว

ซองจดหมายที่มีแถบกาวแบบลอกออกได หรือแผนปดมากกวาหนึ่งแผนที่พับเพื่อผนึกจะตองใชกาวที่สามารถเขา
กันไดกับความรอนและความดันของเครื่องพิมพ แผนปดหรือแถบกาวเสริมอาจกอใหเกิดรอยยน รอยยับ หรือแม
แตกระดาษติด และอาจทําใหฟวเซอรเกิดความเสียหาย

ระยะขอบของซองจดหมาย

ตอไปนีค้ือระยะขอบของที่อยูที่ใชกันโดยทั่ว ๆ ไปสําหรับซองจดหมายเชิงพาณิชยขนาด 10 หรือ DL 

ประเภทของที่อยู ขอบบน ขอบซาย

ท่ีอยูผูสง 15 มม. (0.6 นิ้ว) 15 มม. (0.6 นิ้ว)

ท่ีอยูผูรับ 51 มม. (2 นิ้ว) 89 มม. (3.5 นิ้ว)

หมายเหตุ เพื่อคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด ตําแหนงของขอบจะตองหางจากขอบซองจดหมายไมต่ํากวา 15 มม. (0.6 นิ้ว)หลีก
เลี่ยงการพิมพบนบริเวณที่เปนรอยตอของซองจดหมาย

การจัดเก็บซองจดหมาย

การเก็บรักษาซองจดหมายอยางเหมาะสมจะมผีลดตีอคุณภาพการพิมพ ควรเก็บซองไวใหเรียบ หากมอีากาศอยูใน
ซองจดหมายซึ่งทําใหเกิดฟองอากาศ ซองจดหมายอาจจะยนไดในขณะที่พิมพ 

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ การพิมพซองจดหมาย
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ฉลาก

ขอควรระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการทําใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย โปรดใชฉลากที่แนะนําสําหรับเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น เพื่อ
ปองกันปญหากระดาษติดอยางรายแรง โปรดใชถาด 1 เพื่อพิมพฉลากและใชชองทางออกดานหลังเสมอ อยาพิมพ
ซ้ําบนฉลากเดียวกันมากกวาหนึ่งครั้ง หรือพิมพลงบนบางสวนของฉลาก 

รูปแบบฉลาก

เมื่อเลือกฉลาก โปรดพิจารณาคุณภาพของสวนประกอบตอไปนี้:

● กาว:วัสดุที่ทํากาวจะตองคงสภาพไวไดที่อุณหภูม ิ200°C (392°F) ซ่ึงเปนอุณหภูมิการหลอมละลายของ
เครื่องพิมพ

● การเตรยีมการ:ใชฉลากทีย่ังไมไดลอกกระดาษปดดานหลังเทานั้น ฉลากอาจลอกจากแผนหากมีชองวาง
ระหวางฉลาก ทําใหเกิดปญหากระดาษติดอยางรุนแรง

● การมวนงอ:กอนที่จะพิมพ ตองวางฉลากใหเรียบโดยโคงงอไมเกิน 13  มม.(0.5  นิ้ว) ไมวาในทิศทางใดๆ ก็
ตาม

● สภาพ:อยาใชฉลากที่มรีอยยน หรือฟองอากาศ หรือมรีองรอยวาลอกออกจากกัน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ การพิมพบนฉลาก

หมายเหตุ เลือกฉลากในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (โปรดดูที่ การใชไดรเวอรเครื่องพิมพ)

แผนใส
แผนใสที่ใชในเครื่องพิมพตองมีความทนทานตออุณหภูมิที่ระดับ 200°C (392°F) ซึ่งเปนอุณหภูมหิลอมละลาย
ของเครื่องพิมพ 

ขอควรระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการทําใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย โปรดใชแผนใสที่แนะนําสําหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet
เทานั้น เชน แผนใสยี่หอ HP (สําหรับขอมูลการสั่งซื้อ โปรดดูทีห่มายเลขชิ้นสวน)

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ การพิมพบนแผนใส

หมายเหตุ เลือกแผนใสในไดรเวอรเครื่องพิมพ (โปรดดูที่การใชไดรเวอรเครื่องพิมพ)
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D หนวยความจําและการขยายหนวย
ความจําของเครื่องพิมพ

สวนนี้อธิบายคุณสมบัตขิองหนวยความจําสําหรับเครื่องพิมพ และขั้นตอนตาง ๆ เพื่อการขยายหนวยความจํา

● หนวยความจําเครื่องพิมพ

● การติดตั้งการด CompactFlash

● การตรวจสอบการติดตั้งหนวยความจํา

● การบันทึกแหลงขอมูล (แหลงขอมูลถาวร)

● การติดตั้งการด EIO หรืออุปกรณเก็บขอมูลความจสูุง
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ขอมูลทั่วไป

เครื่องพิมพมาพรอมกับชุดหนวยความจําแถวคู (DIMM) หน่ึงชุดที่ติดตั้งอยูในเครื่อง สล็อต DIMM เสริมหนึ่ง
ชอง และสล็อต CompactFlash สองชองสําหรับการปรับปรุงเครื่องพิมพดวยรายการตอไปนี:้

● เพิ่มหนวยความจําของเครื่องพิมพ - DIMM (SDRAM) จะมีขนาดความจุตั้งแต 48, 64, 128 และ
256 MB โดยสามารถเพิ่มไดสูงสุดถึง 512 MB

● การดตัวอักษร CompactFlash—ไมเหมือนกับหนวยความจําเคร่ืองพิมพมาตรฐาน การด
CompactFlash สามารถนํามาใชเพื่อจัดเก็บขอมูลที่ดาวนโหลดไวเปนการถาวร เชน ตัวอักษรและฟอรม
แมปดเครื่องพิมพ ทั้งยังสามารถใชการดเหลานีเ้พื่อใชรวมกับการพิมพอักขระที่ไมใชแบบภาษาโรมัน

● ภาษาเครื่องพิมพและตัวเลือกเครื่องพิมพอ่ืนๆ ที่มาจาก DIMM และ CompactFlash

หมายเหตุ ชุดหนวยความจําแบบ Single inline (SIMMs) ที่เคยใชในเครื่องพิมพ HP LaserJet รุนกอนหนานี้ ไม
สามารถใชงานไดกับเครื่องพิมพรุนนี้

เครื่องพิมพมีสล็อต EIO 2 ชองสําหรับการขยายประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องพิมพ โดยใชรวมกับอุปกรณ
เก็บขอมูลความจุสูง เชน ฮารดดิสกเสริมเพื่อการเก็บฟอรมและตัวอักษร และเพื่อใชฟงกชันการเก็บขอมูลงานที่
ตองการ ใชสล็อต EIO เพื่อเพิ่มการเชื่อมตอแบบไรสาย การดเครือขาย หรือการดเชื่อมตอสําหรับซีเรียลหรือ
AppleTalk ได

หมายเหตุ เครื่องพิมพ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series บางเครื่องติดตั้งอุปกรณเครือขายไวในเครื่องแลว อาจใช
สล็อต EIO เพื่อทําการเชื่อมโยงเครือขายไดนอกเหนือจากสล็อตอ่ืน ๆ ที่อยูในเคร่ืองพิมพ

หากตองการคนหาจํานวนหนวยความจําที่ติดตั้งอยูในเครื่องพิมพของคุณ หรือตรวจวามอุีปกรณใดติดตั้งอยูใน
สล็อต EIO ใหพิมพหนาแสดงคาคอนฟก (โปรดดทูี่ หนาแสดงขอมูลกําหนดคา)
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หนวยความจําเครื่องพิมพ

คุณอาจตองการเพิ่มหนวยความจําเครื่องพิมพ ในกรณทีี่คุณมักจะพิมพภาพกราฟกที่ซับซอนหรือเอกสาร
PostScript (PS) หรือตัวอักษรหลายแบบที่ดาวนโหลดมาการเพิ่มหนวยความจําจะชวยใหคุณใชคุณสมบัตกิาร
เก็บขอมูลงานไดงายยิ่งขึ้น เชน การทําสําเนาอยางรวดเร็ว

หากตองการติดตั้งหนวยความจําความเครื่อง

ขอควรระวัง ไฟฟาสถิตอาจทําให DIMM เสียหายไดขณะท่ีจับหรือถือ DIMM ใหสวมแถบรัดขอมือปองกันประจไุฟฟาสถิต
หรือหมั่นแตะที่ผิวซองบรรจกุันไฟฟาสถิตของ DIMM แลวแตะที่สวนที่เปนโลหะของเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series ม ีDIMM หนึ่งตัวติดตั้งอยูในสล็อต 1 และคุณอาจติดตั้ง
DIMM ที่สองในสล็อตที่ 2 ได และหากตองการ คุณสามารถแทนที่ DIMM ที่ติดตั้งในสล็อต 1 ดวย DIMM ที่มี
หนวยความจําที่สูงขึ้น

ใหพิมพหนาแสดงคาคอนฟก เพื่อที่จะตรวจวาเครื่องพิมพของคุณมีหนวยความจําอยูเทาไรกอนการเพิ่มหนวย
ความจํา(โปรดดูท่ี หนาแสดงขอมูลกําหนดคา)

1. ปดเครื่องพิมพ

2. ถอดปลั๊กสายไฟ และสายเคเบิลตาง ๆ ออก

3. จับที่ฝาครอบดานขวาของเครื่องพิมพ แลวดึงออกไปทางดานหลังเครื่องพิมพจนสุด
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4. ดึงฝาครอบออกจากเครื่องพิมพ

5. เปดแผนปดชองโดยดึงที่แท็บโลหะ

6. นํา DIMM ออกจากซองบรรจกุันไฟฟาสถิต จับ DIMM โดยใหนิ้วชีจ้ับที่ดานขางและใหนิ้วโปงจับที่ดานหลัง
แผน DIMM วางระยะใหน็อตบน DIMM พอดกีับบนสล็อต DIMM (โปรดตรวจสอบวาตัวล็อกแตละขางของ
สล็อต DIMM เปดอยู ไมยื่นออกมา)

7. กด DIMM ในแนวตรงเขาไปในสล็อต และกดใหแนน ตรวจสอบใหแนใจวาตัวล็อกแตละขางของ DIMM
ล็อกเขาที่แลว

หมายเหตุ หากตองการถอด DIMM ออก ใหปลดล็อกออกกอน

ขอควรระวัง อยาเคล่ือนยายหรือถอด DIMM ที่ติดตั้งมากอนและอยูในสล็อตที่ต่ํากวาน้ัน
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8. ปดแผนปดชอง และกดใหแนนจนกระทั่งล็อกเขาที่

9. วางดานลางของฝาครอบไวบนเครื่องพิมพ ตรวจดูใหแท็บลางบนฝาครอบตรงกับชองบนเครื่องพิมพใสฝา
ครอบเขากับเครื่องพิมพ

10. เลื่อนฝาครอบไปทางดานหนาเครื่องพิมพ จนกระทั่งฝาครอบล็อกลงตําแหนง

11. ตอสายเคเบิลและสายไฟกลับเขาที่เดิม จากนั้นเปดเคร่ืองพิมพและทดสอบ DIMM โปรดดูที่ การตรวจสอบ
การติดตั้งหนวยความจํา ดานลาง
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การติดตั้งการด CompactFlash

เลือกติดตั้งการด CompactFlash ไดถึง 2 การดเพื่อเพิ่มตัวอักษรใหม ๆ ใหกับเครื่องพิมพ 

หากตองการติดตั้งการด CompactFlash
1. ปดเครื่องพิมพ

2. ถอดปลั๊กสายไฟ และสายเคเบิลตาง ๆ ออก

3. จับที่ฝาครอบดานขวาของเครื่องพิมพ แลวดึงออกไปทางดานหลังเครื่องพิมพจนสุด

4. ดึงฝาครอบออกจากเครื่องพิมพ
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5. เปดแผนปดชองโดยดึงที่แท็บโลหะ

6. แกะการด CompactFlash ออกจากกลอง

7. จับขอบการด CompactFlash และวางรองดานขางการดใหอยูในแนวเดียวกับแท็บในสล็อตการด
CompactFlash

8. เลื่อนการด CompactFlash ใหเขาที่

9. ปดชองใสและกดใหแนนจนกระทั่งล็อกเขาที่
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10. วางดานลางของฝาครอบไวบนเครื่องพิมพ ตรวจดูใหแท็บลางบนฝาครอบตรงกับชองบนเครื่องพิมพใสฝา
ครอบเขากับเครื่องพิมพ

11. เลื่อนฝาครอบไปทางดานหนาเครื่องพิมพ จนกระทั่งฝาครอบล็อกลงตําแหนง

12. ตอสายเคเบิลและสายไฟกลับเขาที่เดิม จากนั้นเปดเคร่ืองพิมพและทดสอบการติดตั้ง (โปรดดูท่ี การตรวจสอบ
การติดตั้งหนวยความจํา)

ใช Device Storage Manager ใน HP Web Jetadmin เพื่อจัดการกับตัวอักษร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดทูี่หัวขอวิธีใชใน HP Web Jetadmin
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การตรวจสอบการติดตั้งหนวยความจํา 

หลังจากติดตั้ง DIMM หรือการด CompactFlash โปรดดูใหแนใจวา การติดตั้งนั้นเรียบรอยดี

หากตองการตรวจสอบความถูกตองของการติดต้ัง DIMMs หรือการด
CompactFlash
1. ตรวจสอบวามขีอความพรอม ปรากฏขึ้นท่ีแผงควบคุมเคร่ืองพิมพเมื่อเปดเคร่ืองพิมพหรือไม หากปรากฏขอ

ความแสดงขอผิดพลาด แสดงวาอาจติดตั้ง DIMM หรือ CompactFlash ไมถูกตองโปรดดูที่ การตคีวามขอ
ความบนแผงควบคุม

2. พิมพหนาแสดงคาคอนฟกใหม(โปรดดทูี่ หนาแสดงขอมูลกําหนดคา)

3. ในหนาแสดงคาคอนฟก ใหตรวจดูสวนที่เกี่ยวกับหนวยความจํา และเทียบกับหนาแสดงคาคอนฟกที่พิมพออก
มากอนจะติดตั้งหนวยความจํา หากหนวยความจําไมเพิ่มขึ้น แสดงวา ติดตั้ง DIMM หรือการด
CompactFlash ไมถูกตอง หรือ DIMM หรือการด CompactFlash อาจบกพรอง ติดตั้งอีกครั้งโดยทํา
ตามขั้นตอนเดิม หากจําเปน ใหติดตั้ง DIMM หรือการด CompactFlash อ่ืน

หมายเหตุ หากคุณติดตั้งภาษาสําหรับเครื่องพิมพลงไป (personality) ใหตรวจดูที่สวน “Installed Personalities and
Options” ในหนาแสดงคาคอนฟกที่พิมพออกมาดวย พื้นทีส่วนนีค้วรแสดงรายการภาษาใหมของเครื่องพิมพ
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การบันทึกแหลงขอมูล (แหลงขอมูลถาวร) 

ยทูิลิตีห้รืองานที่คุณดาวนโหลดลงไปในเครื่องพิมพอาจประกอบดวยแหลงขอมูลตางๆ (เชน ตัวอักษร มาโคร หรือ
รูปแบบ)แหลงขอมูลที่ไดรับการกําหนดจากภายในเครื่องใหเปนแหลงขอมูลถาวร จะถูกเก็บไวในหนวยความจํา
ของเครื่องพิมพจนกวาคุณจะปดเครื่อง

ทําตามคําแนะนําตอไปนีเ้พื่อใช PDL (page description language) กําหนดแหลงขอมูลใหเปนแหลงขอมูล
ถาวร สําหรับรายละเอียดทางดานเทคนิค โปรดดูที่ขอมูลอางอิง PDL ที่เหมาะสมสําหรับ PCL หรือ PS

