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● โปรดปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่มีอยูที่เครื่อง
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● หามติดตั้งหรือใชผลิตภัณฑใกลน้ําหรือขณะที่ตัวเปยก
● ติดตั้งผลิตภัณฑบนพื้นผิวทํางานที่เรียบและมั่นคง
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● หากผลิตภัณฑไมทํางานตามปกติ โปรดอานขอมูลการแกไขปญหาในวิธีใชเครื่องพิมพ HP 

Photosmart ทางหนาจอคอมพิวเตอร
● อุปกรณนี้ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถบํารุงรักษาดวยตนเองอยูภายใน โปรดใหผูใหบริการที่มีความ

ชํานาญเปนผูบํารุงรักษา
● โปรดใชงานในที่มีอากาศถายเท
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1 ยินดีตอนรับ     
ขอขอบคุณที่เลือกใชเครื่องพิมพ HP Photosmart 7400 series ดวยเครื่อง
พิมพภาพถายใหมนี้ ทานสามารถพิมพภาพถายที่สวยงาม และบันทึกภาพลงใน
เครื่องคอมพิวเตอรได

คูมือนี้จะอธิบายวิธีการพิมพโดยไมเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรเปนหลัก  ใน
การพิมพจากระบบคอมพิวเตอร โปรดติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ และดูวิธีใช
ทางหนาจอ สําหรับภาพรวมของการใชคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพรวมกัน 
โปรดดูท่ี การพิมพจากคอมพิวเตอร

อานคูมือนี้เพ่ือดูวิธีพิมพภาพถายแบบไมมขีอบได
อยางรวดเร็วและงายดาย  การเลือกเลยเอาต

เครื่องพิมพใหมของทานมาพรอมกับเอกสารตอไปนี้:
● เริ่มตนอยางรวดเร็ว — คูมือ HP Photosmart 7400 series เริ่มตน

อยางรวดเร็ว  ประกอบดวยคําแนะนําอยางรวดเร็วและงายดายในการตั้งคา
เครื่องพิมพ และพิมพภาพถายภาพแรก

● คูมือผูใช — คูมือผูใช HP Photosmart 7400 series  คือคูมือที่ทาน
กําลังอาน ซึ่งจะอธิบายคุณสมบัติทั่วไปของเครื่องพิมพ อธิบายการใช
เครื่องพิมพโดยไมตองตอกับเครื่องคอมพิวเตอร และกลาวถึงขอมูลการแก
ไขปญหาเกี่ยวกับฮารดแวร 

● วิธใีชเครื่องพิมพ HP Photosmart บนหนาจอคอมพิวเตอร — จะกลาว
ถึงวิธีใชเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร และมขีอมูลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ซอฟตแวร
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หลังจากที่ทานติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพในคอมพิวเตอร ทานจะสามารถใช
เอกสารวิธีใชเครื่องพิมพบนหนาจอ:
● Windows PC: จากเมน ูStart ใหเลือก Programs (ใน Windows 

XP ใหเลือก All Programs)> HP > Photosmart 320, 370, 
7400, 7800, 8100, 8400, 8700 Series > Photosmart Help

● Macintosh: เลือก Help > Mac Help ใน Finder จากนั้นเลือก
Library > HP Photosmart Printer Help for Macintosh

ชิ้นสวนเครื่องพิมพ              
ภาพดานหนา

1. ถาดปอนกระดาษ ใสกระดาษที่นี่
2. ถาดกระดาษออก หลังจากพิมพ ใหนําภาพถายและเอกสารออกจากถาดนี้ ดึง
ที่รองออกเพื่อรองรับกระดาษขนาดใหญ

3. ฝาปดดานบน  ยกฝาปดดานบนเพื่อเขาถึงตลับกระดาษภาพถาย ตลับหมึก
พิมพ และตัวกั้นกระดาษ
4. ชองใสการดหนวยความจํา ใสการดหนวยความจําที่นี่ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับชองใสการดหนวยความจําที่ การใสการดหนวยความจํา

บท 1
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5. ไฟสถานะ On (เปด) กดเพื่อเปดหรือปดเครื่องพิมพ ไฟสถานะ On (เปด) 
จะแจงขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองพิมพ:สีเขียว (เครื่องพิมพเปดอยู) สีเขียวกะพริบ (
เครื่องพิมพไมวาง) สีแดงกะพริบ (เครื่องพิมพตองการใหมกีารพิจารณา)
6. Save (บันทึก) กดปุมนี้เพ่ือบันทึกภาพถายในเครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอ
อยู

7. Print index (พิมพหนารายการ) กดปุมนี้เพ่ือพิมพรายการดัชนีของภาพ
ถายทั้งหมดในการดหนวยความจํา โปรดดูที่ การเลือกภาพถายที่จะพิมพ
8. Select Photos (เลือกภาพถาย)  และ   ใชเลื่อนไประหวางภาพถาย
ตางๆ ในการดหนวยความจํา
9. Select Photos  (เลือกภาพถาย)  กดปุมน้ีเพ่ือเลือกหรือยกเลิกการ
เลือกหมายเลขดัชนีของภาพถายที่แสดงอยูเพ่ือพิมพ 
10. Print (พิมพ) พิมพภาพถายที่เลือกไว
11. Cancel (ยกเลิก) ยกเลิกงานพิมพปจจุบัน
12. จอแสดงผลของเครื่องพิมพ  ดูหมายเลขดัชนีของภาพถาย สถานะการเลือก
ภาพถาย สถานะกระดาษ และสถานะของตลับหมึกพิมพ
ภาพภายใน

1. ตลับกระดาษภาพถาย ใสกระดาษภาพถายแบบมแีท็บ ขนาด 10 x 15 ซม. 
(4 x 6.5 นิ้ว พรอมแท็บ .5 นิ้ว) ไมมแีท็บ ขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) 
หรือสื่อขนาดเล็กอื่นๆ ที่ใชไดในตลับน้ี และใสตลับในถาดปอนกระดาษเพื่อ
พิมพ 
2. ตัวกั้นกระดาษ  ปรับตัวกั้นนี้สําหรับความกวางตางๆ ของกระดาษ
3. พ้ืนทีเ่ก็บตลับหมึกพิมพ  ใสตลับหมึกพิมพที่ไมใชในตัวปองกันหมึกแหงที่มา
พรอมกับเครื่องพิมพ จากนั้นเก็บไวในที่นี้เพ่ือไมใหหมึกพิมพแหง
ภาพดานหลัง
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1. ฝาปดชองดานหลัง  เปดชองนี้เพ่ือนํากระดาษที่ติดออก
2. พอรต USB  เช่ือมตอคอมพิวเตอรเขากับเครื่องพิมพ
3. ชองตอสายไฟ  ตอสายไฟเขากับเคร่ืองพิมพ

บท 1
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2 เตรียมพรอมสําหรับการพิมพ

กอนที่จะเริ่มตน มีข้ันตอนงายๆ สามขั้นตอนที่คุณควรทําความคุนเคย:
● การปอนกระดาษ
● การใชตลับหมึกพิมพ
● การใสการดหนวยความจํา

การปอนกระดาษ
เรียนรูวิธีเลือกกระดาษที่เหมาะสมกับงานพิมพ และวิธีเตรียมและใสกระดาษใน
ถาดปอนกระดาษ

เลือกกระดาาใหถูกประเภท     
สําหรับรายชื่อของกระดาษอิงคเจ็ตที่ HP ออกแบบ หรือหากตองการซื้อวัสดุ
สําหรับพิมพ โปรดไปที่:
● www.hpshopping.com (สหรัฐอเมริกา)
● www.hp.com/go/supplies (ยุโรป)
● www.hp.com/jp/supply_inkjet (ญี่ปุน)
● www.hp.com/paper (เอเซียแปซฟิก)
เพ่ือใหไดงานพิมพคุณภาพสูงสุดจากเครื่องพิมพนี้ โปรดเลือกใชกระดาษภาพ
ถายคุณภาพสูงของ HP

ในการพิมพ ใชกระดาษชนิดนี้

งานพิมพคุณภาพสูง เก็บรักษาได
นาน และภาพขยาย

กระดาษภาพถาย HP Premium 
Plus
(หรือเรียกวา Colorfast Photo 
Paper ในบางประเทศ/พ้ืนที่)

ภาพความละเอียดปานกลางถึงสูง จาก
สแกนเนอรและกลองดิจิตัล

กระดาษภาพถาย HP Premium

ภาพทั่วไป และภาพสําหรับงานใน
ธุรกิจ

กระดาษภาพถาย HP Photo Paper
กระดาษภาพถาย HP Everyday

เอกสารขอความ ภาพราง การทดสอบ
และปรับต้ังเครื่องพิมพ

กระดาษ HP Premium Inkjet 
Paper
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การเก็บรักษากระดาษใหมสีภาพดี เหมาะสําหรับการพิมพ:
● เก็บกระดาษที่ไมใชไวในบรรจภุัณฑเดิม หรือในถุงพลาสติกที่ปดผนึกไดที่

มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ
● วางกระดาษในที่ราบ เย็น และไมอับช้ืน หากมุมกระดาษมวนข้ึน ใหใส

กระดาษในถุงพลาสติกและคอยๆ งอไปดานตรงขามจนกระดาษเรียบ
● จับกระดาษภาพถายท่ีขอบกระดาษ เพ่ือไมใหมรีอยน้ิวมือ

การใสกระดาษในเครื่องพิมพ   
คําแนะนําในการปอนกระดาษ:
● ทานสามารถพิมพภาพถายและเอกสารตางๆ โดยใชกระดาษที่หลากหลาย 

ต้ังแต 76 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว) จนถึง 216 x 356 มม. (8.5 x 14 
นิ้ว) รวมถึงกระดาษตอเนื่องกวาง 216 มม. (8.5 นิ้ว)

● กอนที่จะใสกระดาษ โปรดเล่ือนต้ัวกั้นกระดาษเพื่อใหมีที่วาง
● ปอนกระดาษเพียงครั้งละขนาดเทานั้น โปรดอยาใสกระดาษหลายขนาด

ผสมกันในตลับกระดาษภาพถาย
● โปรดอยาใสกระดาษมากเกินไปหรือนอยเกินไป มิฉะน้ันเครื่องพิมพอาจ

ไมสามารถดึงกระดาษได โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจํานวนกระดาษที่
จะปอนในถาดไดที่ ขอมูลจําเพาะ

● หลังจากปอนกระดาษแลว ใหดึงที่รองถาดกระดาษออกเพื่อรองรับกระดาษ
ขนาดใหญที่พิมพออกมา

ใชคําแนะนําในตารางตอไปน้ีเพ่ือปอนกระดาษขนาดตางๆ ท่ีมักใชกันโดยทั่ว
ไปในเครื่องพิมพ

ประเภทกระดาษ วิธปีอนกระดาษ ถาดทีจ่ะปอน

● กระดาษ 
Letter หรือ 
A4

● แผนใส
● กระดาษภาพ

ถาย 
20 x 25 
ซม. 
(8 x 10 น้ิว)

● กระดาษภาพ
ถาย 
13 x 18 

1 ยกฝาปดดานบน
2 ยกถาดกระดาษ

ออกขึ้นจนสุด
3 ปอนกระดาษ

ธรรมดา กระดาษ
ภาพถาย หรือแผน
ใสโดยใหดานที่จะ
พิมพอยูดานลาง ใน
ถาดปอนกระดาษ
ปอนซองจดหมาย
โดยใหดานหนาอยู
ขางลาง และใหฝา

ถาดปอนกระดาษ – กระดาษขนาดใหญ

1) ฝาปดดานบน

บท 2
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ประเภทกระดาษ วิธปีอนกระดาษ ถาดทีจ่ะปอน

ซม. (5 x 7 
น้ิว)

