
HP Officejet 7300/7400 series all-in-one



เคร่ือง HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

คูมือการใชงาน



© Copyright 2004 Hewlett-
Packard Development 
Company, L.P.
ขอมูลในคูมือนี้อาจมีการเปลี่ยน
แปลงโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา
หามทําซ้ํา ดัดแปลง หรือแปลคู
มือโดยมิไดรับหนังสืออนุญาต
ลวงหนา เวนแตการไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์

      
โลโก Adobe และ Acrobat 
เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนหรือเครื่องหมายการคา
ของ Adobe Systems 
Incorporated ในสหรัฐอเมริกา
และหรือประเทศอื่นๆ
Windows®, Windows 
NT®, Windows ME®, 
Windows XP®, และ 
Windows 2000® เปนเครื่อง
หมายการคาจดทะเบียนของ 
Microsoft Corporation ใน
สหรัฐอเมริกา
Intel® และ Pentium® เปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของ Intel Corporation
Energy Star® และโลโก 
Energy Star ® เปนเครื่อง
หมายที่จดทะเบียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาของหนวยงาน
ปองกันสิ่งแวดลอมของประเทศ
สหรัฐ ( United States 
Environmental Protection 
Agency)
หมายเลขสิ่งตีพิมพ:Q3461-
90199
Second edition

ขอสังเกต
ผลิตภัณฑและบริการของ HP นี้ 
จะไดรับการรับประกันตามที่ระบุ

ไวในหนังสือรับประกันเทานั้น
ไมมีข อความใดในคูมือนี้ที่ถือวา
เปนการรับประกันเพิ่มเติมHP 
จะไมรับผิดชอบตอความผิด
พลาดทางเทคนิคหรือจากขอ
ความ หรือการตัดทอนขอความ
ใดๆ ในคูมือนี้
Hewlett-Packard 
Company จะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายใดๆ ไมวาเกิดขึ้น
โดยเหตุบังเอิญหรือเปนผลที่เกี่ยว
เนื่องหรือเกิดจากการจัดทํา การ
ดําเนินการ หรือการใชเอกสาร
ฉบับนี้ รวมถึงเนื้อหาที่กลาวถึง
ในเอกสารฉบับนี้
หมายเหต:ุ ขอมูลเกี่ยวกับขอ
บังคับจะอยูในสวนของขอมูล
ดานเทคนิคของคูมือเลมนี้

ปจจุบันนี้ในหลายแหงถือวาการ
ทําสําเนาสิ่งตอไปนี้ถือเปนการ
ละเมิดกฎหมายหากมีขอสงสัย
ประการใด โปรดปรึกษากับตัว
แทนทางกฎหมายกอน
● รายงานหรือเอกสารทาง

กฎหมาย:
– หนังสือเดินทาง
– เอกสารเขาเมือง
– เอกสารทางราชการ
– ตรา บัตร หรือ

อิสริยาภรณประจํา
ตําแหนง

● ตราประทับของทาง
ราชการ:
ดวงตราไปรษณีย
คูปองอาหาร

● เช็คหรือดราฟทที่ออกให
หนวยงานของรัฐ

● ธนบัตร เช็คเดินทางหรือ
ธนาณัติ

● ใบฝากเงิน
● งานที่จดลิขสิทธิ์

ขอมูลเรื่องความปลอดภัย

คําเตือน เพ่ือปองกัน
อัคคีภัยหรืออันตรายจาก
ไฟดูด อยาใหผลิตภัณฑ
นี้โดนฝนหรือความชื้น

โปรดปฏิบัติตามขอควรระวัง
อยางเครงครัด เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายจากอัคคีภัยหรือไฟดูด

คําเตือน อันตรายจาก
ไฟดูด

1 อานและทําความเขาใจคํา
แนะนําทั้งหมดในโปสเตอร
การติดตั้ง

2 ในการเชื่อมตออุปกรณเขา
กับแหลงจายไฟ ใหเสียบ
สายไฟเขากับปลั๊กที่มีสาย
ดินเทานั้นหากไมแนใจวา
ปลั๊กที่ใชมีสายดินหรือไม 
โปรดปรึกษาชางไฟฟาที่มี
ความชํานาญ

3 ปฏิบัติตามคําเตือนและคํา
แนะนําทั้งหมดที่ระบุไวบน
ผลิตภัณฑ

4 กอนทําความสะอาด ตอง
ถอดสายไฟออกจากปลั๊ก
ทุกครั้ง

5 หามติดตั้งหรือใช
ผลิตภัณฑนี้ใกลน้ําหรือ
ขณะตัวเปยก

6 วางผลิตภัณฑใหตั้งอยาง
มั่นคงบนพื้นที่เรียบเสมอ
กัน

7 วางผลิตภัณฑในที่ที่เหมาะ
สม เพื่อสายไฟจะไดไมระ
เกะระกะและไมเกิดความ
เสียหาย

8 หากเครื่องทํางานผิดปกติ 
ใหดูวิธีการแกไขปญหา
แบบออนไลน

9 ภายในเครื่องไมมีชิ้นสวน
ใดที่ผูใชสามารถชอมแซม
เองไดใหขอความชวย
เหลือจากเจาหนาที่บริการที่
มีความเชี่ยวชาญเทานั้น