● กําหนดแหลงขอมูลใหเปนแหลงขอมูลถาวร เฉพาะในกรณทีี่จําเปนตองเก็บแหลงขอมูลดังกลาวไวในหนวย
ความจําขณะที่เครื่องเปดอยูเทานั้น

● สงแหลงขอมูลถาวรไปที่เครื่องพิมพเฉพาะตอนเริ่มตนพิมพงานเทานั้น ไมใชในขณะท่ีเคร่ืองพิมพกําลังพิมพ
งาน

หมายเหตุ การใชแหลงขอมูลถาวรมากเกินไปหรือดาวนโหลดในขณะทีเ่คร่ืองพิมพกําลังพิมพงาน จะทําใหการทํางานหรือ
ประสิทธิภาพในการพิมพงานที่ซับซอนลดนอยลง
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การติดตั้งการด EIO หรืออุปกรณเก็บขอมูลความจสุูง 

ติดตั้งการด EIO หรืออุปกรณเก็บขอมูลความจุสูง (ฮารดดิสกเสริม) ตามขั้นตอนตอไปนี้

หากตองการติดตั้งการด EIO หรืออุปกรณเก็บขอมูลความจสุูง
1. ปดเครื่องพิมพ

2. ถอดสกรู 2 ตัวและฝาครอบออกจากสล็อต EIO 1 หรือ EIO 2 ที่ดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ หามทิ้งสกรูหรือแผนฝาครอบ ควรเก็บไวใชในภายหลังกรณทีี่คุณถอดการด EIO ออก

3. ใสการด EIO หรืออุปกรณเก็บขอมูลความจุสูงในสล็อต EIO และขันสกรูใหแนน

4. เปดเคร่ืองพิมพและพิมพหนาแสดงคาคอนฟกเพื่อตรวจสอบวาเครื่องพิมพรับรูอุปกรณ EIO ใหมหรือไม
(โปรดดทูี่ หนาแสดงขอมูลกําหนดคา)

หากตองการถอดการด EIO หรืออุปกรณเก็บขอมูลความจสุูง (ฮารดดิสกเสริม) ที่
ติดต้ังอยูออก
1. ปดเครื่องพิมพ 

2. ถอดสกรูสองตัวออกจากการด EIO หรืออุปกรณเก็บขอมูลความจุสูง กอนถอดการด EIO หรืออุปกรณเก็บ
ขอมูลความจุสูงออกจากสล็อต EIO

3. ใสฝาครอบของสล็อต EIO 1 หรือ EIO 2 เขาที่ดานหลังเครื่องพิมพแลวขันสกรูกลับใหแนน

4. เปดเคร่ืองพิมพ
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E คําสั่งเครื่องพิมพ

ในโปรแกรมสวนใหญ คุณไมจําเปนตองปอนคําส่ังเครื่องพิมพ โปรดดูที่เอกสารของเคร่ืองคอมพิวเตอร และ
ซอฟตแวรหากตองการขอมูลวิธปีอนคําส่ังเครื่องพิมพ หากตองการ 

PCL 6 และ PCL 5e คําสั่งเครื่องพิมพภาษา PCL6 และ PCL5e จะกําหนดวา
เครื่องพิมพควรทํางานใดหรือใชตัวอักษรใด หัวขอนี้จะใช
เปนขอมูลอางอิงอยางรวดเร็วสําหรับผูใชซึ่งคุนเคยกับโครง
สรางคําส่ังแบบ PCL6 และ PCL 5e

HP-GL/2 เครื่องพิมพสามารถพิมพภาพกราฟกแบบเวคเตอรไดโดยใช
ภาษากราฟก HP-GL/2 สําหรับการพิมพในภาษา HP-
GL/2 เครื่องพิมพจะตองออกจากภาษา PCL 5e กอนและ
เขาไปในโหมด HP-GL/2 โดยสงรหัส PCL 5e ของเครื่อง
พิมพออกไป โปรแกรมบางโปรแกรมสลับภาษาผานทางได
รเวอร

PJL คําสั่งภาษางานของเครื่องพิมพ (PJL) ของเครื่อง HP จะ
ควบคุมการทํางานของภาษา PCL 5e และภาษาเครื่องพิมพ
อื่น ๆหนาที่หลักสี่ประการของภาษา PJL ไดแก: การสลับ
ภาษาเครื่องพิมพ การแยกงานแตละงาน คาคอนฟกเกอเร
ชันเครื่องพิมพ และการอานขอมูลสถานะที่ไดจากเครื่อง
พิมพ หรืออาจใชคําสั่งภาษา PJL เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ท่ีระบบตั้งไวในเครื่องพิมพได

หมายเหตุ ตารางที่ทายภาคผนวกนี้จะมีคําส่ังภาษา PCL 5e ที่ใชบอย (โปรดดทูี่ คําส่ังเครื่องพิมพแบบ PCL 6 และ PCL
5 ท่ีใชกันทั่วไป) สําหรับรายละเอียดและคําอธิบายแบบสมบูรณเกี่ยวกับวิธใีชคําส่ัง PCL 5e, HP-GL/2 และ
PJL โปรดดูท่ีหัวขอ ชุดขอมูลอางอิง HP PCL/PJL  ที่อยูในแผนซดีีรอม (หมายเลขชิ้นสวนของ HP หมายเลข
5961-0975)
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การทําความเขาใจเรื่องซินแท็กซคําสั่งเครื่องพิมพแบบ PCL 6 และ PCL 5e  

กอนที่จะใชคําส่ังเครื่องพิมพ โปรดเปรียบเทียบตัวอักษรเหลานี้:

l ตัวพิมพเล็ก: l O ตัวพิมพใหญ: O

หมายเลขหนึ่ง: 1 หมายเลข 0: 0

คําส่ังเครื่องพิมพมากมายใชตัวพิมพเล็ก l (l) และหมายเลขหนึ่ง (1) หรือตัวพิมพใหญ O (O) และหมายเลขศูนย
(0)ตัวอักษรเหลานี้อาจไมปรากฏที่หนาจอของคุณดังที่แสดงไวในที่นีคุ้ณตองใชตัวอักษรและขนาดที่ถูกตองตามที่
กําหนดไวในคําส่ังของเครื่องพิมพ PCL6 หรือ PCL 5e

ภาพประกอบตอไปนี้จะแสดงองคประกอบของคําส่ังเครื่องพิมพทั่วไป (ในตัวอยางนี้ จะเปนคําส่ังสําหรับแนวการ
พิมพหนากระดาษ)

51 2 3 4

1 ตัวอักษรสําหรับคําสั่ง Escape (เริ่มลําดับ Escape)
2 ตัวอักษรแบบพารามิเตอร
3 ตัวอักษรแบบกลุม
4 ฟลดคา (ประกอบดวยทั้งอักขระที่เปนตัวอักษรและตัวเลข)
5 ตัวอักษรการยกเลิก (ตัวพิมพใหญ)

การผสมลําดับ Escape
ลําดับ Escape อาจรวมเขาเปนสตริงคําส่ังเดียวได ทําตามกฎที่สําคัญ 3 ขอตอไปนีเ้ม่ือรวมรหัสตาง ๆ เขาดวยกัน:

1. ตัวอักษรสองตัวแรกหลังอักขระ Ec คือ ตัวอักษรแบบพารามิเตอรและแบบกลุม ตองเปนตัวอักษรตัวเดียวกัน
ในทุกคําส่ังที่จะนํามารวมกัน

2. เมื่อรวมลําดับ Escape เขาดวยกันแลว ใหเปลี่ยนตัวอักษรการยกเลิกที่เปนตัวพิมพใหญในแตละลําดับ
Escape ใหเปนตัวพิมพเล็ก

3. อักขระตัวทายของลําดับ Escape ที่รวมเขาดวยกันจะตองเปนตัวพิมพใหญ

ตอไปนีเ้ปนตัวอยางของสตริงแสดงลําดับคําส่ัง Escape ซึ่งสงไปยังเคร่ืองพิมพโดยใหใชกระดาษแบบ Legal
การพิมพตามแนวนอน และพิมพแบบ 8 บรรทัดตอนิ้ว

Ec&l3AEc&l1OEc&l8D

ลําดับ Escape ตอไปนี้จะสงคําส่ังเครื่องพิมพเดียวกันโดยรวมคําส่ังใหเปนลําดับ Escape ที่ส้ันลง:

Ec&l3a1o8D

การใชอักขระ Escape 
คําส่ังเครื่องพิมพมักขึ้นตนดวยอักขระ Escape (Ec) เสมอ

ตารางตอไปนีแ้สดงวิธีแทรกอักขระ Escape ในโปรแกรมซอฟตแวรหลายๆ โปรแกรมที่ใช MS-DOS
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โปรแกรม DOS การปอนคําสั่ง สิ่งทีป่รากฏ

Lotus1-2-3 และ Symphony พิมพ \027 027

Microsoft Word สําหรับ MS-DOS กดปุม Alt คางไวและพิมพ027 บน
แปนตัวเลข

WordPerfect สําหรับ MS-DOS พิมพ <27> <27>

MS-DOS Edit กดปุม Ctrl+P และกด Esc

MS-DOS Edlin กดปุม Ctrl+V คางไว และกด [ ^[

dBase ?? CHR(27)+"คําสั่ง" ?? CHR(27)+" "

การเลือกตัวอักษร PCL 6 และ PCL 5 
รายการตัวอักษรในเครื่องพิมพจะมีคําส่ังของเครื่องพิมพ PCL 6 และ PCL 5 เพื่อใหคุณเลือกตัวอักษร(โปรดดูที่
รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพรายการ) ตัวอยางแสดงไวในภาพประกอบ
ตอไปนี้

มกีลองตัวแปรหนึ่งกลองสําหรับใชระบชุุดสัญลักษณ และอีกกลองหนึ่งสําหรับระบขุนาดพอยตของตัวอักษร คุณ
ตองปอนตัวแปรเหลานี ้มิฉะนั้นเครื่องพิมพจะใชคาที่ระบบตั้งไวแทนตัวอยางเชน ถาคุณตองการชุดสัญลักษณที่มี
ตัวอักษรแสดงลายเสน ใหเลือกชุดสัญลักษณ 10U (PC-8) หรือ 12U (PC-850) ดูชุดสัญลักษณทั่วไปอบบอื่น
ๆ ไดจากในสวนของ คําส่ังเครื่องพิมพแบบ PCL 6 และ PCL 5 ที่ใชกันทั่วไป

1 2

1 ชุดสัญลักษณ
2 ขนาดพอยต

หมายเหตุ ตัวอักษรจะมทีั้งแบบที่มรีะยะหาง “ที่กําหนดไวแลว” หรือ “ที่ยังไมไดกําหนด” เครื่องพิมพจะมีทั้งตัวอักษรที่
กําหนดระยะหางไวแลว (Courier, Letter Gothic และ Lineprinter) และตัวอักษรที่ไมไดกําหนดระยะหางไว
(CG Times, Arial, Times New Roman และอื่นๆ) ตัวอักษรแบบกําหนดระยะหางแลว มักจะใชในโปรแกรม
ใชงาน อยางเชน สเปรดชีท และฐานขอมูล ซึ่งส่ิงที่สําคัญคือคอลัมนตางๆ จะตองตรงกันตามแนวตั้ง ในขณะท่ีตัว
อักษรทีไ่มไดกําหนดระยะหาง มักจะใชในขอความและโปรแกรมการประมวลผลคํา (word processing)
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คําสั่งเครื่องพิมพแบบ PCL 6 และ PCL 5 ทีใ่ชกันทั่วไป 

คําสั่งควบคุมงาน

ฟงกชัน คําสั่ง ตัวเลือก (#)

รีเซ็ต EcE ไมมี

จํานวนสําเนา Ec&l#X 1 ถึง 999

การพิมพสองดาน/การพิมพดานเดียว Ec&l#S 0 = พิมพแบบงาย (พิมพดานเดียว)

1 = พิมพแบบสองดาน (สองหนา) โดย
เย็บขอบตามแนวยาว

2 = พิมพแบบสองดาน (สองหนา) โดย
เย็บขอบตามแนวสั้น

คําสั่งควบคุมหนา

ฟงกชัน คําสั่ง ตัวเลือก (#)

แหลงกระดาษ Ec&l#H 0 = พิมพหนากระดาษในตอนนี้ หรือ
นํากระดาษนี้ออก

1 = ถาด2

2 = การปอนดวยตัวเอง, กระดาษ

3 = การปอนดวยตัวเอง, ซองจดหมาย

4 = ถาด 1

5 = ถาด 3

6 = ตัวปอนซองจดหมาย ซ่ึงเปน
อุปกรณเลือกใช

7 = เลือกอัตโนมัติ

8 = ถาด 4

20 ถึง 69 = ถาดภายนอก

ขนาดกระดาษ Ec&l#A 1 = Executive

2 = Letter

3 = Legal

25 = กระดาษ A5

26 = กระดาษ A4

45 = JIS B5

80 = ซองจดหมาย Monarch

81 = ซองจดหมาย Commercial 10

90 = ซองจดหมาย DL ISO

91 = ซองจดหมาย C5 ISO

100 = ซองจดหมาย B5 ISO/B5 ISO

101 = แบบกําหนดขนาดเอง
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ฟงกชัน คําสั่ง ตัวเลือก (#)

ชนิดกระดาษ Ec&n# 5WdBond = กระดาษบอนด

6WdPlain = กระดาษพื้นผิวเรียบ

6WdColor = กระดาษสี

7WdLabels = ฉลาก

9WdRecycled = กระดาษที่นํากลับ
มาใชใหม

11WdLetterhead = กระดาษหัว
จดหมาย

10WdCardstock = การดสต็อค

11WdPrepunched = กระดาษที่
เจาะรูไวแลว

11WdPreprinted = กระดาษแบบ
ฟอรม

13WdTransparency = แผนใส

#WdCustompapertype = กําหนด
เอง1

การวางกระดาษ Ec&l#O 0 = แนวตั้ง

1 = แนวนอน

2 = แนวตั้งและกลับดาน

3 = แนวนอนและกลับดาน

ขอบดานบน Ec&l#E # = จํานวนบรรทัด

ความยาวของขอความ (ขอบลาง) Ec&l#F # = จํานวนบรรทัดนับจากขอบบน

ขอบซาย Ec&a#L # = จํานวนคอลัมน

ขอบขวา Ec&a#M # = จํานวนคอลัมนจากขอบซาย

ดัชนีการเคลื่อนไหวแนวนอน Ec&k#H เพ่ิมทีละ 1/120นิ้ว (บีบขนาดการพิมพ
แนวนอน)

ดัชนีการเคลื่อนไหวแนวตั้ง Ec&l#C เพ่ิมทีละ1/48 นิ้ว (บีบขนาดการพิมพ
แนวตั้ง)

ระยะหางระหวางบรรทัด Ec&l#D # = บรรทัดตอนิ้ว (1, 2, 3, 4, 5, 6,
12, 16, 24, 48)

การขามรอยปรุ Ec&l#L 0 = ไมทํางาน (ปด)

1 = ทํางาน (เปด)
1 สําหรับกระดาษแบบกําหนดเอง ใหแทน “Custompapertype” ดวยชื่อของกระดาษที่ตองการ และแทน“#”
ดวยจํานวนของตัวอักษรในชื่อบวกดวย1

การวางตําแหนงตัวชี้

ฟงกชัน คําสั่ง ตัวเลือก (#)

การวางตําแหนงแนวตั้ง (แถว) Ec&a#R # = หมายเลขแถว

การวางตําแหนงแนวตั้ง (จุด) Ec*p#Y # = หมายเลขจุด (300 จุด = 1 นิ้ว)