● ซองจดหมาย

ซองจดหมายอยูทาง
ซาย สอดฝาซองจด
หมายไวดานใน
ซอง เพ่ือไมใหเกิด
กระดาษติด

4 เลื่อนถาดกระดาษ
ออกลง

5 ปรับตัวกั้นกระดาษ
ใหชิดกับขอบ
กระดาษ โดยไมทํา
ใหกระดาษงอ

6 ปดฝาปดดานบน

2) ถาดกระดาษออก
ถาดปอนกระดาษ – ซองจดหมาย

1) ตัวกั้นกระดาษ

● กระดาษภาพ
ถาย 
10 x 15 
ซม. (4 x 6 
น้ิว) (มีหรือ
ไมมีแท็บก็
ได)

● บัตรรายการ
● บัตร Hagaki
● บัตรขนาด L

1 นํากระดาษที่ใสไว
ในถาดปอน
กระดาษออก

2 ยกฝาปดดานบน
ข้ึน และนําตลับ
กระดาษภาพถาย
ออกจากที่เก็บ

3 ใสกระดาษไมเกิน 
20 แผนในตลับ
กระดาษภาพถาย 
โดยใหดานที่จะ
พิมพอยูขางลาง 
หากทานใช

ตลับกระดาษภาพถายยเขาสูถาดปอน
กระดาษ

(ทําตอ)
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ประเภทกระดาษ วิธปีอนกระดาษ ถาดทีจ่ะปอน

กระดาษที่มีแท็บ 
ใหใสดานที่มแีท็บ
เขากอน

4 ยกถาดกระดาษ
ออกขึ้น

5 วางตลับกระดาษ
ภาพถายใหชิดดาน
ขวาของถาดปอน
กระดาษ จากนั้น
เลื่อนเขาสูเครื่อง
พิมพจนล็อคเขาท่ี

6 เลื่อนถาดกระดาษ
ออกลง

7 ปดฝาปดดานบน
8 เมื่อพิมพเสร็จแลว 

ใหนําตลับกระดาษ
ภาพถายออก และ
เก็บไวในท่ีเก็บภาย
ในฝาปดดานใน

การใชตลับหมึก  
เครื่องพิมพ HP Photosmart 7400 series สามารถพิมพภาพถายแบบสีและ
ขาวดํา HP มีตลับหมึกหลากหลายประเภท เพ่ือใหทานสามารถเลือกใหเหมาะ
สมกับงานพิมพของทานที่สุด

เคล็ดลับ โปรดดูปกหลังของคูมือนี้เพ่ือหาหมายเลขการเลือกตลับหมึกที่สามารถ
ใชกับเครื่องพิมพน้ี

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหใชเฉพาะตลับหมึกพิมพ
ของ HP การใสตลับหมึกที่ไมปรากฏอยูในตารางนี้ อาจทําใหการรับประกันสิ้น
สุดลง

บท 2

(ทําตอ)
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การใชตลับหมึกพิมพทีถู่กตอง      
ในการพิมพ… ใสตลับหมึกลงในทีใ่ส

ดานซาย
ใสตลับหมึกลงในทีใ่ส
ดานขวา

ภาพถายสี HP #57 สามสี HP #58 ภาพถาย

ภาพถายขาวดํา HP #57 สามสี HP #58 ภาพถาย

ภาพถายแบบซีเปยหรือ
แบบโบราณ

HP #57 สามสี HP #58 ภาพถาย

ขอความและภาพลาย
เสนสี

HP #57 สามสี HP #56 สีดํา

ขอควรระวัง ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพที่ใชนั้นถูกตอง โปรดดูปกหลัง
เพ่ือหาหมายเลขตลับหมึกที่จะใชกับเครื่องพิมพนี้ และโปรดทราบวา 
HP ไมแนะนําใหดัดแปลงแกไข หรือเติมหมึกในตลับหมึกของ HP 
ความเสียหายเนื่องจากการดัดแปลงหรือเติมหมึกในตลับหมึกของ HP จะ
ไมไดรับความคุมครองตามการรับประกันของ HP

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหทานติดต้ังตลับหมึกพิมพ
กอนวันที่ซึ่งประทับอยูบนกลอง

การใสและเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ           
การเตรียมเครื่องพิมพและตลับหมึก
พิมพ

1 โปรดตรวจสอบวาเครื่องเปดอยู 
และไดนํากระดาษแข็งออกจาก
ภายในเครื่องพิมพแลว

2 ยกฝาปดดานบนของเครื่องพิมพ
ข้ึน

3 ดึงเทปสีชมพูสดออกจากตลับ
หมึกพิมพ

หามสัมผัสหัวฉีดหรือหนาสัมผัสทอง
แดงของตลับหมึก และอยาปดเทป
กลับเขาที่
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การใสตลับหมึกพิมพ

1 หากเปนการเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ ใหดันตลับหมึกลง และดึง
ออกดานนอก เพ่ือถอดออกจากที่
ใส ดานขวา

2 ถือตลับหมึกสีดําหรือตลับหมึก
ภาพถายโดยใหฉลากอยูดานบน 
เอียงตลับหมึกข้ึนดานบนเล็ก
นอย จากน้ันเลื่อนเขาสูที่ใส ดาน
ขวา ใหหนาสัมผัสทองแดงหัน
เขาดานในกอน ดันตลับหมึกให
เขาที่

ขอควรระวัง เพ่ือไมใหตลับ
หมึกพิมพติด โปรดตรวจสอบวา
ตลับหมึกล็อคเขาท่ีเมื่อใส

3 ทําตามขั้นตอนขางตนซ้ําเพื่อใส
ตลับหมึกสามสีเขาสูที่ใส ดาน
ซาย

4 ปดฝาปดดานบน

ทานตองใสตลับหมึกพิมพทั้งสองตลับ 
เพ่ือใหเคร่ืองพิมพทํางานอยางถูกตอง

เคล็ดลับ โหมดการพิมพดวยหมึก
สํารอง ชวยใหทานสามารถ
พิมพตอไปได แมวาตลับ
หมึกจะเสียหายหรือหมึก
หมดแลวหนึ่งตลับ นําตลับ
หมึกออก และปดฝาปดดาน
บนเพื่อเขาสูโหมดพิมพดวย
หมึกสํารอง เครื่องพิมพจะ
พิมพตอไป แตจะมีความ
เร็วลดลง และคุณภาพงาน
พิมพจะลดลง เปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพท่ีหมึกหมดทันทีท่ี
ทําได 

บท 2
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เพ่ือคุณภาพและความเร็วในการพิมพ
สูงสุด โปรดปรับต้ังตลับหมึกพิมพ
ใหมทันทีท่ีติดต้ัง ตรวจสอบวาเครื่อง
พิมพเปดอยู และเชื่อมตออยูกับเครื่อง
คอมพิวเตอร

การปรับตั้งตลับหมึก

1 ใสกระดาษธรรมดาในถาดปอน
กระดาษ

หากทานใชคอมพิวเตอรทีม่ี
ระบบ Windows:
a คลิกขวาที่ไอคอนเครื่อง

พิมพ HP Photosmart ที่
ทาสกบารของ Windows

b เลือก Open HP 
Photosmart 7400 
Series Toolbox

c จากแท็บ Device 
Services (บริการสําหรับ
อุปกรณ) ใหคลิกที่ Align 
the Printer (ปรับต้ัง
เครื่องพิมพ)

หากทานใชคอมพิวเตอรระบบ 
Macintosh:
a เลือก Calibrate (ปรับ

ต้ัง) จากเมน ูHP Inkjet 
Utility

b คลิกที่ Align (ปรับต้ัง)
2 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

เพ่ือปรับต้ังตลับหมึก

โปรดดูท่ี การปรับต้ังตลับหมึกพิมพ

การใสและเปล่ียนตลับหมึกพิมพ (ทําตอ)
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เมื่อไมไดใชตลับหมึกพิมพ     
เมื่อทานนําตลับหมึกพิมพออกจาก
เครื่องพิมพ (ยังคงมหีมึก) ใหเก็บ
รักษาไวในตัวปองกันหมึกแหง ตัว
ปองกันหมึกแหงจะชวยไมใหหมึก
พิมพแหงไป เมื่อไมไดใชงานตลับ
หมึก หากไมไดเก็บรักษาตลับหมึก
อยางเหมาะสม อาจทําใหตลับหมึก
พิมพทํางานผิดพลาด

➔ ในการใสตลับหมึกพิมพในตัว
ปองกันหมึกแหง ใหเล่ือนตลับ
หมึกเขาสูตัวปองกันโดยเอียงเล็ก
นอย จากน้ันเลื่อนเขาท่ีใหแนน
หนา

เมื่อใสตลับหมึกพิมพในตัวปองกัน
หมึกแหง ใหเก็บไวในพื้นที่เก็บรักษา
ภายในเครื่องพิมพ

การใสการดหนวยความจํา         
หลังจากการถายภาพดวยกลองดิจิตัล ทานสามารถนําการดหนวยความจําออก
จากกลอง และใสในเครื่องพิมพเพ่ือดูและพิมพภาพถายได เครื่องพิมพสามารถ
อานขอมูลไดจากการดหนวยความจําประเภทตอไปนี้: CompactFlash™, 
Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, 
SmartMedia™ และ xD-Picture Card™

ขอควรระวัง การใชการดหนวยความจําประเภทอื่นอาจทําใหการด
หนวยความจําและเครื่องพิมพเสียหาย

บท 2
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รูปแบบไฟลทีใ่ชได         
เครื่องพิมพสามารถอานและพิมพไฟล JPEG และ TIFF ที่ไมมกีารบีบอัด
ขอมูลไดโดยตรงจากการดหนวยความจํา หากกลองดิจิตัลของทานบันทึกภาพ
ถายในรูปแบบอื่น ใหบันทึกไฟลเหลาน้ันในคอมพิวเตอร และพิมพโดยใช
ซอฟตแวร โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากวิธีใช HP Photosmart Printer บน
หนาจอ

การใสการดหนวยความจํา      
หาการดหนวยความจําของทานในตารางตอไปนี้ และใชคําแนะนําในตาราง
สําหรับการใสการดในเครื่องพิมพ

คําแนะนํา:
● ใสการดหนวยความจําครั้งละการด
● คอยๆ ดันการดหนวยความจําเขาสูเครื่องพิมพจนสุด การดหนวยความจํา

บางชนิดอาจไมไดเสียบอยูในชองของเครื่องพิมพจนหมด โปรดอยาใชแรง
เพ่ือดันการด

● เมื่อใสการดหนวยความจําถูกตอง ไฟสัญญาณการดหนวยความจําจะ
กะพริบ และจากนั้นจะสวางอยางตอเนื่อง

ขอควรระวัง 1 การใสการดหนวยความจําผิดทางอาจทําใหการดและ
เครื่องพิมพเสียหาย

ขอควรระวัง 2 โปรดอยาดึงการดหนวยความจําออก ในขณะที่ไฟการด
หนวยความจํากะพริบ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การถอดการดหนวยความ
จํา

การดหนวยความ
จํา

ชอง วิธใีสการดหนวยความจํา

Compact
Flash

ชองดานบนซาย ● ฉลากดานหนาอยูขางบน และถาฉลากมี
เครื่องหมายลูกศร ใหเครื่องหมายลูกศรช้ีเขา
หาเคร่ืองพิมพ

● ขอบดานที่มีหนาสัมผัสโลหะเขาสูเครื่องพิมพ
กอน
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การดหนวยความ
จํา

ชอง วิธใีสการดหนวยความจํา

Memory 
Stick

ชองดานลางขวา ● ใหมุมตัดอยูดานซาย
● หนาสัมผัสโลหะคว่ําลง
● หากทานใชการดหนวยความจํา Memory 

Stick Duo™ หรือ Memory Stick PRO 
Duo™ โปรดใชอะแดปเตอรที่มาพรอมกับ
การด กอนที่จะใสการดในเครื่องพิมพ

Microdrive ชองดานบนซาย ● ฉลากดานหนาอยูขางบน และถาฉลากมี
เครื่องหมายลูกศร ใหเครื่องหมายลูกศรช้ีเขา
หาเคร่ืองพิมพ