คําสั่งควบคุมหนา (ทําตอ)
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ฟงกชัน คําสั่ง ตัวเลือก (#)

การวางตําแหนงแนวตั้ง (เดซพิอยต) Ec&a#V # = จํานวนเดซพิอยต (720 เดซิ
พอยต = 1 นิ้ว)

การวางตําแหนงแนวนอน (คอลัมน) Ec&a#C # = จํานวนคอลัมน

การวางตําแหนงแนวนอน (จุด) Ec*p#X # = หมายเลขจุด (300 จุด = 1 นิ้ว)

การวางตําแหนงแนวนอน (เดซิพอยต) Ec&a#H # = จํานวนเดซพิอยต (720 เดซิ
พอยต = 1 นิ้ว)

คําแนะนําในการเขียนโปรแกรม

ฟงกชัน คําสั่ง ตัวเลือก (#)

ข้ึนบรรทัดใหมเมื่อสิ้นสุดบรรทัด Ec&s#C 0 = ทํางาน (ปด)

1 = ไมทํางาน (เปด)

เปดฟงกชันจอแสดงผล EcY ไมมี

ปดฟงกชันจอแสดงผล EcZ ไมมี

การเลือกภาษา 

ฟงกชัน คําสั่ง ตัวเลือก (#)

ปอนโหมด PCL 6 หรือ PCL 5 Ec%#A 0 = ใชตําแหนงเคอรเซอร PCL 5
กอนหนานี้

1 = ใชตําแหนงปากกาของ HP-
GL/2 ปจจุบัน

ปอนโหมด HP-GL/2 Ec%#B 0 = ใชตําแหนงปากกาของ HP-
GL/2 กอนหนานี้

1 = ใชตําแหนงเคอรเซอร PCL 5
ปจจุบัน

การวางตําแหนงตัวชี ้(ทําตอ)
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การเลือกตัวอักษร

ฟงกชัน คําสั่ง ตัวเลือก (#)

ชุดสัญลักษณ Ec(# 8U = ชุดสัญลักษณ Roman8 ของ
HP

10U = ชุดสัญลักษณ IBM Layout
(PC-8) (หนารหัส 437) ซ่ึงเปนคาที่
ระบบตั้งไว

12U = IBM Layout สําหรับยุโรป
(PC-850) (หนารหัส 850)

8M = Math-8

19U = Windows 3.1 Latin 1

9E = Windows 3.1 Latin 2 (ใชกัน
ท่ัวไปในยุโรปตะวันออก)

5T = Windows 3.1 Latin 5 (ใชกัน
ท่ัวไปในตุรก)ี

579L = Wingdings Font

ระยะหางตั้งตน Ec(s#P 0 = กําหนดแลว

1 = แบบไมกําหนด

ระยะหางตัวอักษรพ้ืนฐาน Ec(s#H # = ตัวอักษร/นิ้ว

กําหนดโหมดระยะชองไฟ1 Ec&k#S 0 = 10

4 = 12 (elite)

2 = 16.5 -16.7 (บีบอัด)

ความสูงพื้นฐาน Ec(s#V # = จุด

แบบมาตรฐาน Ec(s#S 0 = ตัวตรง (solid)

1 = ตัวเอียง

4 = ตัวเนน

5 = ตัวเนนและเอียง

ความเขมของการพิมพครั้งแรก Ec(s#B 0 = ปานกลาง (หนังสือหรือขอความ)

1 = กึ่งตัวหนา

3 = ตัวหนา

4 = ตัวหนาพิเศษ

หนาตัวพิมพ Ec(s#T พิมพรายการตัวอักษรภาษา PCL 6
หรือ PCL 5 เพื่อดูคําสั่งสําหรับแตละ
ตัวอักษรภายใน

1วิธีที่นิยม คือ การใชคําส่ังระยะหางตัวอักษรพื้นฐาน
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F ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

บทนํา

เนื้อหาในสวนนีป้ระกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับดังน้ี

● ขอกําหนดของ FCC

● แผนการควบคุมผลิตภัณฑไมใหทําลายส่ิงแวดลอม

● ประกาศเพื่อความเขาใจท่ีตรงกัน

● Laser safety statement

● Canadian DOC statement

● Korean EMI statement

● Finnish laser statement
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ขอกําหนดของ FCC

อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดิจิตอลคลาส B วรรค 15 ตามขอบังคับ
ของ FCC ขอบังคับเหลานี้มุงที่จะใหการปองกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการติด
ตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณนีส้ามารถกําเนิด ใช และแผคลื่นวิทยไุด หากไมไดรับการติดตั้งและใชงานตามคําแนะ
นํา อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายตอการสื่อสารทางวิทย ุอยางไรก็ตาม ไมมกีารรับประกันวาการ
รบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งกรณใีดๆ การรบกวนในปจจุบันจะสังเกตไดเมื่อเปดและปดสวิตซที่ตัว
เครื่อง หากอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเครื่องรับวิทยหุรือโทรทัศน ผูใชควรลองแกไขการรบกวน
ดวยวิธีดังตอไปนี้

● หันเสาอากาศไปทิศอ่ืน หรือเปลี่ยนที่ตั้งของเสาอากาศ

● วางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณวิทยใุหหางกันมากกวาเดิม

● เสียบปลั๊กของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจรกับแหลงจายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทย/ุโทรทัศน

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ที่มตีอเคร่ืองพิมพซึ่งไมไดรับการอนุมัตโิดยชัดแจงจาก HP อาจเปนเหตใุห
สิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณนีส้ิ้นสุดลง

เพื่อใหเปนไปตามขอจํากัดในคลาส B วรรค 15 ของขอกําหนด FCC คุณจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มี
ฉนวนหุม
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แผนการควบคุมผลิตภัณฑไมใหทําลายสิ่งแวดลอม

การคุมครองสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard Company มุงมั่นท่ีจะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม
เครื่องพิมพนี้ไดรับการออกแบบใหมลีักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

การกอกาซโอโซน
เครื่องพิมพนี้ไมกอใหเกิดกาซโอโซนจํานวนมาก (O3)

การสิ้นเปลืองพลังงาน 
การใชพลังงานจะลดลงอยางเห็นไดชัดขณะที่อยูในโหมด PowerSave ซ่ึงชวยสงวนทรัพยากรธรรมชาต ิและ
ประหยัดเงินโดยไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเครื่องพิมพนี้ผลิตภัณฑนีไ้ดมาตรฐานตาม
ENERGY STAR®(เครื่องพิมพ, รุน 3.0) ซ่ึงเปนโครงการอาสาสมัครที่กอตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่อง
ใชสํานักงานที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ENERGY STAR® เปนเครื่องหมายบริการจดทะเบียนในสหรัฐของรัฐบาลสหรัฐ ในฐานะคูคาของ ENERGY
STAR บริษัท Hewlett-Packard Company ไดพิจารณาแลววา เครื่องพิมพรุนนีม้ีคุณสมบัตติรงตามขอ
กําหนดเรื่อง ENERGY STAR วาดวยประสิทธิภาพของพลังงาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่
http://www.energystar.gov

ความสิ้นเปลืองของผงหมึก

ในโหมดประหยัดหรือโหมดประหยัดผงหมึกจะใชผงหมึกนอยกวาการใชงานโหมดอื่นอยางมาก ซึ่งจะชวยใหใช
งานตลับหมึกพิมพไดยาวนานขึ้น

การใชกระดาษ

คุณสมบัตกิารพิมพงานสองดานแบบอัตโนมัต ิ(การพิมพสองดาน) และการพิมพ N หนา (การพิมพหลายหนาใน
หนึ่งหนา) ของเครื่องพิมพรุนนี ้ทําใหสามารถลดปริมาณการใชกระดาษ อันสงผลใหลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ลง (คุณสมบัตกิารพิมพสองดานอัตโนมัตมีิอยูเฉพาะในเครื่องพิมพรุนที่มอุีปกรณสําหรับพิมพงานสองดานที่ติดตั้ง
ในเครื่องพิมพเทานั้น สวนการพิมพสองดานดวยตัวเองมีอยูในเครื่องพิมพทุกรุน โปรดดูที่ การพิมพบนกระดาษทั้ง
สองดาน (อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน ซ่ึงเปนอุปกรณเลือกใช))

พลาสติก  

สวนประกอบที่เปนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกวา 25 กรัมจะมเีครื่องหมายมาตรฐานสากล เพื่อใหสามารถระบุไดวา
ชิ้นสวนพลาสติกนี้สามารถนํามารีไซเคิลไดเมื่อเครื่องพิมพหมดอายกุารใชงาน

อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet
ในหลายประเทศ/พื้นท่ี วัสดุท่ีใชในการพิมพของเครื่องพิมพนี ้(ตัวอยางเชน ตลับหมึกพิมพ และฟวเซอร) สามารถ
สงคืนไปยัง HP ตามโครงการสงคืนวัสดุสํารองสําหรับการพิมพและการนํากลับมาใชใหมของ HP โครงการสงคืน
อุปกรณการพิมพโดยไมเสียคาใชจายและทําไดอยางงายดายมีอยูในกวา 30 ประเทศ/พื้นที ่ขอมูลและคําแนะนํา
เปนภาษาตางๆ เกี่ยวกับโครงการนีจ้ะมีอยูในตลับหมึก HP   LaserJet ใหมทุกกลอง และในชุดบรรจภุัณฑของ
วัสดุอุปกรณที่ใชแลวหมดไป

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ สงคืนวัสดสุํารองสําหรับการพิมพและการนํากลับมาใชใหมของ HP
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นับแตป 1992 บริษัท HP ไดนําเสนอโครงการสงคืนวัสดุสํารองสําหรับการพิมพและการนํากลับมาใชใหมโดยไม
เสียคาใชจายในกวา 86% ของตลาดท่ัวโลกที่จําหนายอุปกรณส้ินเปลืองของ HP LaserJet โดยจะมีการแนบ
ฉลากที่ชําระคาไปรษณียากรแลวและจาหนาซองผูรับแลวไวรวมกับคูมือการใชงานในกลองตลับหมึกพิมพของ
HP LaserJet เกือบทุกกลอง หรือแจงความจํานงไปที่เว็บไซต http://www.hp.com/recycle หากตองการ
ฉลากและกลองผลิตภัณฑ ตลับหมึกพิมพกวา 10 ตลับของ HP LaserJet print ผานกระบวนการรีไซเคิลในทั่ว
โลกตลอดป 2002 ภายใตโครงการรีไซเคิลอุปกรณส้ินเปลืองของ HP Planet Partners สถิตินีค้ิดเปนตลับหมึก
พิมพท่ีมีน้ําหนักรวม 26 ลานปอนด โดย HP ไดรีไซเคิลตลับหมึกพิมพในทั่วโลกรวมเฉลี่ย 80% เมื่อคิดจาก
น้ําหนักของตลับหมึกพิมพ ซ่ึงสวนใหญเปนสวนของพลาสติกและโลหะ พลาสติกและโลหะที่ผานการรีไซเคิลจะถูก
นํามาใชทําผลิตภัณฑใหม เชน ผลิตภัณฑของ hp ถาดกระดาษที่ทําดวยพลาสติก และ spools วัสดุที่เหลือจะถูก
กําจัดดวยกรรมวิธทีี่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม

● การสงคืนในสหรัฐในการสงคืนตลับหมึกพิมพและวัสดุส้ินเปลืองที่ใชแลวอยางมคีวามรับผิดชอบตอส่ิงแวด
ลอมมากขึ้น HP สงเสริมการสงคืนครั้งละมากๆเพียงมัดตลับหมึกพิมพสองตลับขึ้นไปเขาดวยกันและใชฉลาก
ของ UPS เพียงแผนเดียวซึ่งชําระเงินลวงหนาและจาหนาไวแลวซึ่งมอียูในกลองตลับหมึกพิมพสําหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติมในสหรัฐอเมริกา โทรศัพท 1-800-340-2445 หรือเยี่ยมชมเว็บไซตอุปกรณส้ินเปลืองของ
HP LaserJet ไดท่ี http://www.hp.com/recycle

● การสงคืนนอกสหรัฐ ลูกคานอกสหรัฐฯ ควรโทรศัพทไปที่สํานักงานขายและบริการในทองถิ่นของ HP หรือ
ไปที่เว็บไซต http://www.hp.com/recycle เพื่อดวูามโีครงการรีไซเคิลและการสงคืนอุปกรณส้ินเปลือง
ของเครื่องพิมพของ HP เปดบริการหรือไม

กระดาษ

เครื่องพิมพนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษนั้นมคีุณสมบัตติามที่กําหนดไวใน HP LaserJet
Printer Family Print Media Guideในการดาวนโหลดคูมือในรูปแบบ PDF ใหไปท่ี http://www.hp.com/
support/ljpaperguide เครื่องพิมพนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตาม EN12281:2002

ขอจํากัดของวัสด ุ 

ผลิตภัณฑนีไ้มมีสารปรอท

ผลิตภัณฑของ HP มสีารตะกั่วในการบัดกร ีซึ่งจําเปนตองใชการจัดการแบบพิเศษเมื่อหมดอายกุารใชงาน และจะ
มกีารนําผลิตภัณฑดังกลาวไปใชในการกอสรางที่ปลอดสารตะกั่ว ตามกําหมาย European Waste from
Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

ผลิตภัณฑของ HP รุนนีม้แีบตเตอรี ่ซึ่งจําเปนตองใชการจัดการแบบพิเศษเมื่อใกลหมดอายกุารใชงาน

ชนิด Lithium Carbon Monofluoride (BR1632), 3 โวลท,
แบตเตอรีแ่บบปุม, 1.5 กรัม

วัสดุ ปลอดสารปรอท, ปลอดแคดเมียม

สถานที่ บนแผงวงจรแบบพิมพ

ผูใชถอดออกได No

สําหรับขอมูลการรีไซเคิล คุณสามารถติดตอ http://www.hp.com/recycle หรือติดตอหนวยงานในทองถิ่นของ
คุณ หรือไปท่ีเว็บไซตของ Electronics Industries Alliance ที่ : http://www.eiae.org.

แผนขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการใชวัสดุ
ขอรับแผนขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) สําหรับอุปกรณส้ินเปลืองที่มสีารเคมเีปนสวน
ประกอบ (ตัวอยางเชน ผงหมึก) ไดโดยคลกิเว็บไซตของ HP ที่ http://www.hp.com/go/msds หรือ
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
หากคุณตองการขอรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการใชงาน ใหเขาชมที่เว็บไซต
http://www.hp.com/go/environment หรือ http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/
productinfo/safety

● ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดนีแ้ละผลิตภัณฑ HP อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

● ความมุงม่ันในการรักษาสิ่งแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมของ HP

● โครงการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑท่ีหมดอายุของ HP

● แผนขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS)
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ประกาศเพื่อความเขาใจทีต่รงกัน

ประกาศเพื่อความเขาใจทีต่รงกัน
สืบเน่ืองจากคูมือ ISO/IEC 22 และ EN 45014

ชื่อผูผลิต: Hewlett-Packard Company
ทีอ่ยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศวาผลิตภัณฑนี้

ชื่อผลิตภัณฑ: เคร่ืองพิมพ HP LaserJet 4250 และ LaserJet 4350
หมายเลขรุนขอบังคับ3): BOISB-0309-00

รวมอุปกรณเสริมสําหรับพิมพงานสองดาน ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช (Q2439B) ถาดกระดาษ 500 แผน ซึ่ง
เปนอุปกรณเลือกใช (Q2440B) ถาดกระดาษ 1500 แผน ซ่ึงเปนอุปกรณเลือกใช (Q2440B) และอุปกรณ
เย็บเลม/เรียงกระดาษสําหรับกระดาษ 500 แผน ซ่ึงเปนอุปกรณเลือกใช (Q2443B)

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ: ท้ังหมด

เปนผลิตภัณฑทีต่รงกับรายละเอยีดผลิตภัณฑดานลางนี้

ความปลอดภัย: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000
IEC 608251:1993 + A1 / EN 608251:1994 + A11 (Class 1 Laser/ผลิตภัณฑ LED)
GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B1) 3)

EN 61000-3-2:1995 / A14
EN 61000-3-3:1995/ A1
EN 55024:1998
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2 / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-1998

ขอมูลเพิ่มเติม:

ผลิตภัณฑน้ีเปนไปตามขอกําหนดของ EMC Directive 83/336/EEC และ Low Voltage Directive 73/23/EEC และไดรับเคร่ืองหมาย CE

1) ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบในคอนฟเกอเรชันท่ัวไปของระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard

2) อุปกรณน้ีเปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนท่ี 15 การทํางานของอุปกรณเปนไปตามเงื่อนไข 2 ประการ ดังน้ี (1) อุปกรณน้ีอาจไมกอใหเกิดคล่ืนรบกวนที่เปนอันตราย
และ (2) อุปกรณน้ีจะตองรับคล่ืนรบกวนตางๆ ที่มีการสงออกมาได รวมถึงคล่ืนรบกวนที่อาจกอใหเกิดการทํางานท่ีไมพึงประสงค

3) เพ่ือจุดประสงคดานขอบังคับ ผลิตภัณฑจึงมีการระบุหมายเลขรุนขอบังคับไมควรจําหมายเลขนี้สับสนกับช่ือทางการคาหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

Boise, Idaho , USA

12 มีนาคม 2004

สําหรับหัวขอเกี่ยวกับขอบังคับเทานั้น:

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

ยุโรปติดตอ สํานักงานขายและบริการ Hewlett-Packard ภายในประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณ หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /
Standard Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen (แฟกซ: +49-7031-14-3143)

สหรัฐอเมริกาติดตอ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, 
(โทรศัพท: 208-396-6000)
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ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยเฉพาะประเทศ/พื้นที่

Laser safety statement
ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับ
อุปกรณเลเซอรซึ่งผลิตตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑที่วางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัตติาม เคร่ือง
พิมพน้ีจัดอยูในผลิตภัณฑที่ใชเลเซอรประเภท "Class 1" ภายใตมาตรฐานประสิทธิภาพในการปองกันการแพร
กระจายรังสีของกระทรวงสาธารณสุขแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Health and Human
Services: DHHS) ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการควบคุมการแพรกระจายรังสีเพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัย ป ค.ศ. 1968

เนื่องจากรังสีที่แผออกจากเครื่องพิมพนีไ้ดรับการปดกั้นอยางสมบูรณจากอุปกรณปองกันรังสีและฝาครอบภาย
นอก คลื่นรังสีจะไมสามารถเล็ดลอดออกมาภายนอกได ไมวาในกรณใีดๆ ในสภาวะการใชงานปกติ

คําเตือน! การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัตติามขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือผูใชฉบับนี้อาจสงผลให
ไดรับรังสีซึ่งกอใหเกิดอันตราย

Canadian DOC statement
Complies with Canadian EMC Class B requirements.

«Conforme àla classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques
(CEM).»

Japanese VCCI statement

Korean EMI statement
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Finnish laser statement
LASERTURVALLISUUS
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, และ
4350dtnsl -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa
käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.
Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) 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 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, และ
4350dtnsl -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.
Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
Aallonpituus 770-800 nm
Teho 5 mW
Luokan 3B laser
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G บริการและการสนับสนุน

ขอความเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard

ผลิตภัณฑของ HP
HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn,
4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, และ
4350dtnsl

ระยะของการรับประกันแบบจํากัด
การรับประกันระยะ 1 ป

HP รับประกันกับคุณซึ่งอยูในฐานะลูกคาท่ีเปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความบกพรองในดานวัสดุ
และคุณภาพสินคาหลังจากวันที่ซื้อ เปนเวลาตามที่ระบุไว ในกรณทีี่ HP ไดรับแจงถึงความบกพรองดังกลาวในระหวางชวงเวลาการ
รับประกัน HP มสิีทธิเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะซอมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑดังกลาวซึ่งไดรับการพิสูจนแลววาบกพรองจริง ผลิตภัณฑ
ที่เปลี่ยนใหอาจเปนผลิตภัณฑใหมหรือมปีระสิทธิภาพการทํางานเทียบเทาผลิตภัณฑใหม

HP รับประกันกับคุณวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซื้อ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการทํางานตามคําส่ังของ
โปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หากไดรับการติดตั้งและใชงานอยางเหมาะสม ในกรณทีี่ HP ไดรับ
แจงถึงความบกพรองดังกลาวในระหวางชวงเวลาการรับประกัน HP จะทดแทนซอฟตแวร ซึ่งไมปฏิบัตงิานตามคําส่ังโปรแกรมดวยสาเหตุ
จากความบกพรองดังกลาวใดๆ

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดรับการผลิตซํ้าใหม ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิ้นสวนใหม หรืออาจเปนชิ้นสวนที่ผานการใชงานโดย
บังเอิญมากอน

การรับประกันไมครอบคลุมถึงความบกพรองที่เกิดจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการเทียบมาตรฐานอยางไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ (ข)
ซอฟตแวร การเชื่อมตอ ชิ้นสวนตางๆ หรืออุปกรณ ซึ่งมไิดมาจาก HP (ค) การปรับเปล่ียนโดยไมไดรับอนุญาตหรือการใชผิดวิธี (ง) การ
ใชงานผลิตภัณฑทีอ่ยูนอกเหนือจากขอกําหนดทางสภาวะแวดลอมที่เผยแพร หรือ (จ) การเตรียมหรือการบํารุงรักษาสถานที่ตั้งที่ไมเหมาะ
สม

ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น การรับประกันขางตนเปนการรับประกันโดยเฉพาะ และ HP จะไมใหการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่น
ใด ไมวาเปนลายลักษณอักษร หรือคําพูด ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกันโดยนัย หรือตอความ
สามารถทางการตลาดของสินคานั้น คุณภาพทีพ่ึงพอใจ และความเหมาะสมสําหรับจุดประสงคใดจุดประสงคหนึ่งในบางประเทศ/พื้นที ่รัฐ
หรือบางจังหวัด ไมอนุญาตใหมกีารจํากัดชวงเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการจํากัด หรือการยกเวนขางตน อาจไมมีผลบังคับใชกับ
คุณการรับประกันนี้เสนอสิทธิตามกฎหมายอยางเฉพาะเจาะจงใหแกคุณ โดยที่คุณอาจมสิีทธิอ่ืนๆ ซึ่งมีความแตกตางไปแลวแตประเทศ/
พื้นที ่รัฐ หรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู การรับประกันแบบจํากัดของ HP จะมผีลบังคับใชในประเทศ/พื้นที ่หรือทองถิ่น ซ่ึง HP มสํีานักงาน
สนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑนั้นๆ และทองถิ่นที่ HP ไดทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑนั้นๆระดับของบริการเกี่ยวกับการรับประกันอาจแตก
ตางกันไปตามมาตรฐานของทองถิ่น HP จะไมเปลี่ยนรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาที่ของผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภัณฑนั้นใชงานไดใน
ประเทศ/พื้นที ่ซึ่ง HP ไมมีเจตนาจะใหใชงานผลิตภัณฑนั้นๆ

ภายใตขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น การแกไขปญหาในขอความเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดนี้เปนการแกไขปญหาของลูกคาผูนั้นโดย
เฉพาะเทาน้ันยกเวนแตมกีารระบุไวขางตน ไมวาในกรณใีดก็ตาม HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของ
ขอมูล หรือตอความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายอันเปนผลตอเนื่องตามมา (รวมถึง
ผลประโยชนหรือขอมูลที่สูญเสียไป) หรือความเสียหายอื่นใด ไมวาจะเปนไปตามที่มีในสัญญา เกิดจากการละเมิดสิทธิ หรือในทางกลับกัน
ประเทศ/พื้นที ่รัฐ หรือจังหวัดบางแหงไมอนุญาตใหมกีารยกเวนหรือการจํากัด ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายอันเปนผลตอ
เนื่อง ในกรณดีังกลาว การจํากัด หรือการยกเวนขางตน อาจไมมีผลบังคับใชกับคุณ

ขอกําหนดการรับประกันที่มีอยูในสัญญานี ้ไมตัดสิทธิ ไมจํากัด หรือไมปรับเปลี่ยนตาม และอยูในสวนเพิ่มเติมของสิทธิโดยชอบธรรมที่
กฎหมายกําหนดใหสามารถขายผลิตภัณฑนีใ้หกับคุณได ยกเวนแตจะอยูในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
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ตลับหมึกพิมพ การรับประกันอยางจํากัด

ขอรับประกันวาตลับผงหมึกของ HP ปราศจากขอบกพรองในเรื่องวัตถดุิบ และการผลิต

การรับประกันนีไ้มครอบคลุมถึงตลับผงหมึกที่ (a) ไดรับการปรับปรุงขึ้นใหม, หรือถูกเกี่ยวของไมวาวิธีการใดๆ
(b) เกิดปญหาอันเนื่องมาจากการใชงาน การเก็บรักษาที่ไมถูกตอง หรือถูกใชงานนอกเหนือจากสภาพแวดลอมที่
ไดระบไุวสําหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพ หรือ (c) สึกหรออยางชัดเจนจากการใชงานที่ผิดปกติ

การขอรับบริการตามการรับประกัน ใหสงผลิตภัณฑคืนที่จุดที่ซื้อ (พรอมเขียนอธิบายถึงปญหาและตัวอยางงาน
พิมพ) หรือติดตอฝายสนับสนุนลูกคาของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปล่ียนผลิตภัณฑที่ไดรับการพิสูจนวามขีอ
บกพรองจริง หรือคืนเงินใหตามราคาที่คุณซ้ือ

การรับประกันที่กลาวไวขางตนถือเปนการรับประกันที่ไดรับการยกเวนตามแตขอบเขตของกฎหมายที่มีผลบังคับ
ใชภายในประเทศ/พื้นทีน่ั้นจะอนุญาต และไมมีการกลาวถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นโดยตรงหรือโดยนัย ไม
วาจะเปนลายลักษณอักษรหรือเปนคําพูด และ HP ไมขอรับผิดชอบการรับประกันหรือเง่ือนไขโดยนัยอ่ืนใดเกี่ยว
กับการใชสินคา ความพอใจในคุณภาพ รวมทั้งความเหมาะสมในการนําไปใชงานตามวัตถุประสงคบางอยาง

ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น ไมวาในกรณใีดๆ HP และผูจัดหาจะไมมสีวนรับผิดชอบกับความเสียหาย ไม
วาทางตรง กรณพีิเศษ อุบัติเหต ุหรือเปนผลมาจาก (รวมไปถึงการสูญเสียผลกําไร และขอมูล) หรือความเสียหาย
อ่ืนๆ ไมวาในสัญญา ความเสียหายสวนบุคคล หรืออ่ืนๆ

เงื่อนไขการรับประกันที่มอียูในขอแถลงนีจ้ะไมมกีารยกเวน จํากัด หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกฎหมายที่มผีลบังคับ
ใชในการขายผลิตภัณฑ และจะถือเปนสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายดังกลาวตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
ไว
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การสนับสนุนและการบริการทีม่ี

HP ไดใหทางเลือกสําหรับการบริการและสนับสนุนหลากหลายสําหรับการสั่งซื้อทั่วโลก โดยทางเลือกตางๆ เหลานี้
จะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่

ขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP

HP มีขอตกลงในการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพหลายประเภทที่ตรงตามความตองการชวยเหลือในดานตางๆ ขอตกลง
ในการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพไมใชสวนหนึ่งของการรับประกันมาตรฐาน บริการสนับสนุนอาจแตกตางกันไปใน
แตละพื้นที ่โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอตกลงในการบํารุงรักษา และ
บริการที่มีสําหรับคุณ โดยท่ัวไปแลว เครื่องพิมพจะมขีอตกลงในการบํารุงรักษาดังนี้

ขอตกลงในการบริการถึงที่
HP มีขอตกลงสําหรับบริการถึงที่โดยจัดเปนสองชวงเวลาบริการ เพื่อใหคุณไดรับความชวยเหลือที่ตรงตามความ
ตองการมากที่สุด ซ่ึงไดแก

บริการถึงทีแ่บบทันที

ขอตกลงนีจ้ะใหบริการภายในเวลา 4 ชั่วโมง นับจากที่คุณโทรแจงขอรับบริการในระหวางชั่วโมงทํางานปกตขิอง
HP

บริการถึงทีใ่นวันถัดไป

ขอตกลงนีจ้ะจัดความชวยเหลือแกคุณในวันทําการถัดไปตามคํารองขอรับบริการ เวลาในการใหบริการและระยะ
ทางในการเดินทางเพิ่มเติมนอกเหนือเขตพื้นทีบ่ริการที่ HP กําหนดไวจะอยูในขอตกลงสําหรับบริการถึงที่โดย
สวนใหญ (โดยคิดคาธรรมเนียมเพิ่มเติม)
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HP Express Exchange (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเทานั้น)

บริการนี้เปนทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการรับประกันมาตรฐาน และเกี่ยวของกับการสงคืนเครื่องพิมพเพื่อซอม
แซม โดยมกีารเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มเติม HP Express Exchange ใหคุณไดรับเครื่องพิมพทดแทนท่ีปรับ
ปรุงใหม จากนั้น จึงคอยสงคืนเครื่องพิมพที่ชํารุด ดวยเวลาจัดสงแบบรวดเร็วของ HP Express Exchange ซึ่ง
ชวยลดเวลาที่ใชของรูปแบบบริการแบบเดิมๆ เร่ิมจากคุณตองสงเครื่องพิมพที่ชํารุดไปยังโรงงาน แลวรอจนกระทั่ง
ซอมแซมเครื่องพิมพเสร็จแลวสงคืนกลับมา

หากคุณเลือกที่จะใชบริการดังกลาว ใหทําตามขั้นตอนที่ปรากฏดานลางน้ี หากคุณมีบริการสนับสนุนถึงที่ของ HP
คุณควรติดตอโดยตรงกับฝายบริการลูกคาในพื้นทีข่อง HP โดยไมตองทําตามขั้นตอนดานลางนี้

หมายเหตุ ในการคนหาวามีทางเลือกใดบางที่อาจใชไดกับเครื่องพิมพเคร่ืองนี้ ใหไปที่
http://www.hpexpress-services.com และพิมพหมายเลขรุนของเคร่ืองพิมพในอเมริกาเหนือ คุณอาจ
สามารถสอบถามถึงบริการเพิ่มเติมไดจากฝายบริการลูกคาของ HPโดยโทร 1-800-HPINVENT [(1)
(-800)-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ (1)(-800)-268-1221 (แคนาดา)

การใช HP Express Exchange
1. ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ชางเทคนิคจะชวยแกไขปญหานี้และพิจารณา

วาเครื่องพิมพเกิดความเสียหายจริงหรือไม หากใช ชางเทคนิคจะติดตอลูกคาใหกับศูนยบริการลูกคาของ HP

2. ตัวแทนของศูนยบริการลูกคาจะขอขอมูลเกี่ยวกับตัวลูกคาและผลิตภัณฑ ในบางครั้ง คุณอาจถูกขอใหจายเงิน
ค้ําประกันดวย

3. กอนที่จะตกลงใชบริการนี้ ใหตรวจสอบกับตัวแทนเกี่ยวกับการสงคืนเครื่องพิมพที่ชํารุด

4. HP จะสงเคร่ืองพิมพทดแทนท่ีปรับปรุงใหมใหถึงลูกคาในวันถัดไป (ระยะทางอาจทําใหการสงเครื่องพิมพทด
แทนลาชากวาที่คาดวาจะสงในวันถัดไปได)

เครื่องพิมพทดแทนนี้จะมีระยะประกันเทากับระยะประกันที่เหลือของเคร่ืองพิมพเดิมหรือ 90 วัน ขึ้นอยูกับวาเวลา
ใดยาวนานกวา

250 ภาคผนวก G บริการและการสนับสนุน THWW

http://www.hpexpress-services.com


การบรรจหุีบหอเครื่องพิมพอีกครั้ง

หากฝายบริการลูกคา HP พิจารณาวาคุณตองสงเครื่องพิมพของคุณกลับมายัง HP เพื่อซอมแซม ใหบรรจหีุบหอ
เครื่องพิมพอีกครั้งกอนสงคืน โดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้

ขอควรระวัง ความเสียหายจากการขนสงอันเนื่องมาจากการบรรจไุมเรียบรอยเปนความรับผิดชอบของลูกคา

วิธบีรรจหุีบหอเครื่องพิมพ
1. นํา DIMM (ชุดหนวยความจําแถวคู) ที่คุณซื้อและติดตั้งลงในเครื่องพิมพออกมาเก็บไว Do not remove

the DIMM that came with the printer.