● ขอบดานที่มีหนาสัมผัสโลหะเขาสูเครื่องพิมพ
กอน

MultiMedia
Card

ชองดานลางซาย ● ใหมุมตัดอยูดานขวา
● หนาสัมผัสโลหะคว่ําลง

บท 2

(ทําตอ)
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การดหนวยความ
จํา

ชอง วิธใีสการดหนวยความจํา

Secure 
Digital

ชองดานลางซาย ● ใหมุมตัดอยูดานขวา
● หนาสัมผัสโลหะคว่ําลง

SmartMedia สวนบนของชอง
คูดานบนขวา 

● ใหมุมตัดอยูดานซาย
● หนาสัมผัสโลหะคว่ําลง

xD-Picture 
Card

สวนลางขวาของ
ชองคูดานบน
ขวา 

● ใหดานโคงของการดหันเขาหาตัว
● หนาสัมผัสโลหะคว่ําลง

(ทําตอ)
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การดูภาพถายในจอภาพของคอมพวิเตอร
เมื่อเครื่องพิมพเช่ือมตออยูกับคอมพิวเตอร ทานสามารถใสการดหนวยความจํา
ในเครื่องพิมพ และดูภาพถายจากหนาจอคอมพิวเตอรได คุณสมบัติการดูภาพ
ถายนี้เปนไปโดยอัตโนมัติ ทานไมตองทําสิ่งใด ยกเวนการใสการดหนวยความ
จําในเครื่องพิมพ โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ คูมือ เร่ิมตนอยางรวดเร็ว โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเลือกภาพถายที่จะพิมพไดที่ การเลือกภาพถายที่จะพิมพ

โปรแกรม Photo Viewer ชวยใหทานดภูาพถายในการดหนวยความจําไดใน
เครื่องคอมพิวเตอร

การถอดการดหนวยความจํา     
โปรดรอใหไฟการดหนวยความจําหยุดกะพริบ จากนั้นคอยๆ ดึงการดหนวย
ความจําออกจากเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง โปรดอยาดึงการดหนวยความจําออก ในขณะท่ีไฟการด
หนวยความจํากะพริบ สัญญาณไฟกะพริบแสดงวาเครื่องพิมพกําลังใช
งานการดหนวยความจํา การดึงการดหนวยความจําออกจากเครื่องใน
ขณะน้ันจะทําใหเครื่องพิมพและการดหนวยความจําเสียหาย  หรือทําให
ขอมูลในการดหนวยความจําสูญหายได

บท 2
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3 การพิมพโดยไมผานคอมพิวเตอร    
เครื่องพิมพ HP Photosmart 7400 series ชวยใหทานพิมพภาพถาย
คุณภาพสูงไดโดยไมตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร หลังจากตั้งคาเครื่องพิมพ
ตามคําแนะนําในคูมือ HP Photosmart 7400 series เริ่มตนอยางรวดเร็ว  
โปรดอานข้ันตอนเหลานี้เพ่ือดูการพิมพต้ังแตเริ่มตนจนเสร็จ

การยายภาพถายจากกลองไปยังเครื่องพิมพ

โปรดใชขั้นตอนเหลานีเ้พื่อดูวิธพีิมพตั้งแตตนจนจบภายในไมกีอ่ึดใจ!

ขั้นตอนที ่1
ใสการดหนวยความจํา

โปรดดูที่ การใสการด
หนวยความจํา

ขั้นตอนที ่2
พิมพหนารายการ และ
เลือกภาพถายที่จะพิมพ

โปรดดูที่ การเลือกภาพ
ถายที่จะพิมพ

ขั้นตอนที ่3
เลือกเลยเอาตและปอน
กระดาษที่เหมาะสม

โปรดดูที่ การเลือกเลยเอาต
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โปรดใชขั้นตอนเหลานีเ้พื่อดูวิธพีิมพตั้งแตตนจนจบภายในไมกีอ่ึดใจ!

ขั้นตอนที ่4
ใสตลับหมึกพิมพที่เหมาะ
สําหรับงานพิมพ

โปรดดูที่ การใสตลับหมึก
พิมพ

ขั้นตอนที ่5
เลือกภาพถายที่จะพิมพ

โปรดดูที่ การเลือกภาพ
ถายที่จะพิมพ

ขั้นตอนที ่6
พิมพภาพถาย

โปรดดูที่ การพิมพภาพ
ถาย

บท 3

(ทําตอ)
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การเลือกภาพถายทีจ่ะพิมพ      
เลือกภาพถายที่จะพิมพ โดยพิมพหนารายการภาพถายกอน หนารายการภาพ
ถายจะแสดงภาพขนาดเล็ก พรอมหมายเลขรายการสําหรับภาพถายทั้งหมดใน
การดหนวยความจํา (สูงสุด 2000 ภาพ) ทานจะตองใชหมายเลขรายการที่พิมพ
ออกมาเพื่อระบุภาพถายที่ตองการพิมพ

ในการพิมพหนารายการภาพถาย:
1 ใสการดหนวยความจํา
2 กด Print Index (พิมพหนารายการ)

การเลือกเลยเอาต         
ทานสามารถเลือกตัวเลือกเลยเอาตท่ีตางกันสองแบบ ทุกคร้ังท่ีพิมพ เลยเอาตนี้
จะกําหนดจากประเภทของกระดาษที่ปอนในเครื่องพิมพ

สําหรับเลยเอาตนี้ ดําเนินการดังนี้

ภาพถาย 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) 
หนึ่งภาพตอแผน

ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 
ซม. (4 x 6.5 น้ิว แท็บ .5 นิ้ว) ชนิด
มีแท็บ หรือกระดาษภาพถาย 
10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) ชนิดไมมี
แท็บในตลับกระดาษภาพถาย เมื่อใด
ก็ตามที่มีการใสกระดาษชนิดมีแท็บ 
เครื่องพิมพจะพิมพภาพถายไมมขีอบ
ขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) โดย
อัตโนมัติ ทานเพียงแตดึงแท็บออกเทา
นั้น เมื่อใสกระดาษที่ไมมีแท็บ เคร่ือง
จะพิมพภาพถายโดยมีขอบหน่ึงดาน

ภาพถาย 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) 
สามภาพตอแผน

ใสกระดาษขนาด letter หรือ A4 ใน
ถาดปอนกระดาษ เมื่อใดก็ตามที่ปอน
กระดาษขนาดนี้ (หรือใหญกวาน้ี) 
เครื่องพิมพจะพิมพภาพถาย 
10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) สามภาพ
ตอแผนโดยอัตโนมัติ

คูมือผูใช HP Photosmart 7400 series 21



การเลือกภาพถายทีจ่ะพิมพ 
หากทานตองการ … ดําเนินการดังนี้

เลือกภาพถายอยาง
นอยหนึ่งภาพ

1 ตรวจสอบวาการดหนวยความจํายังอยูในเครื่อง
พิมพ

2 โปรดดูหนารายการภาพถายที่พิมพไว และเลือก
ภาพถายท่ีจะพิมพ บันทึกหมายเลขรายการของ
ภาพถายท่ีตองการ

3 กด Select Photos (เลือกภาพถาย)  หรือ
 จนหมายเลขรายการที่ตองการปรากฏขึ้นบน

จอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุมคางไวเพ่ือดู
ภาพถายอยางรวดเร็ว

4 กดปุม Select Photos  (เลือกภาพถาย)  
เพ่ือเลือกภาพถายนั้นเพ่ือพิมพ เครื่องหมายถูก
จะปรากฏขึ้นถัดจากหมายเลขบนหนาจอของ
เครื่องพิมพ เพ่ือระบุการเลือกของทาน

5 ทําตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 จนเลือกภาพถายทั้ง
หมดท่ีตองการพิมพ

หมายเหตุ ในการยกเลิกการเลือกภาพถาย ใหกด
Select Photos  (เลือกภาพถาย)  
อีกครั้ง เพ่ือลบเครื่องหมายถูก

เลือกภาพถายทั้งหมด
ในการดหนวยความจํา

1 ตรวจสอบวาการดหนวยความจํายังอยูในเครื่อง
พิมพ

2 กดปุม Select Photos  (เลือกภาพถาย)  
คางไวเปนเวลาสามวินาที จอแสดงผลของ
เครื่องพิมพจะแสดงเครื่องหมายขีดเกาขีดอยูช่ัว
ขณะ จากนั้นเครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นถัด
จากหมายเลขรายการบนหนาจอ

หมายเหตุ ในการยกเลิกการเลือกภาพถายทั้งหมด 
ใหกดปุม Select Photos  (เลือกภาพ
ถาย)  คางไวเปนเวลาสามวินาที

บท 3
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การพิมพภาพถาย       
ในการพิมพภาพถายจากการดหนวยความจํา:
1 ใสการดหนวยความจํา
2 เลือกภาพถายอยางนอยหน่ึงภาพ ตามที่อธิบายไวในหัวขอกอนหนา
3 กด Print (พิมพ)

หมายเหตุ กลองดิจิตัลบางรุนมคุีณสมบัติท่ีสามารถเลือกภาพถายในการดหนวย
ความจําเพื่อพิมพได ภาพถายที่เลือกจากกลองนี้เรียกวา Digital 
Print Order Format (DPOF) หากทานเลือกภาพถายโดยใช
คุณสมบัติ DPOF ขอความ dPF จะปรากฏบนจอแสดงผลของ
เครื่องพิมพเมื่อทานใสการดหนวยความจํา ใหกด Print (พิมพ) 
เพ่ือพิมพภาพถายที่เลือกจากกลอง หรือกดปุม Cancel เพ่ือยกเลิก
การเลือกดังกลาว

คูมือผูใช HP Photosmart 7400 series 23



บท 3

24 HP Photosmart 7400 series



4 การเชื่อมตอ

ใชเครื่องพิมพนี้เพ่ือเช่ือมตอกับอุปกรณชนิดอื่นและบุคคลอื่น

การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร        
ในการดําเนินการ... ทานจะตองม.ี..

พิมพจากคอมพิวเตอรไปยังเครื่อง
พิมพ

สาย USB 2.0 ความยาวไมเกิน 3 
เมตร (10 ฟุต) สําหรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการเชื่อมตอเครื่องพิมพดวย
สาย USB โปรดอาน คูมือเริ่มตน
อยางรวดเร็ว

บันทึกภาพถายจากการดหนวยความ
จํา  (ที่ใสอยูในเครื่องพิมพ) ลงใน
คอมพิวเตอร

(ทานสามารถปรับปรุงคุณภาพและจัด
ระเบียบภาพถายในซอฟตแวร HP 
Image Zone โปรดดูท่ี การบันทึก
ภาพถายในคอมพิวเตอร)

สายเคเบิล USB ตามที่อธิบายไวขาง
ตน

แบงปนภาพถายโดยใช HP Instant 
Share

● สายเคเบิล USB ตามที่อธิบายไว
ขางตน

● คอมพิวเตอรที่สามารถใชอิน
เทอรเน็ต

การบันทึกภาพถายในคอมพิวเตอร     
เมื่อเครื่องพิมพเช่ือมตออยูกับคอมพิวเตอร ทานสามารถบันทึกภาพถายใน
ระบบ Windows PC หรือ Macintosh โดยใชปุม Save (บันทึก) ที่แผงควบ
คุมของเครื่องพิมพ

1 โปรดตรวจสอบวาเครื่องพิมพเช่ือมตออยูกับคอมพิวเตอร ที่พอรต USB ที่
ดานหลังของเครื่องพิมพ และตรวจสอบวาไดติดต้ังซอฟตแวรจากแผน 
CD HP Photosmart 7400 series

2 ใสการดหนวยความจําในเครื่องพิมพ
3 กด Save (บันทึก)

คูมือผูใช HP Photosmart 7400 series 25



4 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อบันทึกภาพถายในโฟลเดอรที่ตองการ
ในคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ในการหยุดการบันทึกภาพถายในคอมพิวเตอร ใหกดปุม Cancel (
ยกเลิก)

การเชื่อมตอกับบุคคลอื่นผาน HP Instant Share    
ใช HP Instant Share เพ่ือแบงปนภาพถายกับเพื่อนฝูงและครอบครัวโดยใช
อีเมล ออนไลน อัลบั้ม หรือบริการภาพถายออนไลน เครื่องพิมพจะตองเชื่อมตอ
ผานสาย USB กับคอมพิวเตอรที่สามารถใชอินเทอรเน็ต และมซีอฟตแวร HP 
ทั้งหมดติดต้ังอยู หากทานพยายามใช HP Instant Share และไมมซีอฟตแวร
ที่จําเปนติดต้ังหรือกําหนดคาไว ระบบจะแสดงขอความเพื่อใหทานดําเนินการ
ตามที่จําเปน

ในการใช HP Instant Share เพื่อสงภาพถาย:
1 ใสการดหนวยความจําและเลือกภาพถาย
2 กดปุม Save (บันทึก) เพ่ือบันทึกภาพถายในคอมพิวเตอร
3 ใชคุณสมบัติ HP Instant Share ของซอฟตแวร HP Image Zone 

เพ่ือแบงปนภาพถายกับเพื่อนๆ

โปรดอานวิธีใชบนหนาจอของ HP Image Zone เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ HP Instant Share

บท 4
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5 การพิมพผานคอมพิวเตอร          
เครื่องพิมพภาพถาย HP ทุกรุนมาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone ซึ่ง
จะชวยใหทานสรางสรรคผลงานจากภาพถายไดมากยิ่งข้ึนกวาเดิม  ทาน
สามารถใชซอฟตแวรนี้เพ่ืองานสรางสรรคของภาพถายดังนี้: แกไข แบงปน 
และสรางงานพิมพที่นาสนใจ เชนเพจอัลบั้ม
ทานควรทําความรูจักกับซอฟตแวรไดรเวอรของเครื่องพิมพดวยเชนกัน ซึ่งเปน
อินเตอรเฟซที่ปรากฏข้ึนเมื่อใดก็ตามที่ทานพิมพ และจะใชควบคุมความละเอียด
และสี และมักจะเลือกการตั้งคาโดยอัตโนมัติ (ซึ่งจะใชงานไดดีเมื่อทานพิมพ
ดวยกระดาษธรรมดา) แตหากทานพิมพภาพถายดิจิตัล ทานอาจตองการกําหนด
คาตางๆ เอง เพ่ือใหไดงานพิมพคุณภาพสูงสุด
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP Image Zone และไดรเวอร
เครื่องพิมพ โปรดดูท่ีคูมือ เริ่มตนอยางรวดเร็ว HP Image Zone จะไดรับการ
ติดต้ังเฉพาะกรณีที่ทานเลือกการติดต้ัง Typical (ปกติ)

คุณสมบัติของซอฟตแวร ทีซ่ึ่งสามารถหาขอมูล

HP Instant Share

ใช HP Instant Share เพ่ือแบงปน
ภาพถายกับเพื่อนและครอบครัว HP 
Instant Share ชวยใหทานดําเนิน
การตอไปน้ี:
● สงอีเมลภาพถายโดยใช HP 

Instant Share โดยไมตอง
แนบไฟลขนาดใหญ

● สรางอัลบั้มออนไลนเพ่ือแบงปน 
จัดระเบียบและจัดเก็บภาพถาย

● สั่งอัดภาพถายแบบออนไลน (
อาจมีบริการตางกันในแตละ
ประเทศ/พ้ืนที่)

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช 
HP Instant Share กับเครื่องพิมพ
รุนของทานไดที่ การเชื่อมตอ
ในวิธีใชบนหนาจอ ใหคลิกที่ Use 
the HP Image Zone จากนั้นคลิ
กที่ Share your images using 
HP Instant Share
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คุณสมบัติของซอฟตแวร ทีซ่ึ่งสามารถหาขอมูล

งานสรางสรรค

คิดใหไกลกวาอัลบั้มภาพ HP 
Image Zone ชวยใหทานใชภาพ
ถายดิจิตัลกับงานสรางสรรคมากมาย 
เชน:
● แผนรีดบนเส้ือ
● แบนเนอร
● ปฏิทิน

ในวิธีใชบนหนาจอ ใหคลิกที่ Use 
the HP Image Zone จากนั้นคลิ
กที่ Create projects

จัดระเบียบภาพถาย

HP Image Zone ชวยใหทาน
สามารถจัดการกับภาพถายดิจิตัลและ
วิดีโอ โดยชวยใหทาน:
● จัดระเบียบภาพถายเปนอัลบั้ม
● คนหาภาพถายตามวันที่ คําหลัก 

และอ่ืนๆ
● สรางรายการดัชนีของภาพถาย

โดยอัตโนมัติ

ในวิธีใชบนหนาจอ ใหคลิกที่ Use 
the HP Image Zone จากนั้นคลิ
กที่ Manage your images

แกไขและปรับปรุงคุณภาพของภาพ
ถาย

ในวิธีใชบนหนาจอ ใหคลิกที่ Use 
the HP Image Zone จากนั้นคลิ
กที่ Edit your images

บท 5

(ทําตอ)
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คุณสมบัติของซอฟตแวร ทีซ่ึ่งสามารถหาขอมูล

HP Image Zone ชวยใหทาน
ดําเนินการดังนี้:
● แกไขสีของภาพดวยตนเอง และ

ปรับคาตางๆ เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของภาพถายกอนที่จะ
พิมพ

● เพ่ิมขอความหรือกราฟกอื่นๆ
● ปรับขนาดของภาพดิจิตัล

ควบคุมการพิมพ

ใชประโยชนจากประสิทธิภาพของได
รเวอรเครื่องพิมพ HP 
Photosmart ซอฟตแวรนี้ชวยให
ทานสามารถควบคุมการพิมพภาพ
ถายไดอยางสมบูรณแบบ ทาน
สามารถ:
● ใชการตั้งคาสีข้ันสูงเพ่ือสราง

ภาพถายคุณภาพสูงสุด
● สรางงานพิมพภาพราง เพ่ือ

ประหยัดหมึกและสื่อสําหรับ
พิมพ

● เรียนรูวิธีใชประโยชนจากเครื่อง
พิมพและภาพถายดิจิตัลของทาน

ในวิธีใชบนหนาจอ ใหคลิกที่ HP 
Photosmart Printer Help ใน
กรอบโตตอบการพิมพ ใหคลิกขวาที่
ตัวเลือกใดก็ได และคลิกที่ What's 
This? เพ่ือทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยว
กับตัวเลือกน้ัน

โปรดดาวนโหลดซอฟตแวรเครื่องพิมพเวอรชันลาสุดทุกระยะเดือนหรือสอง
เดือน เพ่ือใหมคุีณสมบัติและการพัฒนาลาสุดอยูเสมอ

(ทําตอ)
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การอัปเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพ     
1 ตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรของทานสามารถใชอินเทอรเน็ต
2 จากเมนู Start ของ Windows ใหเลือก Programs (All Programs 

ใน Windows XP) > HP > HP Software Update
3 คลิกที่ Next (ถัดไป) HP Software Update จะคนหาในเว็บไซตของ 

HP เพ่ือหาขอมูลอัปเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพ
– หากคอมพิวเตอรของทานมีซอฟตแวรเครื่องพิมพเวอรชันลาสุดติดต้ัง

อยูแลว ขอความ No updates are available for your 
system at this time (ไมมกีารอัปเดตสําหรับระบบของทานใน
ขณะน้ี) จะปรากฏขึ้นในหนาตาง HP Software Update

– หากคอมพิวเตอรไมมซีอฟตแวรเครื่องพิมพเวอรชันลาสุดติดต้ังอยู 
การอัปเดตซอฟตแวรจะปรากฏในหนาตาง HP Software Update

4 หากมกีารอัปเดตซอฟตแวรที่ใชได ใหทําเครื่องหมายถัดจากการอัปเด
ตเพ่ือเลือก 

5 คลิกที่ Install (ติดต้ัง)
6 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหตุ กระบวนการนี้จะไมอัปเดตซอฟตแวร HP Image Zone 
ซอฟตแวร HP Image Zone จะมีใหในแผน CD เทานั้น โปรด
ติดตอ HP โดยตรงเพื่อสั่งซอฟตแวรที่อัปเดตในแผน CD รวมถึง
ซอฟตแวร HP Image Zone สําหรับขอมูลที่ติดตอ โปรดดูทีเ่ว็บ
ไซต: www.hp.com/support

บท 5
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6 การดแูลรักษา

เครื่องพิมพตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอย โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําใน
บทนี้เพ่ือยืดอายกุารใชงานของเครื่องพิมพและวัสดุในการพิมพ และเพื่อใหได
คุณภาพของงานพิมพสูงสุด

การอัปเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพ
โปรดดาวนโหลดซอฟตแวรเครื่องพิมพเวอรชันลาสุดทุกระยะเดือนหรือสอง
เดือน เพ่ือใหมคุีณสมบัติและการพัฒนาลาสุดอยูเสมอ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมได
จากวิธีใช HP Photosmart Printer บนหนาจอ

การทําความสะอาดและดแูลรักษาเครื่องพิมพ
รักษาความสะอาดและดูแลเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ โดยใชกระบวนการ
งายๆ ในบทนี้

การทําความสะอาดภายนอกของเครื่องพิมพ     
1 ปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออกจากดานหลังของเครื่อง
2 เช็ดผิวดานนอกของเครื่องพิมพดวยผานุมที่ชุบน้ําหมาดๆ

ขอควรระวัง 1 โปรดอยาใชนํ้ายาทําความสะอาดใดๆ สารทําความ
สะอาดและผงซักฟอกอาจทําใหผิวของเครื่องพิมพเสียหาย

ขอควรระวัง 2 โปรดอยาทําความสะอาดภายในของเครื่องพิมพ อยาให
มีของเหลวใดๆ กระเด็นเขาสูดานในของเครื่อง

ขอควรระวัง 3 หามใชสารหลอลื่นกับแกนโลหะซึ่งที่วางตลับหมึกพิมพ
จะเลื่อนไปมา เสียงรบกวนเปนสิ่งปกติเมื่อท่ีใสตลับหมึกพิมพเลื่อนไปมา
บนแกน

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ    
หากทานเห็นเสนสีขาว หรือมีเพียงสีเดียวในภาพถายท่ีพิมพออกมา แสดงวา
ตลับหมึกจะตองไดรับการลางทําความสะอาด ทานสามารถใชกระบวนการทํา
ความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ โดยใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่อง
พิมพ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากวิธีใช HP Photosmart Printer บนหนาจอ
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หากทานทําความสะอาดตลับหมึกทั้งสามระดับโดยใชกระบวนการนี้ และยังพบ
เสนสีขาวหรือสีขาดหายไปในหนาทดสอบ ทานอาจตองทําความสะอาดหนา
สัมผัสทองแดงของตลับหมึก โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากหัวขอถัดไป

หมายเหตุ หากทานทําตลับหมึกหรือเครื่องพิมพตกกอนหนานั้น ทานอาจเห็น
เสนสีขาวหรือสีขาดหายอยูในงานพิมพ ซึ่งเปนปญหาที่เกิดข้ึนช่ัว
คราว และจะหายไปภายใน 24 ช่ัวโมง

การทําความสะอาดหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพ    
หากทานใชเครื่องพิมพในสภาพแวดลอมที่มีฝุนมาก ฝุนละอองอาจสะสมอยูที่
หนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพ และทําใหเกิดปญหาในการพิมพได 

ในการทําความสะอาดหนาสัมผัสทองแดงของตลับหมึกพิมพ:
1 โปรดเตรียมสิ่งตอไปนี้เพ่ือทําความสะอาดหนาสัมผัส:

– น้ํากลั่น (น้ําประปาอาจมีสารเจือปน และทําใหตลับหมึกเสียหาย)
– สําลแีผนหรือวัสดุที่นุมและไมเปนขุย และไมติดกับตลับหมึก

2 ยกฝาปดดานบนของเครื่องพิมพข้ึน
3 นําตลับหมึกพิมพออก และวางบนแผนกระดาษ โดยใหหัวฉีดอยูดานบน 

โปรดระมัดระวังอยาสัมผัสบริเวณที่เปนทองแดง หรือหัวฉีดหมึกพิมพ

ขอควรระวัง หามท้ิงตลับหมึกพิมพไวนอกเครื่องพิมพเกินกวา 30 
นาที หัวพิมพท่ีโดนอากาศนานเกินไปจะแหง และทําใหเกิดปญหา
ในการพิมพ