ขอควรระวัง ไฟฟาสถิตอาจทําให DIMM เสียหายไดขณะจับ DIMM ใหสวมแถบขอมือกันไฟฟาสถิต หรือหมั่นแตะที่ผิวของ
ชุดกันไฟฟาสถิตของ DIMM บอยๆ กอนจะจับโลหะที่เคร่ืองพิมพในการถอด DIMM โปรดดทูี่ หนวยความจํา
เครื่องพิมพ

2. นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพแลวเก็บไว

ขอควรระวัง ขั้นตอนนี้สําคัญมากที่จะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเครื่องพิมพตลับหมึกพิมพที่คางอยูในเคร่ืองพิมพ
จะรั่วและทําใหหมึกติดกลไกและสวนอ่ืนๆ ในเครื่องพิมพ

เพื่อปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเลี่ยงการสัมผัสลูกกลิ้ง และเก็บตลับหมึกพิมพในวัสดุบรรจุภัณฑ
เดิมหรือวัสดุที่คลายกัน เพื่อไมใหถูกแสงแดด

3. นําสายไฟ สายเคเบิลอินเตอรเฟซ และอุปกรณเสริมตางๆ ออกจากเครื่อง และเก็บไว

4. คุณอาจสงงานพิมพที่พิมพบนกระดาษหรือวัสดุพิมพอ่ืน ซึ่งพิมพไมถูกตอง ประมาณ 50 ถึง 100 แผนไป
พรอมกับเครื่องพิมพดวย

5. รวมถึงสําเนาฉบับสมบูรณของแบบฟอรมขอมูลการบรกิาร

6. ในสหรัฐอเมริกา โปรดติดตอฝายบริการลูกคา HP เพื่อขอหีบหอบรรจใุหมแตในประเทศ/พื้นทีอ่ื่น ใหใชหีบ
หอบรรจเุดิม หากยังคงใชได Hewlett-Packard แนะนําใหทําประกันอุปกรณระหวางการขนสง

THWW การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพอีกครั้ง 251



แบบฟอรมขอมูลการบรกิาร

ใครคือผูสงคืนเครือ่งพิมพนี้? วันท่ี:

ชื่อบุคคลที่ติดตอได: โทรศัพท:

บุคคลอื่นท่ีติดตอได: โทรศัพท:

ท่ีอยูสําหรับสงคืน: คําแนะนําพิเศษเกี่ยวกับการจัดสง:

คุณสงอะไร?

ชื่อรุน: หมายเลขรุน: หมายเลขชิ้นสวน:

โปรดแนบงานพิมพท่ีแสดงถึงปญหานี้มาดวย หามสงสิ่งของอื่นๆ (เชน คูมือ, ชุดทําความสะอาด ฯลฯ) ท่ีไมจําเปนตอการซอมแซม

คุณนําตลับหมึกพิมพออกมาหรือไม?

คุณตองนําอุปกรณดังกลาวออกกอนสงเครื่องพิมพ ยกเวนในกรณท่ีีเกิดปญหาดานกลไกซึ่งทําใหดําเนินการดังกลาวไมได

� นําออกแลว � ยัง เนื่องจากนําอุปกรณออกไมได

อะไรคือสิ่งที่ตองทํา? (แนบเอกสารตางหาก หากจําเปน)

1. อธิบายลักษณะความผิดพลาดที่เกิดข้ึน (ปญหาคืออะไร? คุณจัดการอยางไร เมื่อเกิดปญหาดังกลาว คุณใชซอฟตแวรอะไร? ปญหานั้นเกิดข้ึนซ้ําได
อีกหรือไม?)

2. หากปญหานั้นเกิดข้ึนเปนระยะๆ ชวงเวลาระหวางการเกิดปญหาแตละครั้งนั้นยาวนานเพียงใด?

3. หากเครื่องพิมพเช่ือมตอกับอุปกรณตอไปนี้ โปรดแจงช่ือผูผลิตและหมายเลขรุน

คอมพิวเตอร: โมเด็ม: เน็ตเวิรก:

4. ความเห็นเพ่ิมเติม:

คุณจะจายคาซอมแซมอยางไร?

� อยูในเงื่อนไขการรับประกัน วันท่ีซื้อ/ไดรับ:

(แนบเอกสารเพื่อยืนยันการซื้อหรือการไดรับที่มีวันท่ีไดรับสินคาดวย)

� เลขที่สัญญาการบํารุงรักษา:

� เลขที่ใบสั่งซื้อ:

ยกเวนกรณกีารบรกิารตามสัญญาหรือตามเงือ่นไขการรบัประกนั คุณตองมเีลขทีใ่บสั่งซื้อและ/หรือลายเซ็นผูมอีํานาจประกอบกับการขอรับบรกิารดวย
หากใชราคาซอมแซมมาตรฐานกับการซอมครั้งนี้ไมได HP จะใชราคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อแทน คุณสามารถสอบถามราคาซอมแซมมาตรฐานไดโดย
ติดตอศูนยซอมแซมที่ไดรับอนุญาตของ HP

ลายเซ็นลูกคา: โทรศัพท:

ท่ีอยูสําหรับสงใบเรียกเก็บ: คําแนะนําพิเศษเกี่ยวกับการเรียกเก็บ:
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ตัวอักษร, การแกปญหา 174
ปญหา, การแกปญหา 173
ระบบปฏิบัตกิารที่สนับสนุน 24
เว็บไซตการสนับสนุน iv
ไดรเวอร, การแกปญหา 175
ไดรเวอรที่สนับสนุน 25

map, menu 98
media

specifications 34
memory

หนาแสดงคาคอนฟก 99
Microsoft Windows. โปรดด Windows

N
Netscape Navigator, รุนที่สนับสนุน

HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 88
HP Web Jetadmin 87
เว็บเซิรฟเวอรในตัว 84

P
packaging printer 251
PCL, การตั้งคาเปนภาษาของเครื่องพิมพ 19, 203
PDEs, Macintosh 27
PostScript, การตั้งคาเปนภาษาของเครื่องพิมพ 19, 203
PPDs

การแกปญหา 173
ที่รวมไว 27

Printer Dialog Extensions (PDEs), Macintosh 27
ProRes 5, 76
PS Defer Media setting 18
PS, การตั้งคาเปนภาษาของเครื่องพิมพ 19, 203

R
recovery, ติด 22
regulatory statements

Canadian DOC statement 245
Finnish laser statement 246
Japanese VCCI statement 245
Korean EMI statement 245
laser safety 245

repacking printer 251

S
service

repacking printer 251
shipping printer 251
SIMM, ใชงานรวมกันไมได 220
Sleep mode

delay, การตั้งคา 18
support

repacking printer 251
SupportPack, HP 249

T
technical support

repacking printer 251
timeout settings

Sleep mode 18

U
UNIX

การตั้งคาตัวขึ้นบรรทัดใหม 198
สคริปท Model 25

W
Web Jetadmin

การดาวนโหลด 87
การแจงขอมูลทางอีเมล 95
คาคอนฟกเกอเรชันไดรเวอร 93
เบราเซอรที่สนับสนุน 87

Windows
การตั้งคาไดรเวอร 72
การตั้งคาไดรเวอรที่ระบบตั้งไว, การเปลี่ยน 72
การติดตั้งซอฟตแวร 28
การติดตั้งบนเครือขาย 29
การติดตั้งโดยใชตัวชวยสราง New Hardware Found 32
การถอนการติดตั้งซอฟตแวร 33
ขอความแสดงขอผิดพลาด, การแกปญหา 172
รุนที่สนับสนุน 24
ไดรเวอรที่สนับสนุน 25

ก
กระดาษ

HP, การสั่งซื้อ 186
การจัดเก็บ 214
การตั้งคา PS 18
การตั้งคาถาดกระดาษ 192
การพิมพกระดาษหลาย ๆ หนาลงบนกระดาษหนึ่งแผน 75
การพิมพสองดาน, ขนาดที่สนับสนุน 67
การเย็บเลม 44
การเลือกถาดกระดาษ 16, 40, 41, 193, 202
การแกปญหา 122
การแกปญหาถาดกระดาษ 119
การใสกระดาษในถาด 1 46
การใสกระดาษในถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน 49
การใสกระดาษในถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน 47
กําหนดขนาดเอง 197
กําหนดขนาดเอง, การพิมพ 64, 65
ขนาดที่ระบบตั้งไว, การตั้งคา 197
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ขนาดที่สนับสนุน 34
ขนาดเล็ก 65
ขอกําหนดรายละเอียด 34, 214
ขอกําหนดรายละเอียดของถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน 

36
ขอกําหนดรายละเอียดของถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน 35
ขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน

36
ขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ 36
ความจุขนาดบรรจุ 5
คําส่ังแบบ PCL 234
งอ 166
งอ, การแกปญหา 119
ที่กําหนดขนาดเอง 75
ปกเอกสาร 77
ปอนดวยมือ 42
หนาการใช 191
เคลือบ 63
เจาะรูไวแลว 61
เปนรอยยน 167
แทนที่การตั้งคากระดาษขนาด A4/letter 197
แบบฟอรม 61
แหลง, การเลือก 77
โหมดฟวเซอร 43, 199

กระดาษกฎหมาย, ขอบกระดาษที่มรีอยตัด 178
กระดาษขนาด Letter, แทนที่การตั้งคากระดาษขนาด A4 197
กระดาษขนาดเล็ก

การพิมพบน 65
กระดาษขนาดเล็ก, การพิมพบน 52
กระดาษงอ, การแกปญหา 166
กระดาษติด

การตั้งคาการกูคืน 204
ตัวปอนซองจดหมาย 126
ตําแหนง 124
ถาด 1 127
ถาดกระดาษขนาดบรรจ ุ1,500 แผน 128
ถาดกระดาษออก 130
ถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน 127
บริเวณฟวเซอร 131
ฝาครอบดานบน 125
อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน 129

กระดาษที่กําหนดขนาดเอง
การตั้งคา 75, 195
การตั้งคาถาดกระดาษ 65, 197
การพิมพบน 64
ขอกําหนดรายละเอียดของถาดกระดาษ 34
ขอกําหนดรายละเอียดของถาดกระดาษ 1 34
ขอกําหนดรายละเอียดของถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน 

35, 37
กระดาษที่เจาะรู

การพิมพบน 61
กระดาษที่เจาะรู 3 รู

การพิมพบน 61
กระดาษที่เจาะรูไวแลว

การพิมพบน 61
โหมดฟวเซอร 199

กระดาษที่เจาะรูไวแลว 3 รู
โหมดฟวเซอร 199

กระดาษผิวหยาบ
โหมดฟวเซอร 199

กระดาษผานออกในแนวตรง 52
กระดาษมวนงอ 166
กระดาษหนัก

การพิมพบน 64
โหมดฟวเซอร 199

กระดาษหนา
ถาดกระดาษออก, การเลือก 52

กระดาษหยาบ
ถาดกระดาษออก, การเลือก 52

กระดาษหลาย ๆ หนา, การพิมพบนกระดาษหนึ่งแผน 75
กระดาษหัวจดหมาย

การพิมพบน 61
กระดาษเคลือบ 63
กระดาษเปลา, การแกปญหา 120
กระดาษเปนคลื่น, การแกปญหา 166
กระดาษเปนรอยพับ, การแกปญหา 167
กระดาษเปนรอยยน, การแกปญหา 167
กระดาษเอียง 166
กระดาษแข็ง

ถาดกระดาษออก, การเลือก 52
กระดาษแคบ

การพิมพบน 65
กระดาษแบบฟอรม

การพิมพบน 61
โหมดฟวเซอร 199

กลองเครื่องมือ
การถอนซอฟตแวร 92
การเปด 89
คุณสมบัติ 88
ลิงค 91
หนาตาง การตั้งคาเครื่องพิมพ 90
แถบ การแจงขอมูล 90
แถบ สถานะ 89
แถบ เอกสาร 90
แถบการแกปญหา 89

การกําหนดคาคอนฟกเกอเรชัน, เครื่องพิมพ 3
การกูคืน, ติด 204
การขยายเวลารับประกัน 249
การขยายเอกสาร 77
การจัดเก็บ

กระดาษ 214
ซองจดหมาย 216

การจัดเก็บ, งาน
การตั้งคา 15, 202
เมนกููคืนงานที่จัดเก็บ 190
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การจัดแนว, หนากระดาษ
อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ 54

การจัดแนวของหนากระดาษ
อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ 54

การชะลอ, งาน
การตั้งคา 202
การพิสูจนอักษรและเก็บงาน 80
ขอกําหนดหนวยความจํา 79
สวนตัว 81
เมนกููคืนงานที่จัดเก็บ 190

การดาวนโหลดซอฟตแวร iii
การดึงกระดาษทิ่ติดออก

ตัวปอนซองจดหมาย 126
การดึงกระดาษที่ติดออก

การตั้งคาการกูคืน 204
ตําแหนง 124
ถาด 1 127
ถาดกระดาษขนาดบรรจ ุ1,500 แผน 128
ถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน 127
บริเวณกระดาษออก 130
บริเวณฟวเซอร 131
บอย ๆ, การแกปญหา 136
ฝาครอบดานบน 125
ลวดเย็บกระดาษ 135
อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน 129

การตรวจสอบระยะ, การแกปญหา 179
การตั้งคา

98
การล็อค 93
การเรียกคืนที่ระบบตั้งไว 206
คอนฟกเกอเรชันไดรเวอร 93
คาที่ระบบตั้งไว, การเปลี่ยน 72
แผงควบคุม 14
ไดรเวอร 26, 72

การตั้งคา AppleTalk 205
การตั้งคา DLC/LLC 205
การตั้งคา Novell NetWare การตั้งคา NetWare การตั้งคา

IPX/SPX 205
การตั้งคา REt, การตั้งคาเทคโนโลยกีารเพิ่มประสิทธิภาพความ
ละเอียด (REt) 200