4 นําแผนสําลีชุบน้ํากลั่น และบีบนํ้าออกจนหมาด
5 คอยๆ เช็ดหนาสัมผัสทองแดงดวยสําลี

ขอควรระวัง หามสัมผัสหัวพิมพ การสัมผัสหัวพิมพจะทําใหเกิดการ
อุดตัน ทําใหหมึกไมไหล และมกีารเชื่อมตอไฟฟาที่ไมสมบูรณได

6 ทําตามขั้นตอนที่ 4- 5 จนไมมหีมึกตกคางหรือฝุนละอองปรากฏบนสําลอีีก
7 ใสตลับหมึกพิมพในเครื่องพิมพ จากนั้นปดฝาดานบน

การปรับตั้งตลับหมึกพิมพ   
เมื่อทานติดต้ังตลับหมึกพิมพครั้งแรกในเครื่องพิมพ ทานจะตองใชซอฟตแวรที่
มากับเครื่องพิมพเพ่ือปรับต้ังตลับหมึกพิมพ ทานควรปรับต้ังตลับหมึกพิมพ หาก
สีของงานพิมพไมตรงกัน โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมท่ี การปรับต้ังตลับหมึก

บท 6

32 HP Photosmart 7400 series



การรักษาคุณภาพของกระดาษภาพถาย         
เพ่ือใหการใชกระดาษภาพถายไดผลดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในหัวขอ
นี้

การเก็บรักษากระดาษภาพถาย
● เก็บกระดาษที่ไมใชไวในบรรจภุัณฑเดิม หรือในถุงพลาสติกที่ปดผนึกไดที่

มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ
● เก็บกระดาษภาพถายที่อยูในบรรจภุัณฑไวบนพื้นผิวที่เรียบ เย็น และแหง

สนิท
● เก็บกระดาษภาพถายที่ไมใชกลับในถุงพลาสติก กระดาษที่ทิ้งไวในเครื่อง

พิมพเปนเวลานานๆ อาจมวนงอได

การจับกระดาษภาพถาย
● จับกระดาษภาพถายท่ีขอบกระดาษทุกครั้ง เพ่ือไมใหมรีอยนิ้วมือ
● หากกระดาษภาพถายมขีอบมวนงอ ใหใสในถุงพลาสติกและคอยๆ งอกลับ

ไปในทางตรงกันขาม เพ่ือใหกระดาษกลับมาเรียบตรง

การเก็บรักษาเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ
ปกปองเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพโดยเก็บรักษารไวอยางเหมาะสมเมื่อทาน
ไมไดใชงาน

การเก็บรักษาเครื่องพิมพ    
สําหรับการเก็บรักษาเครื่องพิมพอยางปลอดภัยและสะดวก ถาดปอนกระดาษ
และถาดกระดาษออกจึงสามารถพับเก็บในเครื่องได ทานสามารถเก็บถาดปอน
กระดาษโดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 ปดเครื่องพิมพ
2 นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษใหหมด
3 ยกฝาปดดานบน
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4 ยกและพับถาดกระดาษออก (หากมีที่รองถาดกระดาษออก โปรดดันกลับ
เขาที่กอนที่จะพับ)

5 ยกและพับถาดปอนกระดาษเพื่อใหพับอยูเหนือถาดกระดาษออก ถาดจะ
ล็อคเขาที่เมื่ออยูในตําแหนงที่ถูกตอง
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6 ปดฝาปดดานบน

เครื่องพิมพนี้ไดรับการสรางเพื่อใหคงทนตอการเวนการใชงานเปนระยะเวลา
นานๆ

● เก็บรักษาเครื่องพิมพไวในอาคาร ใหพนจากแสงแดด และไมมอีุณหภูมิสูง
หรือตํ่าเกินไป

● หากไมไดใชเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพเปนเวลานานประมาณหนึ่ง
เดือนข้ึนไป โปรดใชซอฟตแวรที่มากับเครื่องพิมพเพ่ือรันกระบวนการทํา
ความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติกอนที่จะพิมพงานอีกครั้ง โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมไดจากวิธีใช HP Photosmart Printer บนหนาจอ

การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ    
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือยืดอายุการใชงานของตลับหมึกพิมพของ 
HP และเพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด:
● เมื่อทานนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ ใหเก็บรักษาไวในตัว

ปองกันหมึกแหง เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาสูตัวปองกันตลับหมึกแหง โดย
เอียงเล็กนอย และล็อคเขาที่ ซึ่งจะชวยปองกันไมใหหมึกแหง สําหรับภาพ
อธิบายวิธีและตําแหนงในการเก็บตลับหมึกพิมพ โปรดดูท่ี การใชตลับหมึก

● เก็บตลับหมึกพิมพที่ไมไดใชงานไวในบรรจุภัณฑเดิมที่ผนึกไวอยางแนน
หนา จนกวาจะใชงาน เก็บตลับหมึกพิมพไวในอุณหภูมิหอง (15 ถึง 35 
องศา C หรือ 59 ถึง 95 องศา F)

● หามดึงเทปพลาสติกที่ปดหัวพิมพออก จนกวาจะพรอมที่จะติดต้ังตลับหมึก
พิมพในเคร่ืองพิมพ หากถอดเทปพลาสติกออกจากตลับหมึกพิมพแลว 
โปรดอยาพยายามติดกลับเขาท่ีเดิม การติดเทปเขาที่เดิมจะทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหาย

หมายเหตุ เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหทานติดต้ังตลับ
หมึกพิมพกอนวันที่ซึ่งประทับอยูบนกลอง
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7 การแกไขปญหา 
เครื่องพิมพ HP Photosmart 7400 ไดรับการออกแบบใหใชงานงาย หัวขอน้ี
จะเปนการตอบคําถามที่พบบอยเกี่ยวกับการใชเครื่องพิมพ และการพิมพโดยไม
ใชเครื่องคอมพิวเตอร บทนี้ประกอบดวยขอมูลในหัวขอตอไปนี้:
● ปญหาดานฮารดแวรของเครื่องพิมพ
● ปญหาดานการพิมพ
● เครื่องหมายแสดงสถานะในจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

สําหรับขอมูลการแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร โปรดดูที่คูมือ เริ่ม
ตนอยางรวดเร็ว ที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ สําหรับขอมูลการแกไขปญหาเกี่ยว
กับการใชซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ และการพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร โปรด
อานวิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart ทางหนาจอคอมพิวเตอร สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการดูวิธีใชทางหนาจอ โปรดดูที่ ยินดีตอนรับ

ปญหาดานฮารดแวรของเครื่องพิมพ
กอนที่จะติดตอฝายบริการลูกคา โปรดอานหัวขอนี้เพ่ือดูคําแนะนําเกี่ยวกับการ
แกไขปญหา หรือเขาสูบริการสนับสนุนแบบออนไลนไดที่ www.hp.com/
support

หมายเหตุ หากทานตองการตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร HP ขอแนะนํา
ใหใชสาย USB ความยาวไมเกิน 3 เมตร (10 ฟุต) เพ่ือลดสัญญาณ
รบกวนเนื่องจากสนามแมเหล็กที่อาจมมีาก

ไฟสถานะ On (เปด) กะพริบเปนสเีขียว แตเครื่องพิมพไมพิมพงาน  
เครื่องพิมพกําลังประมวลผลขอมูล โปรดรอจนจบการทํางาน

ไฟสถานะ On (เปด) กะพริบเปนสแีดง
เครื่องพิมพตองการใหมีการพิจารณา โปรดลองดําเนินการดังนี้:
● หากเครื่องพิมพตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบหนาจอ

คอมพิวเตอรเพ่ือดูคําแนะนํา หากเครื่องพิมพไมไดตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
– ฝาปดดานบนเปดอยู
– กระดาษหมด
– กระดาษติด
– ตลับหมึกพิมพติดคาง

คูมือผูใช HP Photosmart 7400 series 37

http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/support


– ใสตลับหมึกพิมพไมถูกตอง
– ตลับหมึกพิมพที่ใสไมถูกตอง

● หากไมสามารถแกไขปญหาโดยใชคําแนะนําขางตน โปรดปดเคร่ืองพิมฑ 
และถอดสายไฟออกจากเครื่อง รอประมาณหนึ่งนาที และตอสายไฟเขาที่ 
เปดเครื่องพิมพ

ไฟสถานะ On (เปด) กะพริบเปนสเีหลืองชั่วขณะ หลังจากกดปุมปดเครื่อง
นี่เปนกระบวนการปดเครื่องตามปกติ มิไดแสดงวาเครื่องพิมพมีปญหาแตอยาง
ใด

ไฟสถานะ On (เปด) กะพริบเปนสเีหลือง
เกิดขอผิดพลาดของเครื่องพิมพ โปรดลองดําเนินการดังนี้:
● หากเครื่องพิมพตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบหนาจอ

คอมพิวเตอรเพ่ือดูคําแนะนํา
● หากเครื่องพิมพไมไดตออยูกับคอมพิวเตอร ใหปดเครื่องพิมพ และถอด

สายไฟออก รอประมาณหนึ่งนาที และตอสายไฟเขาที่ เปดเครื่องพิมพ
● หากไมสามารถแกไขปญหา โปรดไปที่ www.hp.com/support หรือติด

ตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ฝายบริการลูกคา HP

เครื่องพิมพไมพบและไมแสดงหมายเลขภาพถายจากการดหนวยความจํา      
โปรดลองดําเนินการดังนี้:
● นําการดหนวยความจําออกและใสอีกครั้ง
● ปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออก รอประมาณ 10 วินาที จากนั้นตอสาย

ไฟกลับเขาที่ เปดเครื่องพิมพ
● การดหนวยความจําอาจมีไฟลประเภทที่เครื่องพิมพไมสามารถอานโดย

ตรงจากการด

– โปรดบันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร จากนั้นพิมพจาก
คอมพิวเตอร โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากเอกสารที่มาพรอมกลอง 
และวิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart ทางหนาจอคอมพิวเตอร

– เมื่อถายภาพครั้งถัดไป โปรดตั้งคาของกลองดิจิตัลใหบันทึกภาพเปน
รูปแบบไฟลที่เครื่องพิมพสามารถอานโดยตรงจากการด โปรดดูราย
ช่ือรูปแบบไฟลที่สามารถใชไดท่ี ขอมูลจําเพาะ สําหรับคําแนะนําเกี่ยว
กับการตั้งคากลองดิจิตัลเพื่อใหบันทึกเปนรูปแบบไฟลที่ตองการ โปรด
อานเอกสารที่มาพรอมกับกลอง

บท 7

38 HP Photosmart 7400 series

http://www.hp.com/support


เครื่องพิมพตอกับสายไฟ แตไมสามารถเปดเครื่องได       
● เครื่องพิมพอาจใชพลังงานมากเกินไป ถอดสายไฟของเครื่องพิมพออก รอ

ประมาณ 10 วินาที จากนั้นตอสายไฟกลับเขาท่ี และเปดเครื่องพิมพ
● เครื่องพิมพอาจตออยูกับปล๊ักตอเพิ่มระยะที่ปดสวิตชอยู เปดสวิตชของปล๊ัก

ตอ จากนั้นเปดเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพมเีสียงดังเมื่อเปดเครื่อง หรือเริ่มเกิดเสียงดังขึ้นเอง หลังจากไมไดใช
งานครูหนึ่ง 
เครื่องพิมพอาจสงเสียงดังหลังจากไมไดใชงานเปนระยะเวลานานๆ (ประมาณ 
2 สัปดาห) หรือเมื่อกระแสไฟฟาดับและกลับติดข้ึนใหม อาการน้ีเปนการทํางาน
ตามปกติ เครื่องพิมพกําลังทํางานบํารุงรักษาโดยอัตโนมัติ เพ่ือใหมั่นใจวา
สามารถพิมพงานคุณภาพสูงสุด