การตั้งคา size/type prompt 18
การตั้งคากระดาษขนาด A4 197
การตั้งคาการติดตอ 205
การตั้งคาการติดตอแบบสองทิศทาง 205
การตั้งคาการทํางานตออัตโนมัติ 20
การตั้งคาการทํางานตอไปโดยอัตโนมัต ิ 203
การตั้งคาการสงขอมูล 205
การตั้งคาการเย็บขอบกระดาษ 69
การตั้งคาความกวางของกระดาษ A4 198
การตั้งคาคําเตือน 20, 203
การตั้งคาคําเตือนที่ลบออกได 20, 203
การตั้งคาดิสก RAM 22
การตั้งคาตัวปอนบรรทัด 198
การตั้งคาทีร่ะบบตั้งไว, การเรียกคืน 206
การตั้งคาวันที่ 201

การตั้งคาหมดเวลา
งานที่พักไว 15

การตั้งคาเวลา 201
การตั้งคาโหมดประหยัดผงหมึก 200
การติดตั้ง

การด CompactFlash 224
การด EIO 229
ซอฟตแวร Macintosh 31
ซอฟตแวร Windows ใชตัวชวยสราง New Hardware

Found 32
ซอฟตแวรเครือขาย, Macintosh 30
ซอฟตแวรเครือขาย, Windows 29
ตัวปอนซองจดหมาย 56
ระบบการพิมพบน Windows 28
หนวยความจํา (DIMMs) 221
ไดรเวอรที่ใชยทิูลิตี้การเลือกกําหนดเอง 94

การติดตั้งแบบเงียบ, ไดรเวอร 94
การติดตั้งแบบแบลช, ไดรเวอร 94
การติดตอแบบขนาน, การตั้งคา 205
การถอนซอฟตแวร

HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 92
Macintosh 33
Windows 33

การทําความสะอาด
ผงหมึกออกจากเสื้อผา 106
ฟวเซอร 106
เครื่องพิมพ 105

การนําซอฟตแวรออก
HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 92

การบันทึกแหลงขอมูล 228
การบันทึกแหลงขอมูล, หนวยความจํา 228
การบํารุงรักษา

ขอตกลง 249
การปรับขนาดเอกสาร 77
การปรับรุนหนวยความจํา 220
การปลดล็อคอุปกรณเสริม 11
การปอน

กระดาษสําหรับอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ 54
การปอนดวยตัวเอง

การตั้งคา 197, 202
การพิมพ N หนา 75
การพิมพกระดาษทั้งสองดาน

การแกปญหา 120
การพิมพคุณภาพฉบับราง 200
การพิมพงานทั้งสองดาน

การปอนกระดาษสําหรับการเย็บเลม 54
การพิมพฉบับราง 76
การพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน

การใชอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน 69
การใสกระดาษ 68
ขนาดกระดาษที่สนับสนุน 67

การพิมพบนกระดาษสองดาน
หนาการใช 191

การพิมพบนทั้งสองดาน
ดวยตัวเอง 70
ตัวเลือกรูปแบบ 69
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การพิมพบนสองดาน
การใชอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน 69

การพิมพพื้นหลัง, การแกปญหา 174
การพิมพสองดาน

การใชอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน 67
ดวยตัวเอง 70

การพิมพแบบสองดาน
การแกปญหา 120

การพิสูจนอักษรและเก็บงาน 80
การยกเลิกงานพิมพ 71
การยายเคร่ืองพิมพ 11
การรับประกัน

การขยายเวลา 249
ขยายระยะเวลา iv
คารทริดจหมึกพิมพ 248
ผลิตภัณฑ 247

การรไีซเคิล
ตลับหมึกพิมพ 241
พลาสติก 241

การล็อค
ถาดกระดาษ 41
อุปกรณเสริม 11

การวาง, กระดาษ
ตัวเลือกการพิมพสองดาน 69

การวางกระดาษ
คําส่ังแบบ PCL 235
ตัวเลือกการพิมพสองดาน 69

การวางกระดาษ คาที่ระบบตั้งไว การวางหนากระดาษที่ระบบตั้ง
ไว การวางกระดาษในแนวตั้ง คาที่ระบบตั้งไว การวางกระดาษ
ในแนวนอน คาที่ระบบตั้งไว 198

การวางกระดาษ, กระดาษ
คําส่ังแบบ PCL 235

การวางกระดาษในแนวตั้ง
คําส่ังแบบ PCL 235
ตัวเลือกการพิมพสองดาน 69

การวางกระดาษในแนวนอน
คําส่ังแบบ PCL 235
ตัวเลือกการพิมพสองดาน 69

การสนับสนุน
HP Express Exchange 250
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
Macintosh iv
ขอตกลงในการบํารุงรักษา 249
ผูใหบริการ iii
ฟอรมขอมูลการบริการ 252
ลิงคของเว็บเซิรฟเวอรในตัว 86
ออนไลน iii
โทรศัพท iii

การสนับสนุนดานเทคนิค
ลิงคของเว็บเซิรฟเวอรในตัว 86

การสนับสนุนทางดานเทคนิค
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
Macintosh iv
ผูใหบริการ iii
ออนไลน iii
โทรศัพท iii

การสนับสนุนทางเทคนิค
HP Express Exchange 250
ขอตกลงในการบํารุงรักษา 249
ฟอรมขอมูลการบริการ 252

การสนับสนุนลูกคา
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
Macintosh iv
ผูใหบริการ iii
ลิงคของเว็บเซิรฟเวอรในตัว 86
ออนไลน iii
โทรศัพท iii

การสนับสนุนลูกคาทางออนไลน iii
การสั่งซื้อ

ส่ือที่ใชพิมพ, HP 186
หมายเลขชิ้นสวนสําหรับ 184

การสั่งซื้ออุปกรณส้ินเปลือง iii
การสิ้นเปลืองพลังงาน 241
การสิ้นเปลืองไฟฟา 7
การหยุดพิมพ, การแกปญหา 116
การหยุดพิมพงาน 71
การเก็บตลับหมึกพิมพ 102
การเก็บบันทึก, งาน

การพิสูจนอักษรและเก็บงาน 80
ขอกําหนดหนวยความจํา 79
ถายสําเนาอยางรวดเร็ว 79
สวนตัว 81

การเก็บไว, งาน
การตั้งคา 15

การเย็บเอกสาร 44
การเรียกคืนที่ระบบตั้งไว, การตั้งคา 206
การแกปญหา

กระดาษ 122
กระดาษกฎหมาย 178
กระดาษงอ 119, 166
กระดาษติด 124, 136
กระดาษติดที่ถาดกระดาษขนาดบรรจ ุ1,500 แผน 128
กระดาษติดที่ถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน 127
กระดาษติดที่บริเวณฟวเซอร 131
กระดาษติดที่ฝาครอบดานบน 124
กระดาษมวนงอ 166
กระดาษเปลา 120
กระดาษเปนรอยยน 167
การตรวจสอบระยะ 179
การพิมพ 115, 116, 121
การพิมพกระดาษทั้งสองดาน 120
การพิมพงานชา 116
การพิมพบนเครือขาย 171
การพิมพหนาแสดงคาคอนฟก 114
การเลือกถาดกระดาษ 118
การแกปญหาคุณภาพ 160
ขอความ 121
ขอความแสดงขอผิดพลาดของ Windows 172
ขอความแสดงความผิดพลาด 137
ขอบกพรองที่เกิดซ้ํา ๆ 165
ขอผิดพลาด VM 179
ขอผิดพลาดการตรวจสอบระดับจํากัดของงานพิมพ 178
ความชวยเหลือแบบออนไลน 137
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ความผิดพลาด PS 115
คุณภาพของงานพิมพ 160
คุณภาพขอความ 166, 169
งานพิมพจาง 161
จุด 162
จุดสีขาว 168
ตัวอักษร 178
ตัวอักษรเบลอ 169
ติด, แผนแรก 119
ติดที่ตัวปอนซองจดหมาย 126
ติดที่ถาดกระดาษออก 130
ติดที่ลวดเย็บกระดาษ 135
ติดที่อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน 129
ถาด 1 กระดาษติด 127
ถาดกระดาษ 119
บันทึกเหตุการณ 207
ปญหาของ PostScript 178
ปญหาบนเครื่อง Macintosh 173
ผงหมึกเลอะ 164
พิมพงานชา 120
พื้นหลังเปนสีเทา 163
ภาพปรากฏซ้ํา ๆ 169
รอยหมึก 163
รอยเปอนคลายรอยยาง 168
ลายเสน 163, 200
สายเคเบิล 115
หนาจอแผงควบคุม 114
หนาแสดงขอมูล 98
อุปกรณเสริม 157, 158
อุปกรณเสริมฮารดดิสก 180
เสน 167
ไฟล EPS 174, 177

การแจงขอมูล, อีเมล 95
การแจงขอมูลทางอีเมล 95
การใชงาน 7
การใชพลังงาน 7
การใส

กระดาษทีก่ําหนดขนาดเอง 64
กระดาษสําหรับการพิมพสองดาน 68
กระดาษเคลือบ 63
กระดาษแบบฟอรม 61
ฉลาก 60
ซองจดหมายในถาดกระดาษ 1 55
ตัวปอนซองจดหมาย 56, 58
ถาดกระดาษ 1 46
ถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน 49
ถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน 47
ลวดเย็บกระดาษ 45
แผนใส 61

การใหบริการแบบขยายระยะเวลา iv
การด CompactFlash

การตรวจสอบความถูกตองของการติดตั้ง 227
การติดตั้ง 224
การระบตุําแหนง 9
การเขาถึง 8
ชนิดที่ม ี 220

การด EIO
การตั้งคา 205
การติดตั้ง 229
การถอด 229
การระบตุําแหนง 9
หมายเลขชิ้นสวน 186

การด EIo
หมายเลขชิ้นสวน 186

การดสต็อค
การพิมพบน 64
โหมดฟวเซอร 199

การดอีเธอรเน็ต, หมายเลขชิ้นสวน 186
การดเครือขายไรสาย 6
กําลัง

การสิ้นเปลือง 241
กําลังไฟฟา

ขอกําหนดรายละเอียด 211

ข
ขนาด, กระดาษ

การพิมพกระดาษขนาดเล็กหรือกําหนดขนาดเอง 64
การเลือกถาดกระดาษ 40, 41
ขอกําหนดรายละเอียดของตัวปอนซองจดหมาย 36
ขอกําหนดรายละเอียดของถาดกระดาษ 1 34
ขอกําหนดรายละเอียดของถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน 

36
ขอกําหนดรายละเอียดของถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน 35
ขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน

36
ขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ 36

ขนาด, เคร่ืองพิมพ 209
ขนาดบรรจุ

ตัวปอนซองจดหมาย 36
ถาดกระดาษ 1 34
ถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผน 36
ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผน 35
อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ 36

ขนาดบรรจ,ุ ถาดกระดาษ 34
ขอบ

คําส่ังแบบ PCL 235
คารีจิสเตอร 199
ซองจดหมาย 55

ขอบกระดาษ
กระดาษกฎหมาย, การแกปญหา 178

ขีดจํากัดในการเก็บงาน 15
ขอกําหนดของระบบ

HP Web Jetadmin 87
ซอฟตแวรการพิมพ 24
เว็บเซิรฟเวอรในตัว 84
ไดรเวอร 25

ขอกําหนดของเบราเซอร
เว็บเซิรฟเวอรในตัว 84

ขอกําหนดของเว็บเบราเซอร
เว็บเซิรฟเวอรในตัว 84

ขอกําหนดรายละะเอียดของแบตเตอรี ่ 242
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ขอกําหนดรายละเอียด
กระดาษ 214
การกอใหเกิดเสียง 212
การใชงาน 7
การใชพลังงาน 7
ขนาดเครื่องพิมพ 209
ความเร็ว 5
คุณสมบัตเิครื่องพิมพ 5
ฉลาก 217
ซองจดหมาย 215
ถาดกระดาษ 5
สภาพแวดลอมในการทํางาน 213
ส่ือที่ใชพิมพ 34
หนวยความจํา 6
แผนใส 217
ไฟฟา 211

ขอกําหนดรายละเอียด, กระดาษ
ตัวปอนซองจดหมาย 36
ถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน 36

ขอกําหนดรายละเอียดของการกอใหเกิดเสียง 212
ขอกําหนดรายละเอียดของพลังงาน 211
ขอกําหนดรายละเอียดของสารปรอท 242
ขอกําหนดรายละเอียดของเสียง 212
ขอกําหนดรายละเอียดของแรงดันไฟฟา 211
ขอกําหนดรายละเอียดทางดานไฟฟา 211
ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 213
ขอกําหนดเกี่ยวกับกาซโอโซน 241
ขอกําหนดเฉพาะของเบราเซอร

HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 88
ขอกําหนดเฉพาะของเว็บเบราเซอร

HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 88
ขอกําหนดเร่ืองความชื้น 213
ขอกําหนดเร่ืองอุณหภูมิ 213
ขอความ

Windows 172
การตั้งคา 20, 203
บันทึกเหตุการณ 207
บันทึกเหตุการณ, การพิมพ 99

ขอความ, การแกปญหา
ผิดรูป 121

ขอความทําการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ 206
ขอความระบุดรัมหมดอายกุารใชงาน 104
ขอความระบุผงหมึกเหลือนอย 103
ขอความแสดงขอผิดพลาด

Windows 172
การตั้งคา 20, 203
บันทึกเหตุการณ 207
บันทึกเหตุการณ, การพิมพ 99

ขอความแสดงขอผิดพลาดของ LPT 172
ขอความแสดงความผิดพลาด, การแกปญหา 137
ขอความใหทําการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย 108
ขอตกลง, การบํารุงรักษา 249
ขอตกลงการดูแลรักษา iv
ขอตกลงในการบริการถึงที่ 249
ขอบกพรองที่เกิดซ้ํา ๆ

ภาพ 169
ขอบกพรองที่เกิดซ้ํา ๆ, การแกปญหา, ซํ้า ๆ 165

ขอผิดพลาด VM 179
ขอผิดพลาดการตรวจสอบระดับจํากัดของงานพิมพ 178
ขอผิดพลาดจาก Spool32 172
ขอผิดพลาดจากการทํางานที่ผิดปกติ 172
เขม, การแกปญหา 161

ค
ความจุขนาดบรรจ,ุ ถาดกระดาษ 5
ความชวยเหลือ

แผงควบคุม 14
ความชวยเหลือแบบออนไลน

แผงควบคุม 14
ความตองการของระบบ

HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 88
ความปลอดภัย

การตั้งคา 99
ความละเอียด

การตั้งคา 76, 200
คุณสมบัติ 5

ความละเอียด 1200 dpi 200
ความละเอียด 300 dpi 200
ความละเอียด 600 dpi 200
ความละเอียดแบบ FastRes, การพิมพคุณภาพฉบับราง 200
ความละเอียดแบบ ProRes 200
ความเขม, การตั้งคา 201
ความเร็ว

การตั้งคาการสงขอมูล 205
การตั้งคาความละเอียด 200
การแกปญหา 116, 120
ขอกําหนดรายละเอียด 5
โปรเซสเซอร 6

ความเร็วของโปรเซสเซอร 6
คอนฟกเกอเรชัน, ไดรเวอร 93
คอนฟกเกอเรชันที่ตั้งไวลวงหนา, ไดรเวอร 93
คําส่ัง

PCL 234
การเลือกตัวอักษร 233, 237
ชนิดของ 231
ซินแท็กซ 232
ลําดับ Escape 232

คําส่ัง HP-GL/2 231
คําส่ัง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ) 231
คําส่ังเครื่องพิมพ

PCL 234
การเลือกตัวอักษร 233, 237
ชนิดของ 231
ซินแท็กซ 232
ลําดับ Escape 232

คําส่ังแบบ PCL
การเลือกตัวอักษร 233, 237
ซินแท็กซ 232
ที่ใชกันทั่วไป 234
ลําดับ Escape 232