ปญหาดานการพิมพ
กอนที่จะติดตอฝายบริการลูกคา โปรดอานหัวขอนี้เพ่ือดูคําแนะนําเกี่ยวกับการ
แกไขปญหา หรือเขาสูบริการสนับสนุนแบบออนไลนไดที่ www.hp.com/
support

เครื่องพิมพไมพิมพภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) แบบไมมขีอบ    
ทานอาจใชกระดาษผิดประเภท โปรดใชกระดาษมแีท็บ ขนาด 10 x 15 ซม. 
(4 x 6.5 นิ้ว แท็บ .5 นิ้ว) กระดาษที่ไมมีแท็บจะทําใหงานพิมพมีขอบดานหนึ่ง
ของกระดาษ

การพิมพชามาก

ทานอาจพบปญหาตอไปนี้

● ทานอาจตองปรับต้ังตลับหมึกพิมพใหม หากทานเปลี่ยนตลับหมึกพิมพและ
ไมไดปรับต้ัง คุณภาพงานพิมพและความเร็วในการพิมพจะลดลง โปรดดู
ที่ การปรับต้ังตลับหมึก

● ทานอาจพิมพงานที่มภีาพกราฟกหรือภาพถาย หรือภาพถายหรือ PDF 
ความละเอียดสูง งานพิมพขนาดใหญและซับซอนและมกีราฟกหรือภาพ
ถายจะพิมพชากวาเอกสารที่เปนขอความ

● เครื่องพิมพอาจทํางานในโหมดการพิมพดวยหมึกสํารอง เครื่องพิมพเขาสู
โหมดน้ีเมื่อตลับหมึกหนึ่งตลับถูกถอดออก ใสตลับหมึกทีห่ายไปกลับเขาที่
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เครื่องพิมพไมดึงกระดาษเขาอยางถูกตอง    
ทานอาจพบปญหาตอไปนี้

● หากทานใชตลับกระดาษภาพถายในการพิมพ อาจมีกระดาษอยูในถาด
ปอนกระดาษในขณะเดียวกัน นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาากอนที่
จะใสตลับกระดาษภาพถาย

● ตลับกระดาษภาพถายอาจไมไดใสอยางถูกตอง ใสตลับกระดาษภาพถายจน
สุดและล็อคเขาที่ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสตลับกระดาษภาพ
ถายที่ การใสกระดาษในเครื่องพิมพ

● เครื่องพิมพอาจอยูในสภาพแวดลอมที่มคีวามชื้นสูงหรือตํ่ามาก ปอน
กระดาษภาพถายครั้งละแผน

● กระดาษภาพถายอาจมวนงอ หากทานใชกระดาษภาพถายท่ีมวนงอ โปรด
ใสกระดาษในถุงพลาสติกและคอยๆ งอไปดานตรงขามจนกระดาษเรียบ
ตรง หากยังคงมีปญหา โปรดเปลี่ยนไปใชกระดาษที่ไมมวนงอ

เครื่องพิมพไมดึงกระดาษอยางถูกตอง — หรือ — กระดาษไมออกจากเครื่อง
พิมพอยางถูกตอง

● อาจมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษมากเกินไป นํากระดาษออกจากถาด
ปอนกระดาษ และลองพิมพอีกครั้ง โปรดดูคําแนะนําในการปอนกระดาษ
ที่ การใสกระดาษในเครื่องพิมพ

● กระดาษอาจหนาหรือบางเกินไป ใชกระดาษภาพถายที่ HP ออกแบบ เพ่ือ
ใหไดผลงานพิมพท่ีดีที่สุด โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมท่ี เลือกกระดาาใหถูก
ประเภท

● กระดาษอาจติดกันหลายแผน นํากระดาษออกจากถาดกระดาษ และสลับ
แผนกระดาษเพื่อไมใหติดกัน ปอนกระดาษในถาดปอนกระดาษ และลอง
พิมพอีกครั้ง

ไมมกีระดาษออกจากเครื่องพิมพ — หรือ — กระดาษติดขณะพิมพ
อาจมกีระดาษติดในเครื่องพิมพ โปรดลองดําเนินการดังนี้:
● นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษและถาดกระดาษออก
● หากทานพิมพฉลาก โปรดตรวจสอบวาฉลากไมไดหลุดออกจากแผนปด

ดานหลังขณะที่ผานเครื่องพิมพ

หากกระดาษยังคงติดอยู โปรดลองดําเนินการดังน้ี:
1 ปดเครื่องพิมพ
2 ถอดฝาปดดานหลังออก
3 ถอดสายไฟของเครื่องพิมพ
4 คอยๆ นํากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ
5 ใสฝาปดดานหลังกลับเขาที่
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6 ตอสายไฟ และเปดเครื่องพิมพ
7 เมื่อนํากระดาษที่ติดออกแลว ใหลองพิมพอีกครั้ง

หากยังพบปญหากระดาษติดเมื่อพิมพกระดาษภาพถาย ใหดําเนินการดังนี้:
● ใสกระดาษใหสุดในตลับกระดาษภาพถาย
● ปอนกระดาษภาพถายครั้งละแผน

มกีระดาษเปลาออกจากเครื่องพิมพ

● ตรวจสอบจอแสดงผลของเครื่องพิมพวามีเครื่องหมายแสดงสถานะของ
ตลับหมึกพิมพ   ปรากฏขึ้นหรือไมหากมเีคร่ืองหมายแสดงอยู แสดงวา
หมึกใกลหมด หากเครื่องหมายดังกลาวกะพริบ แสดงวาหมึกอาจเหลือนอย
จนไมอาจพิมพได เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่หมึกหมด โปรดดูขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการตรวจสอบระดับหมึกไดจากวิธีใช HP Photosmart Printer 
บนหนาจอ

● ทานอาจเริ่มตนการพิมพ และยกเลิกกระบวนการกลางคัน หากยกเลิก
กระบวนการพิมพกอนที่เครื่องพิมพจะเริ่มพิมพ เครื่องอาจดึงกระดาษเพื่อ
เตรียมการพิมพแลว ครั้งถัดไปที่พิมพ เครื่องพิมพจะดันกระดาษวางออก
กอนที่จะเริ่มตนพิมพงานใหม

● ทานอาจพิมพในโหมดการพิมพดวยหมึกสํารอง โดยมตีลับหมึกสีดําติดต้ัง
อยูตลับเดียว เปลี่ยนตลับหมึกที่ขาดหายไป โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การพิมพในโหมดการพิมพดวยหมึกสํารองไดที่ การใสตลับหมึกพิมพ

ภาพถายทีพ่ิมพ เอียงและไมตรงจุดกึ่งกลาง
● ตัวกั้นกระดาษอาจอยูในตําแหนงท่ีไมเหมาะสม ปรับตัวกั้นกระดาษใหชิด

กับขอบกระดาษ โดยไมทําใหกระดาษงอ
● ทานอาจปอนกระดาษไมถูกตอง ตรวจสอบวาใสกระดาษในทิศทางท่ีถูก

ตองในถาดปอนกระดาษ โปรดดูคําแนะนําในการปอนกระดาษที่ การใส
กระดาษในเครื่องพิมพ

● ตลับหมึกอาจไมไดรับการปรับต้ังอยางเหมาะสม โปรดดูขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปรับต้ังตลับหมึกไดท่ี การปรับต้ังตลับหมึก

ผลงานพิมพไมอยูในแนวทีถู่กตอง

● ตัวกั้นกระดาษอาจอยูในตําแหนงท่ีไมเหมาะสม ปรับตัวกั้นกระดาษใหชิด
กับขอบกระดาษ โดยไมทําใหกระดาษงอ

● โปรดลองปรับต้ังตลับหมึกพิมพ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับต้ัง
ตลับหมึกไดท่ี การปรับต้ังตลับหมึก เพ่ือใหไดคุณภาพและความเร็วในการ
พิมพสูงสุด ทานควรปรับต้ังตลับหมึกทันทีที่ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหมทุก
ครั้ง
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เครื่องพิมพไมพิมพภาพถายเมื่อกดปุม Print (พิมพ)   
ทานอาจไมไดเลือกภาพถายโดยใชปุม Select Photos   (เลือกภาพถาย) 
โปรดดูคําแนะนําในการเลือกภาพถายที่ การเลือกภาพถายท่ีจะพิมพ

เครื่องพิมพแสดงเครื่องหมายวาหมึกใกลหมด แตไมทราบวาจะเปลี่ยนตลับหมึก
ใด    
เช่ือมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร และอานคําแนะนําบนหนาจอคอมพิวเตอร 
คําแนะนําดังกลาวจะแจงใหทราบวาจะตองเปลี่ยนตลับหมึกใด

คุณภาพงานพิมพตอ      
● เครื่องพิมพอาจทํางานในโหมดการพิมพดวยหมึกสํารอง เครื่องพิมพเขาสู

โหมดการพิมพดวยหมึกสํารองเมื่อตลับหมึกขาดหายไปหนึ่งตลับ เปลี่ยน
ตลับหมึกที่ขาดหายไป

● หมึกในตลับหมึกพิมพอาจใกลหมด ตรวจสอบจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
วามีเครื่องหมายแสดงสถานะของตลับหมึกพิมพ   ปรากฏขึ้นหรือไมหาก
ตลับหมึกมีหมึกใกลหมด โปรดเปลี่ยนใหม โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การใส
ตลับหมึกพิมพ

● ใชกระดาษภาพถายท่ีออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องพิมพนี้ เพ่ือใหไดผลลัพธ
ที่ดีที่สุด โปรดใชกระดาษอิงคเจ็ตที่ HP ออกแบบ

● ทานอาจพิมพลงบนกระดาษผิดดาน โปรดตรวจสอบวาไดใสกระดาษโดย
ใหดานที่จะพิมพอยูขางลาง 

● ทานอาจเลือกความละเอียดตํ่าในกลองดิจิตัล ลดขนาดของภาพ และลอง
พิมพอีกครั้ง เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดียิ่งข้ึนในอนาคต โปรดตั้งคาความ
ละเอียดของกลองดิจิตัลใหสูงข้ึน

● อาจมปีญหาเกิดข้ึนกับตลับหมึกพิมพ โปรดลองดําเนินการดังนี้:
– นําตลับหมึกพิมพออกและลองใสกลับเขาท่ี
– รันข้ันตอนการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพอัตโนมัติจากแผงควบ

คุมของเครื่องพิมพ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากวิธีใช HP 
Photosmart Printer บนหนาจอ

– ปรับต้ังตลับหมึกพิมพ จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ โปรดดูขอมูล
เพ่ิมเติมท่ี การปรับต้ังตลับหมึกพิมพ

– หากยังไมสามารถแกไขปญหา โปรดลองทําความสะอาดหนาสัมผัส
ทองแดงของตลับหมึกพิมพ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การทําความ
สะอาดหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพ

– หากยังไมสามารถแกไขปญหา โปรดเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม 
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เครื่องพิมพพิมพภาพถายไมถูกตอง

● ทานอาจใสกระดาษภาพถายไมถูกตอง ใสกระดาษภาพถายโดยใหดานที่จะ
พิมพอยูขางลาง

● กระดาษภาพถายอาจไมถูกดึงเขาสูเครื่องพิมพอยางถูกตอง โปรดลอง
ดําเนินการดังนี้:
– หากมกีระดาษติด โปรดดูที่ ไมมีกระดาษออกจากเครื่องพิมพ — 

หรือ — กระดาษติดขณะพิมพ
– ปอนกระดาษภาพถายครั้งละแผน

เครื่องหมายแสดงสถานะทีจ่อแสดงผลของเครื่องพิมพ        
จอแสดงผลของเครื่องพิมพมีเครื่องหมายแสดงสถานะสองเครื่องหมาย: สําหรับ
สถานะของตลับหมึกพิมพ และสําหรับสถานะของกระดาษ

เครื่องหมายนี.้.. แสดงสถานะ...