คําเตือนที่ลบออกได
การตั้งคาเวลาบนหนาจอ 20

คําแนะนํา, เอกสารสําคัญ 2
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คุณภาพ
การตั้งคา 200
การแกปญหา 160

คุณภาพการพิมพ
การตั้งคา 76

คุณภาพการพิมพ, การแกปญหา
ภาพปรากฏซ้ํา ๆ 169

คุณภาพของงานพิมพ
การแกปญหา 160

คุณภาพขอความ, การแกปญหา 166, 169
คุณภาพงานพิมพ

การตั้งคา 200
คุณลักษณะเฉพาะ

settings 19
คุณสมบัติ

ขอกําหนดรายละเอียด 5
เครื่องพิมพ 3

คุณสมบัตกิารล็อคไดรเวอร 93
คูมือ 2, 90
คูมือการติดตั้งอุปกรณเสริม 2
คูมือผูใช 90
คูมือเริ่มตนใชงาน 2
คาที่ระบบตั้งไว

ไดรเวอร, การเปลี่ยน 72
คาที่ระบบตั้งไว, การเรียกคืน 206
คารีจิสเตอร 199
เครือขาย

การตั้งคา 205
การติดตั้งซอฟตแวร Macintosh 30
การติดตั้งซอฟตแวร Windows 29
การพิมพวิธกีารแกปญหา 171
คาคอนฟกเกอเรชันไดรเวอร 93
ไรสาย 6

เครื่องพิมพไมถูกตอง, การสงไปท่ี 173
โครงการรีไซเคิลและการสงคืนอุปกรณส้ินเปลืองของเครื่องพิมพ
ของ HP 241

ง
งาน

การชะลอ 202
การพิสูจนอักษรและเก็บงาน 80
การเก็บบันทึก, ขอกําหนดหนวยความจํา 79
จัดรูปแบบไมถูกตอง 117
สวนตัว 81
หยุดพิมพ, การแกปญหา 116
เมนกููคืนงานที่จัดเก็บ 190
ไมพิมพงาน, การแกปญหา 115

งานที่ชะลอไว
การตั้งคา 202
การพิสูจนอักษรและเก็บงาน 80
ขอกําหนดหนวยความจํา 79
สวนตัว 81
เมนบูนแผงควบคุมของงานที่จัดเก็บ 190

งานที่พักไว
การตั้งคา 15

งานพิมพ
การเก็บไว 15
จัดรูปแบบไมถูกตอง 117
หยุดพิมพ, การแกปญหา 116
ไมพิมพงาน, การแกปญหา 115

งานพิมพจาง
การแกปญหา 161

งานสวนตัว 81

จ
จํานวนของสําเนา, การตั้งคาที่ระบบตั้งไว 196
จํานวนหนาตอกระดาษหนึ่งแผน 75
จุด, การแกปญหา 162, 168
แจงดวยอีเมล 90

ฉ
ฉลาก

การพิมพ 60
ขอกําหนดรายละเอียด 217
ถาดกระดาษออก, การเลือก 52
โหมดฟวเซอร 199

ฉลากที่มีแถบกาว . โปรดด ฉลาก

ช
ชิ้นสวน

การสั่งซื้อ 182
ชุด, ซอมบํารุง

หมายเลขชิ้นสวน 185
ชุด, บํารุงรักษาเครื่องพิมพ

การใช 108
ขอความ, การลบ 206

ชุดซอมบํารุง
หมายเลขชิ้นสวน 185

ชุดซอมบํารุงเคร่ืองพิมพ
หมายเลขชิ้นสวน 185

ชุดบํารุงรักษา
ขอความ, การลบ 206

ชุดบํารุงรักษาเครื่องพิมพ
การใช 108
ขอความ, การลบ 206

ชุดปอนกระดาษ
moving 11

ชุดสัญลักษณ, การเลือก 198
ชุดอุปกรณเย็บเลม

การเปลี่ยน 109
ชองเก็บกระดาษ

การยาย 11
การระบตุําแหนง 9
หมายเลขชิ้นสวน 184

ซ
ซองจดหมาย

การจัดเก็บ 216
การพิมพจากตัวปอนซองจดหมาย 56, 58
การพิมพจากถาดกระดาษ 1 55
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ขนาดที่ระบบตั้งไว, การตั้งคา 197
ขอบ 55
ขอกําหนดรายละเอียด 35, 215
ถาดกระดาษออก, การเลือก 52
ระยะขอบ 216
เปนรอยยน, การแกปญหา 167

ซอฟตแวร
HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 88
Linux 25
Macintosh iv, 27
Macintosh, ที่รวมไว 27
การดาวนโหลด iii
การตั้งคา 15
การติดตั้ง Macintosh 31
การติดตั้งบน Windows 28
การติดตั้งบนเครือขาย, Macintosh 30
การติดตั้งบนเครือขาย, Windows 29
การติดตั้งโดยใชตัวชวยสราง New Hardware Found 32
การถอนการติดตั้งจาก Macintosh 33
การถอนการติดตั้งจาก Windows 33
ระบบปฏิบัตกิารที่สนับสนุน 24

ซินแท็กซ, คําส่ังแบบ PCL 232
ซีเรียลเคเบิล, การแกปญหา 115

ด
ดิสก

การติดตั้ง 229
การถอด 229
การระบตุําแหนง 9
การแกปญหา 180
รายการตัวอักษร, การพิมพ 100
สล็อต EIO 220
ไดเร็คทอรไีฟล, การพิมพ 191

ดิสก RAM
การตั้งคา 204

ไดรเวอร
Linux 25
Macintosh iv
Macintosh, การแกปญหา 175
OS/2 25
การดาวนโหลด iii
การตั้งคา 15, 26, 72
การตั้งคาคอนฟก 93
การเลือก 26
คาที่ระบบตั้งไว, การเปลี่ยน 72
ระบบปฏิบัตกิารที่สนับสนุน 25
วิธใีช 26

ไดรเวอร HP OpenVMS 25
ไดรเวอร IBM OS/2 25
ไดรเวอร OpenVMS 25
ไดรเวอร OS/2 25
ไดรเวอร PCL

คุณสมบัต ิ 26
ระบบปฏิบัตกิารที่สนับสนุน 25
ดูเพิ่มเติมท คุณสมบัติ

ไดรเวอร PS
คุณสมบัต ิ 26
ระบบปฏิบัตกิารที่สนับสนุน 25
ดูเพิ่มเติมท คุณสมบัติ

ไดรเวอรเครื่องพิมพ . โปรดด ไดรเวอร
ไดเร็คทอรไีฟล, การพิมพ 191

ต
ตลับ, ลวดเย็บกระดาษ

การตั้งคา 205
การใส 45

ตลับลวดเย็บกระดาษ
การใส 45
หมายเลขชิ้นสวน 184

ตลับหมึก
การรีไซเคิล 241
การสั่งซื้อ iii
การเก็บ 102
ขอความระบผุงหมึกเหลือนอย 103
ขอมูลสถานะ 102
คุณสมบัต ิ 7
ต่ํา 21
ที่ไมใชของ HP 102
ผงหมึกหมด 104
สถานะ, การดูดวย HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 

89
สถานะ, การดูดวยเว็บเซิรฟเวอรในตัว 85
หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง 99
หมด 21
หมายเลขชิ้นสวน 185
อายกุารใชงานที่คาด 103
โหมดประหยัดผงหมึก 76

ตลับหมึก, พิมพ
กระดาษติด 125
ต่ํา 203
หมด 203
โหมดประหยัดผงหมึก 200

ตลับหมึกพิมพ
กระดาษติด 125
การรีไซเคิล 241
การสั่งซื้อ iii
การเก็บ 102
ขอความระบผุงหมึกเหลือนอย 103
ขอมูลสถานะ 102
คุณสมบัต ิ 7
ต่ํา 21, 203
ที่ไมใชของ HP 102
ผงหมึกหมด 104
ระดับวัสดุส้ินเปลือง, การตรวจสอบ 103
สถานะ, การดูดวย HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 

89
สถานะ, การดูดวยเว็บเซิรฟเวอรในตัว 85
หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง 99
หมด 21, 203
หมายเลขชิ้นสวน 185
อายกุารใชงานที่คาด 103
โหมดประหยัดผงหมึก 76, 200
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ตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP 102
ตัวขึ้นบรรทัดใหม, การตั้งคา 198
ตัวนับ, หนา 99
ตัวนับหนา 99
ตัวปอนซองจดหมาย

กระดาษติด 126
การตั้งคา 42, 192
การติดตั้ง 56
การถอด 57
การระบตุําแหนง 9
การใส 56, 58
ขอกําหนดรายละเอียด 55
ขอกําหนดรายละเอียดของซองจดหมาย 36
ความจุขนาดบรรจ ุ 5
หมายเลขชิ้นสวน 184

ตัวอักษร
Macintosh, การแกปญหา 174
การตั้งคา 198
การแกปญหา 178
คําส่ังแบบ PCL 233, 237
ชุดสัญลักษณ 198
ที่รวมไว 6
ผิดรูป 166
รายการ, การพิมพ 100, 191
แหลงขอมูลถาวร 228
ไฟล EPS, การแกปญหา 174, 177

ตัวอักษร Courier
การตั้งคา 198

ตัวอักษรผิดรูป, การแกปญหา 166
ตัวอักษรสําหรับคําส่ัง Escape 232
ตัวอักษรเบลอ, การแกปญหา 169
ตัวเลือกการเขาเลมแบบ Flip Pages Up 69
ตัวเลือกยอ/ขยาย 77
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตของ HP iii
ติด

recovery setting 22
การตั้งคาการกูคืน 204
ตัวปอนซองจดหมาย 126
ตําแหนง 124
ถาด 1 127
ถาดกระดาษขนาดบรรจ ุ1,500 แผน 128
ถาดกระดาษออก 130
ถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน 127
บริเวณฟวเซอร 131
บอย ๆ 136
ฝาครอบดานบน 125
ลวดเย็บกระดาษ 135
อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน 129
แผนแรก, การแกปญหา 119

ติดที่ลวดเย็บกระดาษ 135

ถ
ถาด 1

กระดาษติด 127
การปอน 54
การแกปญหา 118

ถาด, กระดาษออก
การตั้งคา 197
การเลือก 52
ติด, การดึงออก 130
ทดสอบเสนทางเขาออกของกระดาษ 207

ถาดกระดาษ
กระดาษติด 124, 127, 128
การตั้งคา 192
การตั้งคา, การดู 99
การตั้งคากระดาษที่กําหนดขนาดเอง 65
การตั้งคาที่กําหนดขนาดเอง 197
การพิมพสองดาน 68
การพิมพสองดานดวยตัวเอง 70
การยาย 11
การระบตุําแหนง 8, 9
การล็อค 41
การเลือก 16, 40, 77, 202
การแกปญหา 118, 119
การใสกระดาษในถาด 1 46
การใสกระดาษในถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน 49
การใสกระดาษในถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน 47
ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษ 35, 36
ความจุขนาดบรรจ ุ 5
คําส่ังแบบ PCL 234
คารีจิสเตอร 199
ทดสอบเสนทางเขาออกของกระดาษ 207
ที่รวมไว 3
ปอนดวยมือ 42
หมายเลขชิ้นสวน 184

ถาดกระดาษ 1
กระดาษทีส่นับสนุน 34
การตั้งคา 192
การตั้งคากระดาษที่กําหนดขนาดเอง 65
การตั้งคาขนาด 193
การตั้งคาที่กําหนดขนาดเอง 197
การตั้งคาปอนดวยมือ 17
การพิมพจาก 16, 40, 202
การพิมพสองดาน 68
การพิมพสองดานดวยตัวเอง 70
การระบตุําแหนง 8
การล็อค 41
การใส 46
คารีจิสเตอร 199
ซองจดหมาย, การพิมพ 55
ปอนดวยมือ 42

ถาดกระดาษ 1,500 แผน
registration settings 199
การพิมพจาก 202
คารีจิสเตอร 199

ถาดกระดาษ 500 แผน
การตั้งคาที่กําหนดขนาดเอง 197
การพิมพจาก 202
คารีจิสเตอร 199
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ถาดกระดาษขนาดบรรจ ุ1,500 แผน
กระดาษติด 128

ถาดกระดาษความจุ 1,500
การแกปญหา 118

ถาดกระดาษความจุ 500
ถาดกระดาษ 118

ถาดกระดาษออก
กระดาษติด 130
การตั้งคา 197

ถาดกระดาษออกดานบน
กระดาษติด 130
การตั้งคา 197
การพิมพไปที่ 52

ถาดกระดาษออกดานหลัง
กระดาษติด 130
การตั้งคา 197
การพิมพไปที่ 52

ถาดบรรจกุระดาษ 1,500 แผน
การใส 49

ถาดบรรจกุระดาษ 500 แผน
การตั้งคา 194
การใส 47

ถาดบรรจกุระดาษขนาด 500 แผน
กระดาษติด 127

ถาดปอนกระดาษ
การตั้งคาคอนฟก 16

ถาดรับกระดาษ
กระดาษงอ, การแกปญหา 119

ถาดรับกระดาษ, ออก
การระบตุําแหนง 8

ถาดรับกระดาษออก. โปรดด ถาดรับกระดาษ
ถาดรับกระดาษออกดานบน

การระบตุําแหนง 8
ถาดรับกระดาษออกดานหลัง

การระบตุําแหนง 8
การใชรวมกับอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน 67

แถบ การแจงขอมูล, HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 90
แถบ สถานะ, HP Toolbox (กลองเคร่ืองมือของ HP) 89
แถบ เอกสาร, HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 90
แถบการตั้งคา, เว็บเซิรฟเวอรในตัว 85
แถบการแกปญหา, HP Toolbox (กลองเคร่ืองมือของ HP) 89
แถบขอมูล, เว็บเซิรฟเวอรในตัว 85
แถบเครือขาย, เว็บเซิรฟเวอรในตัว 85

ท
ทดสอบ 207
ทั้งสองดาน, การพิมพบน

การใชอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน 67, 69
ขนาดกระดาษที่สนับสนุน 67
ดวยตัวเอง 70
ตัวเลือกรูปแบบ 69
หนาการใช 191

ทําสําเนางานอยางรวดเร็ว
การตั้งคา 15, 202

ที่อยู, เคร่ืองพิมพ
Macintosh, การแกปญหา 173

ที่อยู, เคร่ืองพิมพที่ปรากฏขึ้น 16

แทนที่กระดาษขนาด A4/letter 197

น
นาฬิกา, การตั้งคา 96
น้ําหนัก, กระดาษ

การพิมพบนกระดาษหนัก 64
การเย็บเอกสาร 44

น้ําหนัก, ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษ
ตัวปอนซองจดหมาย 36
ถาดกระดาษ 1 34
ถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผน 36
ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผน 35
อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน 36
อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ 36

น้ําหนัก, เครื่องพิมพ 209

บ
บรรทัดในแบบฟอรม การตั้งคา การตั้งคาระยะหางของบรรทัดใน
แนวตั้ง การตั้งคาระยะหางของบรรทัด 198

บริการ
HP Express Exchange 250
ขอตกลง iv, 249
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตของ HP iii
แบบฟอรมขอมูล 252

บันทึกเหตุการณ 99, 207
เบราเซอรที่สนับสนุน

HP Web Jetadmin 87

ป
ปกเอกสาร

แผนแรก, กระดาษอื่น 77
ประกาศ FCC 240
ประกาศเกี่ยวกับขอบังคับ

FCC 240
ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน 244

ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน 244
ปุม, แผงควบคุม 13
ปอนดวยมือ