● เมื่อเครื่องหมายแสดงสถานะ
ตลับหมึกพิมพ  แสดงอยางตอ
เนื่อง (ไมกะพริบ) แสดงวาหมึก
ใกลหมด

● เมื่อเครื่องหมายแสดงสถานะ
ตลับหมึกพิมพ  กะพริบ แสดง
วาระดับหมึกอาจต่ําเกินกวาจะ
พิมพ หรือมปีญหาเกี่ยวกับตลับ
หมึกพิมพที่ตองมกีารดําเนิน
การ โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับปญหา
ที่เกิดข้ึน โดยเช่ือมตอเครื่อง
พิมพเขากับเครื่องคอมพิวเตอร 
และอานคําแนะนําบนหนาจอ 
หากหมึกของตลับหมึกหนึ่งหมด 
คําแนะนําจะแจงใหทราบวาจะ
ตองเปลี่ยนตลับหมึกใด

เมื่อเครื่องหมายแสดงสถานะของกระ
ดาา  กะพริบ แสดงวามกีระดาษ
ติด หรือไมมกีระดาษในเครื่องพิมพ
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8 ฝายบริการลูกคา HP     
หากทานประสบปญหา โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:
1 ตรวจสอบเอกสารที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ

– คูมือผูใช ประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพและการใชงาน
– วิธีใชบนจอคอมพิวเตอรจะมีขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการใช

ซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการดูวิธีใช
ทางหนาจอ โปรดดูที่ ยินดีตอนรับ

2 หากทานไมสามารถแกไขปญหาโดยใชขอมูลในวิธีใชทางหนาจอหรือ คูมือ
ผูใช  โปรดไปท่ี www.hp.com/support เพ่ือดําเนินการดังนี้:
– เขาสูเพจการสนับสนุนแบบออนไลน
– สงอีเมลถึง HP เพ่ือใหตอบคําถามของทาน
– ติดตอชางเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาแบบออนไลน
– ตรวจสอบซอฟตแวรเวอรชันลาสุด

ตัวเลือกในการสนับสนุนอาจตางกันออกไปสําหรับผลิตภัณฑ ประเทศ/
พ้ืนที่ และภาษาตางๆ

3 เฉพาะในยุโรป โปรดติดตอสถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ หากเครื่องพิมพมีขอ
บกพรองเกี่ยวกับฮารดแวร ทานจะตองนําเครื่องพิมพไปยังจุดท่ีซื้อสินคา 
การใหบริการจะไมเสียคาใชจาย ระหวางระยะเวลาการรับประกันของ
เครื่องพิมพ หลังจากระยะเวลาดังกลาว ทานจะตองเสียคาใชจายในการรับ
บริการ

4 หากทานไมสามารถแกไขปญหาโดยใชวิธีใชบนหนาจอ หรือเว็บไซตของ 
HP โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP โดยใชหมายเลขสําหรับ
ประเทศ/พ้ืนท่ีของทาน โปรดดูรายชื่อประเทศ/พ้ืนที่และหมายเลขโทรศัพท
ในหัวขอถัดไป

การบริการลูกคาของ HP ทางโทรศัพท
ขณะท่ีเคร่ืองพิมพอยูในระหวางรับประกัน ทานสามารถรับการสนับสนุนทาง
โทรศัพทโดยไมเสียคาใชจาย โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในขอมูลการรับประกันที่
รวมอยูในกลอง หรือไปที่ www.hp.com/support เพ่ือตรวจสอบระยะเวลาที่
จะไดรับการสนับสนุนทางโทรศัพทโดยไมเสียคาใชจาย

หลังจากพนระยะเวลาสนับสนุนทางโทรศัพท ทานสามารถขอความชวยเหลือ
จาก HP โดยตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย HP หรือ
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ติดตอหมายเลขโทรศัพทเพ่ือการสนับสนุนของประเทศ/พ้ืนที่ เพ่ือถามเกี่ยวกับ
ตัวเลือกการสนับสนุน

ในการรับบริการของ HP ทางโทรศัพท โปรดติดตอหมายเลขบริการของพ้ืนที่ 
ซึ่งจะตองเสียคาบริการโทรศัพทตามปกติ

อเมริกาเหนือ: ติดตอ1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) การให
บริการสนับสนุนในสหรัฐอเมริกามีทั้งภาษาอังกฤษและสเปน ตลอด 24 ช่ัวโมง
ทุกวัน (เวลาการใหบริการอาจเปลี่ยนไปโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ) บริการ
นี้ไมเสียคาใชจายในระหวางระยะรับประกัน เมื่อพนระยะประกันแลว ทานอาจ
ตองเสียคาบริการ

ยุโรปตะวันตก: ลูกคาในออสเตรีย เบลเยียม เดนมารก สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี 
ไอรแลนด อิตาลี เนเธอรแลนด นอรเวย โปรตุเกส ฟนแลนด สวีเดน สวิตเซอ
รแลนด และสหราชอาณาจักร ควรไปที่ www.hp.com/support เพ่ือดูหมาย
เลขที่ใหบริการในประเทศ/พ้ืนที่ 
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Australia

Brasil (fora da 
grande São Paulo)

Brasil (dentro da 
grande São Paulo)

800 171

Canada

Caribbean

Central America

Chile

Columbia

Costa Rica

Česká republika

Ecuador (Andinatel)

Ecuador (Pacifitel)

Guatemala

Magyarország

India

Indonesia

13 10 47

(800) 474-6836

1-800-711-2884

1-800-711-2884

1 600 44 7737

México (Ciudad de México) 

New Zealand

22 404747

Malaysia

Perú

Philippines

Polska

Puerto Rico

România

800 897 1444

Singapore

Russia (Moscow)
Russia (St. Petersburg)

Slovakia

Thailand

Türkiye

Ukraine

United States

Venezuela

México (fuera de 
Ciudad de México)

1588-3003

0800 441 147

1-877-232-0589

095 797 3520
812 346 7997

(380 44) 490 3520

800 4520

(800) 474-6836

Viêt Nam

Nigeria 1 3204 999

61 56 45 43

Argentina
Argentina

(54) 11-4778-8380
0-810-555-5520

01-800-011-4726

1-800-711-2884

1-800-225528

1-800-999-5105

2 532 5222

1 382 1111

(0) 9 830 4848

(55)5258-9922

01-800-4726684

01-800-4746.8368

Trinidad & Tobago 1-800-7112884

71 89 12 22

Rest Of West Africa + 351 213 17 63 80

South Africa (Intl.)

South Africa (RSA) 

+ 27 11 2589301

086 0001030

2 50222444

Republica Dominicana 1-800-7112884

Greece (international)
Greece (in-country)
Greece (Cyprus)

+ 30 210 6073603  
801 11 22 55 47 
800 9 2649

(11) 3747-7799

0-800-10111

22 5666 000

(21) 315 4442

0-800-011-4114 + 
1-800-711-2884

800-360-999

0800-157751
Panama

(02) 8722-8000 

62 (21) 350 3408

66 (2) 353 9000

(212) 444 7171

261 307 310

0570-000511

+81-3-3335-9800

Jamaica 0-800-7112884

(8621) 38814518

852-2802 4098

1800-80-5405

63 (2) 867-3551

65 6272 5300

84 (8) 823 4530

For Bangladesh, Brunei,
Cambodia, Pakistan, and
Sri Lanka

Fax to:
+65-6275-6707

001-800-7112884
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การโทรติดตอ
โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP เมื่อทานอยูใกลเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพ และเตรียมขอมูลตอไปน้ีไวใหพรอม:
● หมายเลขรุนของเครื่องพิมพ (อยูที่ดานหนาของเครื่องพิมพ)
● หมายเลขลําดับของเครื่องพิมพ (อยูท่ีดานลางของเครื่องพิมพ)
● ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร
● เวอรชันของไดรเวอรเครื่องพิมพ:

– Windows PC: ในการดูเวอรชันของไดรเวอร ใหคลิกขวาที่ไอคอน
การดหนวยความจําในทาสกบารของ Windows และเลือก About

– Macintosh: ในการดูเวอรชันของไดรเวอร ใหใชกรอบโตตอบ 
Print (พิมพ)

● ขอความจะปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพหรือบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

● ตอบคําถามตอไปนี้:
– สถานการณที่ติดตอนี้เคยเกิดข้ึนหรือไม?ทานทําใหเกิดสถานการณนี้

ซ้ําไดหรือไม?
– ทานติดต้ังฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมในคอมพิวเตอร ในเวลาใกล

เคียงกับที่เกิดสถานการณน้ีหรือไม?
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9 ขอมูลจําเพาะ 
หัวขอน้ีระบุความตองการต่ําสุดของระบบในการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ 
และมีขอมูลจําเพาะบางสวนของเครื่องพิมพ

หากตองการทราบขอมูลจําเพาะและความตองการของระบบทั้งหมดของเครื่อง
พิมพ HP Photosmart โปรดอานวิธีใชบนหนาจอคอมพิวเตอร สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการดูวิธีใชทางหนาจอ โปรดดูที่ ยินดีตอนรับ

ความตองการของระบบ       
องคประกอบ Windows PC ต่ําสุด Macintosh ต่ําสุด

ระบบปฏิบัตกิาร Microsoft® 
Windows 98, 2000 
Professional, ME, 
XP Home และ XP 
Professional

Mac® OS X 10.1 ถึง 
10.3

ตัวประมวลผล Intel® Pentium® II (
หรือเทียบเทา) ข้ึนไป

G3 ข้ึนไป

RAM แนะนํา 128 MB Mac OS 10.1 ถึง 
10.3:128 MB

พื้นทีว่างในฮารดดิสก 500 MB 500 MB

การแสดงผล 800 x 600, 16 บิตข้ึน
ไป

800 x 600, 16 บิตข้ึน
ไป

ไดรฟ CD-ROM 4x 4x

การเชื่อมตอ USB:Microsoft 
Windows 98, 2000 
Professional, ME, 
XP Home และ XP 
Professional

USB:Mac OS X 
10.1 ถึง 10.3

เบราเซอร Microsoft Internet 
Explorer 5.5 ข้ึนไป

—
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ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ       
หัวขอ ขอมูลจําเพาะ

การเชื่อมตอ USB:Microsoft Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home และ XP 
Professional; Mac OS X 10.1 ถึง 10.3

รูปแบบไฟลภาพ JPEG พ้ืนฐาน
TIFF 24 บิต RGB ไมมกีารบีบอัด อินเทอรลีฟ
TIFF 24 บิต YCbCr ไมมกีารบีบอัด อิน
เทอรลีฟ

TIFF 24 บิต RGB แพ็คบิต อินเทอรลีฟ
TIFF 8 บิต สีเทา ไมมีการบีบอัด/แพ็คบิต
TIFF 8 บิต สีพาเล็ตต ไมมีการบีบอัด/แพ็คบิต
TIFF 1 บิต ไมมกีารบีบอัด/แพ็คบิต/1D 
Huffman

ขนาดกระดาษ กระดาษภาพถาย 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)
กระดาษภาพถายมแีท็บ 10 x 15 ซม. แท็บ 
1.25 ซม. (4 x 6 น้ิว แท็บ0.5 นิ้ว)
บัตรรายการ 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)
บัตร Hagaki 100 x 148 มม. (3.9 x 5.8 
น้ิว)
บัตร A6 105 x 148 มม. (4.1 x 5.8 นิ้ว)
บัตรขนาด L 90 x 127 มม. (3.5 x 5 น้ิว)
บัตร L มีแท็บ 90 x 127 มม. แท็บ 12.5 มม. 
(3.5 x 5 น้ิว แท็บ 0.5 นิ้ว)

ขอมูลจําเพาะของสื่อในการ
พิมพ

ความยาวสูงสุดที่แนะนํา: 356 มม. (14 นิ้ว)
ความหนาสูงสุดที่แนะนํา: 292 µm (11.5 mil)

ขนาดของสื่อในการพิมพ, 
มาตรฐาน

กระดาษภาพถาย

76 x 76 มม. ถึง 216 x 356 มม. (3 x 3 นิ้ว 
ถึง 8.5 x 14 นิ้ว)
กระดาษธรรมดา
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หัวขอ ขอมูลจําเพาะ

Letter, 216 x 280 มม. (8.5 x 11 น้ิว)
Legal, 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
Executive, 190 x 254 มม. ( 7.5 x 10 นิ้ว)
A4, 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)
A5, 148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)
B5, 176 x 250 มม. (6.9 x 9.8 นิ้ว)
บัตร

บัตร Hagaki 100 x 148 มม. 
(3.94 x 5.83 นิ้ว)
บัตรขนาด L 90 x 127 มม. (3.5 x 5 น้ิว)
บัตร L มีแท็บ 90 x 127 มม. แท็บ 12.5 มม. 
(3.5 x 5 น้ิว แท็บ 0.5 นิ้ว)
บัตรรายการ 76 x 127 มม. 10 x 15 ซม. 
และ 127 x 203 มม. (3 x 5 นิ้ว 4 x 6 น้ิว 
และ 5 x 8 นิ้ว)
บัตร A6 105 x 148.5 มม. (4.13 x 5.85 
น้ิว)
ซองจดหมาย

หมายเลข 9, 98.4 x 225.4 มม. 
(3.875 x 8.875 นิ้ว)
หมายเลข 10, 105 x 240 มม. 
(4.125 x 9.5 นิ้ว)
บัตรเชิญ A2, 110 x 146 มม. 
(4.375 x 5.75 นิ้ว)
DL, 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)
C6, 114 x 162 มม. (4.5 x 6.4 นิ้ว)
กําหนดเอง

76 x 127 มม. ถึง 216 x 356 มม. (3 x 5 
น้ิว ถึง 8.5 x 14 นิ้ว)
แผนใสและฉลาก

(ทําตอ)
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หัวขอ ขอมูลจําเพาะ

Letter, 216 x 280 มม. (8.5 x 11 น้ิว)
A4, 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)

ประเภทของสื่อ กระดาษ (กระดาษธรรมดา อิงคเจ็ต กระดาษ
ภาพถาย และกระดาษตอเนื่อง)
ซองจดหมาย

แผนใส

ฉลาก

บัตร (รายการ, Hagaki, A6, L)
แผนรีดบนเสื้อ

การดหนวยความจํา CompactFlash Type I และ II
Microdrive
MultiMediaCard
Secure Digital
SmartMedia
Sony Memory Sticks
xD-Picture Card

รูปแบบไฟลทีส่นับสนุน
สําหรับการดหนวยความจํา

การพิมพ: รูปแบบไฟลที่สนับสนุนสําหรับการด
หนวยความจํา

การบันทึก: รูปแบบไฟลท้ังหมด

ถาดกระดาษ ถาดปอนกระดาษ

76 x 127 มม. ถึง 216 x 356 มม. (3 x 5 
น้ิว ถึง 8.5 x 14 นิ้ว)
ตลับกระดาษภาพถาย

10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว) และ Hagaki
ถาดกระดาษออก

ขนาดที่ใชไดทั้งหมด

ความจขุองถาดกระดาษ ถาดปอนกระดาษ

กระดาษธรรมดา 100 แผน

บท 9
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หัวขอ ขอมูลจําเพาะ

ซองจดหมาย 15 ซอง
บัตร 20–40 แผน (ข้ึนกับความหนา)
กระดาษตอเน่ืองหรือฉลาก 20 แผน
แผนใส แผนรีดบนเสื้อ หรือกระดาษภาพถาย 
25 แผน
ตลับกระดาษภาพถาย

กระดาษภาพถาย 24 แผน
ถาดกระดาษออก

กระดาษธรรมดา 50 แผน
กระดาษภาพถาย กระดาษตอเนื่อง หรือแผน
ใส 20 แผน
บัตรหรือซองจดหมาย 10 ซอง
ฉลากหรือแผนรีดเสื้อ 25 แผน

การใชพลังงาน ขณะพิมพ: 15 W AC
ไมทํางาน: 6.5 W AC
ปด: 6.5 W AC

ตลับหมึก 1 HP (C6656A) สีดํา
1 HP (C6657A) สามสี
1 HP (C6658A) ภาพถาย

การสนับสนุน USB Microsoft Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home และ XP 
Professional
Mac OS X 10.1 ถึง 10.3
HP แนะนําใหใชสาย USB ที่มีความยาวไม
เกิน 3 เมตร (10 ฟุต)

(ทําตอ)
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ประกาศดานสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard Development Company, LP มคีวามมุงมั่นที่จะมอบ
ผลิตภัณฑคุณภาพสูง และปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม

การคุมครองสิ่งแวดลอม
เครื่องพิมพนี้ไดรับการออกแบบใหมคุีณลักษณะหลายประการที่จะลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต Commitment to the 
Environment ของ HP ที่ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/
environment/

การสรางสารโอโซน
ผลิตภัณฑนี้ไมมีการสรางกาซโอโซน (O3) ในปริมาณมากๆ

การใชพลังงาน
การใชพลังงานจะลดลงอยางมากในโหมด ENERGY STAR® ซึ่งจะชวย
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดคาใชจายโดยไมมผีลกระทบตอ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกับมาตรฐาน ENERGY 
STAR ซึ่งเปนโครงการอาสา กอต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ
สํานักงานที่ใชพลังงานอยางมปีระสิทธิภาพ

ENERGY STAR เปนเครื่องหมายที่จดทะเบียนของ 
EPA ในสหรัฐอเมริกา ในฐานะพันธมิตร ENERGY 
STAR ทาง Hewlett-Packard Company ไดกําหนด
ใหผลิตภัณฑน้ีสอดคลองกับขอกําหนดของ ENERGY 

STAR ในดานประสิทธิภาพการใชพลังงาน โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่
www.energystar.gov

การใชกระดาษ
การใชผลิตภัณฑนี้เหมาะสมตอการใชกระดาษรีไซเคิล ตาม DIN 19309

พลาสติก
ช้ินสวนพลาสติกที่มีนํ้าหนักมากกวา 24 กรัม (0.88 ออนซ) จะมเีครื่องหมาย
ตามมาตรฐานระหวางประเทศ ซึ่งชวยเพิ่มความสามารถในการระบุช้ินสวน
พลาสติกเพ่ือรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายกุารใชงานของเครื่องพิมพ
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Material safety data sheets (เอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสด)ุ
ทานสามารถรับเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (Material Safety 
Data Sheets - MSDS) ไดจากเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/go/
msds ลูกคาที่ไมไดใชอินเทอรเน็ตโปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP

โครงการรไีซเคิล
HP เสนอการสงคืนผลิตภัณฑและโครงการรีไซเคิลมากขึ้น และครอบคลุม
หลายประเทศยิ่งข้ึน รวมถึงพันธมิตรที่มีศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่
ใหญท่ีสุดทั่วโลก HP ชวยรักษาทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมสูง
มาขายใหม

ผลิตภัณฑ HP มสีารตะกั่วอยูในช้ินสวนที่บัดกรี ซึ่งอาจตองมีการจัดการเปน
พิเศษเมื่อหมดอายุการใชงาน
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ดัชนี

C
CompactFlash 14

H
HP Image Zone 27
HP Instant Share 26

M
Memory Sticks 14
Microdrive 14
MultiMediaCard 14

S
Secure Digital 14
SmartMedia 14

U
USB

ขอมูลจําเพาะ 49
พอรต 4

X
xD-Picture Card 14

ก
กระดาษ

การดูแลรักษา 7, 33
การปอน 8
การเลือกซื้อ 7
การแกไขปญหา 40
ขนาด 50
ถาด 4
เครื่องหมายแสดง
สถานะ 43

การถอดการดหนวยความ
จํา 18
การทําความสะอาด

ตลับหมึกพิมพ 31
หนาสัมผัสของตลับหมึก
พิมพ 32
เครื่องพิมพ 31

การบันทึกภาพถายใน
คอมพิวเตอร 25
การปรับตั้งตลับหมึก
พิมพ 11, 32
การพิมพ

การเลือกเลยเอาต 21
งานสรางสรรค 27
จากการดหนวยความ
จํา 23
จาก
คอมพิวเตอร 25, 27
รายการภาพถาย 21
โดยไมใช
คอมพิวเตอร 19

การสงอีเมลภาพถาย 26
การเก็บรักษา

กระดาษภาพถาย 33
ตลับหมึกพิมพ 14, 35
เครื่องพิมพ 33

การเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ 11
การแกไขปญหา

คุณภาพงานพิมพ 42
ปญหาเกี่ยวกับ
กระดาษ 40
ปญหาเกี่ยวกับกระแส
ไฟ 39
ฝายบริการลูกคา 45
ภาพถายไมมีขอบ 39
หมายเลขของภาพถายไม
ปรากฏ 38

หมึกใกลหมด 42
เสียงของเครื่องพมิพ 39
ไฟกะพริบ 37

การใส
การดหนวยความจํา 15
ตลับหมึกพิมพ 11

การใสกระดาษ 8
การอัปเดตซอฟตแวร 30
การดหนวยความจํา

การถอด 18
การพิมพรายการภาพ
ถาย 21
การใส 15
ประเภทที่ใชได 14
รูปแบบไฟลท่ีใชได 15

ข
ขอมูลจําเพาะ 49

ค
ความตองการของระบบ 49
คอมพิวเตอร

การบันทึกภาพถาย
ใน 25
การพิมพจาก 27
การพิมพโดยไมใช 19
การเชื่อมตอกับเครื่อง
พิมพ 25
การอัปเด
ตซอฟตแวร 30
ความตองการของ
ระบบ 49

คุณภาพ
กระดาษภาพถาย 33
การแกไขปญหา 42

เครื่องพิมพ
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การทําความสะอาด 31
การเก็บรักษา 33
การเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอร 25
ขอมูลจําเพาะ 50
คําเตือน 2
ชิ้นสวน 4
ปญหาเกี่ยวกับกระแส
ไฟ 39
เครื่องหมายแสดง
สถานะ 43
เอกสาร 3

ซ
ซอฟตแวร, การอัปเดต 30

ต
ตลับกระดาษภาพถาย 4
ตลับหมึก. ดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพ

การทําความสะอาด 31
การทําความสะอาดหนา
สัมผัส 32
การปรับตั้ง 11, 32
การเก็บรักษา 14, 35
การเปลี่ยน 11
การเลือก 11
การใส 11
พ้ืนท่ีจัดเก็บ 4
หมึกใกลหมด 42
เครื่องหมายแสดง
สถานะ 43

ถ
ถาด, กระดาษ 4

ป
ประกาศเกี่ยวกับขอ
บังคับ 59
ปุม 4

ผ
แผงควบคุม 4

ฝ
ฝายบริการลูกคา 45

ฟ
ไฟล DPOF 23

ภ
ภาพถาย

การบันทึกใน
คอมพิวเตอร 25
การพิมพ 23
การสงอีเมล 26
การเลือกเพื่อพิมพ 22
การเลือกเลยเอาต 21
การแกไข 27
ตลับหมึกพิมพ, การ
เลือก 11
รายการดัชนี 21
รูปแบบไฟลท่ีใชได 15
หมายเลขไมปรากฏ 38
ไมพิมพ 42

ภาพถายขาวดํา 11
ภาพถายที่เลือกจาก
กลอง 23
ภาพถายไมมีขอบ

การเลือกเลยเอาต 21
ไมพิมพ 39

ร
รูปแบบไฟล JPEG 15
รูปแบบไฟล TIFF 15
รูปแบบไฟล, ท่ีใชได 15

ล
เลยเอาต, การเลือก 21

ว
วิธีใช. ดู การแกไขปญหา
วิธีใชบนหนาจอ 3

วิธีใช, บนหนาจอ 3

อ
เอกสาร, เครื่องพิมพ 3
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Declaration of conformity
According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer’s name and address:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

Regulatory model number: SDGOA-0401

Declares that the product:

Product name: Photosmart 7400 series (Q3414A)

Model number(s): Photosmart 7450 (Q3409A)

Power adapters: HP Part # Q3419-4404 (domestic)

HP Part # Q3419-4401 (international)

Conforms to the following product specifications:

Safety: IEC 60950: 3rd Edition: 1999

EN 60950:2000

UL 60950:2000/CSA 22.2 No. 60950-00

NOM 019–SFCI-1993

GB4943:2001

EMC: CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001

CNS13438: 1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive
89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034
Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)