การตั้งคา 17
การพิมพลงถาดกระดาษ 1 42

เปอรเซ็นตจากขนาดปกต ิ 77
เปนคลื่น การแกปญหา 119
โปสการด

การพิมพ 64
ขอกําหนดรายละเอียด 34
ถาดกระดาษออก, การเลือก 52

ผ
ผงหมึก

การทําความสะอาดออกจากเสื้อผา 106
ความหนาแนน 201
ต่ํา 21, 203
หมด 21, 203
โหมดประหยัดผงหมึก 200

ผงหมึก, การประหยัด 76
ผงหมึกต่ํา 21, 203
ผงหมึกหมด 21, 104, 203
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ผงหมึกเลอะ, การแกปญหา 164
แผงควบคุม

การตั้งคา 14
การตั้งคาคําเตือนที่ลบออกได 20, 203
การตั้งคาวันที่/เวลา 201
การระบตุําแหนง 8, 12
การแกปญหา 114
ขอความแสดงความผิดพลาด 137
ความชวยเหลือ 14
ความชวยเหลือแบบออนไลน 137
ตลับหมึกพิมพ ระดับอุปกรณส้ินเปลือง, การตรวจสอบ 103
ปุม 13
ภาษา, การเลือก 23, 114, 204
อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ, การเลือก 44
เมน ูI/O 205
เมนกูารจัดการกระดาษ 192
เมนกูารตั้งคาระบบ 201
เมนกูารวินิจฉัยขอบกพรอง 207
เมนกููคืนงานที่จัดเก็บ 190
เมนขูอมูล 191
เมนคูุณภาพงานพิมพ 199
เมนตูั้งคาคอนฟกเครื่องพิมพ 196
เมนยูอยพิมพ 196
เมนรูเีซ็ต 206
เมนอุูปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ 204
แผนท่ีเมนู, การพิมพ 14
ไฟ 13

แผงดานขวา, การระบตุําแหนง 8
แผนผัง, เมนู 14
แผนตอนาที 5
แผนสุดทาย, กระดาษอื่น 77
แผนใส

HP, การสั่งซื้อ 188
การพิมพ 61
ขอกําหนดรายละเอียด 217
ถาดกระดาษออก 52
โหมดฟวเซอร 199

ฝ
ฝาครอบดานบน

กระดาษติด, การดึงออก 125
ฝายบริการลูกคา

repacking printer 251
ฝายสนับสนุนลูกคา

HP Express Exchange 250
ขอตกลงในการบํารุงรักษา 249
ฟอรมขอมูลการบริการ 252

พ
พอรต

การระบตุําแหนง 10
การแกปญหา Macintosh 177
การแกปญหาของ Macintosh 174
ขอความแสดงขอผิดพลาดของ LPT 172
ที่รวมไว 6

พอรต HP Jetlink 6
พอรต Jetlink 6

พอรต USB
การระบตุําแหนง 10
การแกปญหา Macintosh 177
การแกปญหาของ Macintosh 174
ประเภทที่รวมไว 6

พอรตแบบขนาน
การระบตุําแหนง 10
ประเภทที่รวมไว 6
ไมสนับสนุนสําหรับ Macintosh 31

พิมพงาน
การชะลอ 202

พิมพงานชา, การแกปญหา 116, 120
พิมพจาง

การตั้งคาความหนาแนนของผงหมึก 201
พื้นหลังเปนสีเทา, การแกปญหา 163
แพล็ตฟอรมที่สนับสนุน 24, 25

ฟ
ฟวเซอร

กระดาษติด 131
การทําความสะอาด 106
การเปลี่ยน 108
โหมด 199

ไฟ
อุปกรณเสริม 10, 157

ไฟ, แผงควบคุม 13
ไฟกระพริบ 13
ไฟล EPS, การแกปญหา 174, 177
ไฟล PostScript Printer Description (PPD)

การแกปญหา 173
ที่รวมไว 27

ไฟแสดงขอควรระวัง 14
ไฟแสดงขอมูล 13
ไฟแสดงสถานะพรอม 13

ภ
ภาพปรากฎซ้ํา ๆ, การแกปญหา 169
ภาษา

การดูที่ติดตั้งไว 99
การตั้งคา 203
การสลับ, ภาษาแบบ PCL 236

ภาษา, เครื่องพิมพ
การตั้งคา 19, 203
การสลับ, คําส่ังแบบ PCL 236
ที่รวมไว 6

ภาษา, แผงควบคุม 23, 114, 204
ภาษาของเครื่องพิมพ

การดูที่ติดตั้งไว 99
ที่รวมไว 6

ภาษาที่ใชลักษณะเฉพาะ
ที่รวมไว 6

ภาษาเครื่องพิมพ
การสลับ, คําส่ังแบบ PCL 236

ม
เมน ูI/O 205
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เมน,ู แผงควบคุม
I/O 205
การจัดการกระดาษ 192
การตั้งคาระบบ 201
การวินิจฉัยขอบกพรอง 207
การเขาสู 13
กูคืนงานที่จัดเก็บ 190
ขอมูล 191
คุณภาพงานพิมพ 199
ตั้งคาคอนฟกเครื่องพิมพ 196
พิมพ 196
รีเซ็ต 206
อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ 204
แผนท่ี, การพิมพ 98
แผนผัง, การพิมพ 14

เมนกูารจัดการกระดาษ 192
เมนกูารตั้งคาระบบ 201
เมนกูารวินิจฉัยขอบกพรอง 207
เมนกููคืนงานที่จัดเก็บ 190
เมนขูอมูล 191
เมนคูุณภาพงานพิมพ 199
เมนตูั้งคาคอนฟกเคร่ืองพิมพ 196
เมนยูอยพิมพ 196
เมนรูีเซ็ต 206
เมนอุูปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ 204
ไมตอบสนอง, การแกปญหา 121

ย
ยทูิลิตี้การเลือกกําหนดเอง 94

ร
รอยหมึก, การแกปญหา 163
รอยเปอนคลายรอยยาง, การแกปญหา 168
ระดับวัสดุส้ินเปลือง, ตลับหมึกพิมพ 103
ระบบปฏิบัตกิารที่สนับสนุน 24, 25
ระยะขอบ

ซองจดหมาย 216
ระยะเวลาการเก็บงาน 15
รายการตัวอักษร PCL, การพิมพ 100, 191
รายการตัวอักษร PS, การพิมพ 100, 191
รุน 3

ล
ลายน้ํา, การพิมพ 74
ลายเสน, การแกปญหา 163, 200
ลิงค
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ลิงคอ่ืน
เว็บเซิรฟเวอรในตัว 86
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HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 91
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ลูกกลิ้งแบบ feed, การเปลี่ยน 108
ลูกกลิ้งแบบ pickup, การเปลี่ยน 108

ว
วันที่, การตั้งคา 96
วัสดุส้ินเปลือง

การสั่งซื้อ 182
วิธีใช

ไดรเวอร 26
วิธีใชแบบออนไลน

ไดรเวอร 26
เวลา, การตั้งคา 96
เวลาที่กําหนด, การตั้งคา I/O 205
เว็บเซิรฟเวอรในตัว

การเปด 84
การแจงขอมูลทางอีเมล 95
ขอกําหนดของระบบ 84
คุณลักษณะ 84
ตลับหมึกพิมพ ระดับอุปกรณส้ินเปลือง, การตรวจสอบ 103
แถบการตั้งคา 85
แถบขอมูล 85
แถบลิงคอ่ืน 86
แถบเครือขาย 85

เว็บไซต
HP Web Jetadmin, การดาวนโหลด 87
การดาวนโหลดซอฟตแวร iii
การสนับสนุนลูกคา iii
การสนับสนุนสําหรับ Macintosh iv
การสั่งซื้ออุปกรณส้ินเปลือง iii
ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษ 214
ขอตกลงการบริการ iv

เว็บไซท
การปลอมแปลงผลิตภัณฑ 102
ไดรเวอร UNIX และ Linux 25

เว็บไซทการปลอมแปลงผลิตภัณฑ 102

ส
สถานะ

การดูดวยHP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 89
การแจงขอมูล, อีเมล 95
หนาแสดงสถานะ, การพิมพ 191
อุปกรณส้ินเปลือง 99
แจงดวยอีเมล 90
แถบขอมูล, เว็บเซิรฟเวอรในตัว 85
ไฟ 157
ไฟ, แผงควบคุม 13

สนับสนุนไดรเวอร Linux 25
สภาพแวดลอม

คุณสมบัติ 241
สภาพแวดลอม, ขอกําหนดรายละเอียด 213
สล็อต EIO

สล็อต 220
สวิตชเปด/ปด, การระบุตําแหนง 8
สองดาน, การพิมพบน

การปอนกระดาษสําหรับการเย็บเลม 54
การแกปญหา 120
การใสกระดาษ 68

สัญญา, การบํารุงรักษา 249
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สายเคเบิล
การแกปญหา 115

สายเคเบิล USB, หมายเลขชิ้นสวน 186
สายเคเบิล,

หมายเลขชิ้นสวน 186
สายเคเบิลแบบขนาน

การแกปญหา 115
สายเคเบิลแบบขนาน, หมายเลขชิ้นสวน 186
สายไฟอินเตอรเฟซ, การแกปญหา 115
สําเนา

การตั้งจํานวนที่ระบบตั้งไว 196
สีดํา, การแกปญหา 168
ส่ือการพิมพ

การแกปญหาถาดกระดาษ 119
งอ, การแกปญหา 119

ส่ือที่ใชพิมพ
HP, การสั่งซื้อ 186
การจัดเก็บ 214
การตั้งคา PS 18
การตั้งคาถาดกระดาษ 192
การพิมพกระดาษหลาย ๆ หนาลงบนกระดาษหนึ่งแผน 75
การพิมพสองดาน, ขนาดที่สนับสนุน 67
การเย็บเลม 44
การเลือกถาดกระดาษ 16, 40, 41
การแกปญหา 122
กําหนดขนาดเอง, การพิมพ 64, 65
ขนาดที่สนับสนุน 34
ขนาดเล็ก 65
ขอกําหนดรายละเอียด 214
ความจุขนาดบรรจ ุ 5
คําส่ังแบบ PCL 234
ที่กําหนดขนาดเอง 75
ปกเอกสาร 77
ปอนดวยมือ 42
หนาการใช 191
เจาะรูไวแลว 61
แบบฟอรม 61
แหลง, การเลือก 77
โหมดฟวเซอร 43

ส่ือที่ใชพิมพของ HP, การสั่งซ้ือ 186
เส้ือผา, การทําความสะอาดผงหมึกออกจาก 106
เสนทางเขาออกของกระดาษ

การทําความสะอาด 107
ทดสอบ 207

เสนปะ, การแกปญหา 162, 168
เสนหรือจุดสีขาว, การแกปญหา, เสน, การแกปญหา 167

ห
หนวยความจํา

การตรวจสอบความถูกตองของการติดตั้ง 227
การตั้งคาดิสก RAM 22
การติดตั้ง DIMMs 221
การปรับรุน 220
การระบตุําแหนง 9
ขอกําหนดการเก็บบันทึกงาน 79

ที่รวมไว 6
หมายเลขชิ้นสวน 185
แหลงขอมูลถาวร 228

หนาการใช 191
หนาตาง การตั้งคาเครื่องพิมพ, HP Toolbox (กลองเครื่องมือ
ของ HP) 90

หนาทําความสะอาด
ดวยตัวเอง 106
อัตโนมัติ 107, 201

หนาทําความสะอาดอัตโนมัติ 107, 201
หนาแสดงขอผิดพลาด PostScript

การตั้งคา 198
การแกปญหา 115

หนาแสดงขอผิดพลาด PS
การตั้งคา 198
การแกปญหา 115

หนาแสดงขอมูล, การพิมพ 98
หนาแสดงคาคอนฟก

การแกปญหา 114
หนาแสดงคาคอนฟก,การพิมพ 98
หมายเลขชิ้นสวน

การด EIO 186
ชุดซอมบํารุง 185
ตลับหมึกพิมพ 185
ถาดกระดาษ 184
สายเคเบิล 186
ส่ือที่ใชพิมพ, HP 186
หนวยความจํา 185

หมายเลขผลิตภัณฑ 99
หมายเลขรุน 99
หมายเลขโทรศัพท

การสนับสนุน iii
การสั่งซื้ออุปกรณส้ินเปลือง iii
ขอตกลงการบริการ iv

หมายเหตกุารติดตั้ง 90
หมึก

คุณภาพงานพิมพ, การแกปญหา 164
หมึกเลอะเทอะ, การแกปญหา 164
หัวจดหมาย

โหมดฟวเซอร 199
แหลง, กระดาษ 77
แหลงขอมูลถาวร 228
โหมดประหยัด 202, 206
โหมดประหยัดผงหมึก 76
โหมดประหยัดพลังงาน

การเปดหรือปด 19
โหมดประหยัดแบตเตอร่ี

ขอกําหนดรายละเอียดของกําลังไฟฟา 211
โหมดฟวเซอร 43

อ
อุปกรณส้ินเปลือง

การรีไซเคิล 241
การสั่งซื้อ iii
ที่ไมใชของ HP 102
สถานะ, การดูดวย HP Toolbox (กลองเครื่องมือของ HP) 
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สถานะ, การดูดวยเว็บเซิรฟเวอรในตัว 85
หนาสถานะ 99
หนาแสดงสถานะ, การพิมพ 191
หมายเลขชิ้นสวน 184, 185

อุปกรณส้ินเปลืองของปลอม 102
อุปกรณเย็บเลม/อุปกรณเรียงกระดาษ

ติด, อุปกรณเย็บเลม 135
รุนที่รวมไว 3
สถานะของไฟ 157

อุปกรณเย็บเลม/เรียงกระดาษ
การตั้งคา 204
การปอนกระดาษ 54
การพิมพไปที่ 44, 53
การยาย 11
การระบตุําแหนง 9
การใสลวดเย็บกระดาษ 45
ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษ 36
ความจุขนาดบรรจ ุ 5
คาที่ระบบตั้งไว, การตั้งคาเปน 44
ทดสอบเสนทางเขาออกของกระดาษ 207
สถานะของไฟ 10
หมายเลขชิ้นสวน 184

อุปกรณเรียงกระดาษ
การพิมพไปที่ 44
การยาย 11
การระบตุําแหนง 9
ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษ 36
ความจุขนาดบรรจ ุ 5
สถานะของไฟ 10, 157
หมายเลขชิ้นสวน 184

อุปกรณเรียงกระดาษา
การพิมพไปที่ 53

อุปกรณเสริม
การยาย 11
การระบตุําแหนง 8
การล็อคและการปลดล็อค 11

การสั่งซื้อ 182
การแกปญหา 118, 158
หมายเลขชิ้นสวน 184
ไฟ 10, 157

อุปกรณเสริมที่จัดการกับกระดาษ
ไฟ 157

อุปกรณเสริมสําหรับการพิมพกระดาษสองดาน
ติด 129

อุปกรณเสริมสําหรับการพิมพงานสองดาน
รุนที่รวมไว 3

อุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดาน
การระบตุําแหนง 9
การวางกระดาษ 68
การเย็บกระดาษ 54
การใช 67, 69
ขนาดกระดาษที่สนับสนุน 67
ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษ 36
ตัวเลือกการเย็บกระดาษ 69
ทดสอบเสนทางเขาออกของกระดาษ 207
รุนที่รวมไว 5
หนาการใช 191
หมายเลขชิ้นสวน 184

อุปกรณเสริมในการจัดการกับกระดาษ
การแกปญหา 118

อุปกรณเสริมในการพิมพงานสองดาน
การตั้งคา 197

เอกสารสําคัญ 2
เอกสารอางอิง 2
แอดเดรส, เครื่องพิมพ

Macintosh, การแกปญหา 176
ไอพ ีแอดเดรส 16
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