10 ใชผลิตภัณฑในบริเวณที่มี
อากาศถายเท

คําเตือน อุปกรณนี้จะ
ไมสามารถทํางานไดเมื่อ
แหลงจายไฟหลักไมทํา
งาน





สารบัญ

1 HP all-in-one ภาพรวม...........................................................2
2 คนหาขอมูลเพิ่มเติม..................................................................22
3 ขอมูลการเชื่อมตอ....................................................................24
4 ทํางานกับภาพถาย....................................................................30
5 การวางตนฉบับและการใสกระดาษ..............................................38
6 การใชการดหนวยความจําหรือกลอง PictBridge..........................50
7 การใชคุณสมบัติการทําสําเนา.....................................................70
8 การใชคุณสมบัติการสแกน.........................................................90
9 พิมพจากเครื่องคอมพิวเตอรของทาน............................................97
10 การตั้งคาแฟกซ.....................................................................101
11 การใชคุณสมบัติแฟกซ............................................................134
12 การใช HP Instant Share (USB).........................................168
13 การใช HP Instant Share (เชื่อมตอเครือขาย).........................179
14 การสั่งซื้อวัสด.ุ.......................................................................206
15 การดูแลรักษาเครื่อง HP all-in-one........................................210
16 ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตน........................................228
17 ขอความชวยเหลือจาก HP.......................................................283
18 ขอมูลการรับประกัน...............................................................295
19 ขอมูลดานเทคนิค...................................................................300
ดัชน.ี.........................................................................................318

คูมือการใชงาน 1



1 HP all-in-one ภาพรวม
สามารถเขาถึงฟงกชันตางๆ ของ HP all-in-one ไดโดยตรง โดยไมตองเปด
เครื่องคอมพิวเตอรการทํางานตางๆ เชน การทําสําเนา การสงโทรสาร หรือการ
พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําภาพถาย สามารถดําเนินการใหเสร็จ
สมบูรณอยางรวดเร็วและงายดายบนเครื่อง HP all-in-one ของทานบทน้ีจะ
อธิบายถึงคุณลักษณะจําเพาะเกี่ยวกับฮารดแวรของ HP all-in-one ฟงกชัน
ตางๆ บนแผงควบคุม และวิธีการเขาใชซอฟตแวรของ HP Image Zone

หมายเหตุ เครื่อง HP Officejet 7300 series และเครื่อง HP Officejet 
7400 series all-in-ones มีคุณลักษณะจําเพาะแตกตางกันเล็ก
นอยคุณลักษณะจําเพาะบางรายการที่อธิบายในคูมือนี้อาจจะใชไม
ไดกับรุนท่ีทานซื้อ

เคล็ดลับ ทานสามารถใชงานไดมากขึ้นกับ HP all-in-one ของทานโดยการ
ใชซอฟตแวรของ HP Image Zone ท่ีติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอร
ของทานซอฟตแวรดังกลาวประกอบดวย การใชงานท่ีมปีระสิทธิภาพ
เพ่ือทําสําเนา สงแฟกซ สแกน และทํางานเกี่ยวกัยภาพถาย รวมทั้ง คํา
แนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตน และวิธีใชผลิตภัณฑเฉพาะสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ดู HP Image Zone Help บนหนาจอและ ใช
HP Image Zone เพ่ือใชทํางานตางๆ ดวย HP all-in-one

เกี่ยวกับ HP all-in-one          

ฉลาก รายละเอียด

1 ถาดปอนเอกสาร

2 เครื่อง HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

H
P 

al
l-i

n-
on

e 
ภ
าพ
รว
ม



ฉลาก รายละเอียด

2 ฝาปด

3 จอแสดงผลกราฟกสี

4 แผงควบคุม

5 ไฟเครื่องรับสัญญาณวิทยุไรสายหนัก 
802.11กรัม
(เฉพาะเครื่อง HP Officejet 7400 
series all-in-one เทานั้น)

6 ชองเสียบการดหนวยความจําและพอรต
สําหรับกลอง PictBridge

7 ถาดรับกระดาษออก

8 ตัวปรับความยาวกระดาษ

9 สวนตอจากถาดกระดาษออก

10 ถาดปอนกระดาษ

11 ตัวปรับความกวางกระดาษ

12 พอรตอีเตอรเน็ตและไฟแสดงการทํา
งานของอีเตอรเน็ต

13 พอรท USB ดานหลัง

14 การเชื่อมตอกระแสไฟฟา

15 พอรทเช่ือมตอโทรสาร (1-LINE และ 
2-EXT)

16 ชองทําความสะอาดดานหลัง

หมายเหตุ เครื่องรับสัญญาณวิทยุไรสายบน HP Officejet 7400 series all-
in-one จะเปดข้ึนตามดีฟอลตไฟ (เครื่องรับสัญญาณวิทยุไรสาย) สี
น้ําเงินจะแสดงสถานะของเครื่องรับสัญญาณวิทยุไรสาย และจะยังคง
สวางเมื่อเครื่องรับสัญญาณวิทยุเปดอยูหากทานจะเชื่อมตอ HP all-
in-one โดยใช USB หรือสายเคเบิ้ลอีเตอรเน็ต ใหปดเครื่องรับ
สัญญาณวิทยุไรสายกอนสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปดเครื่อง

(ทําตอ)
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รับสัญญาณวิทยุไรสายและไฟสีน้ําเงิน โปรดดู Network Guide (
คูมือเครือขาย) ที่มากับ HP all-in-one ของทาน

ภาพรวมรวมเกี่ยวกับแผงควบคุม  
ในสวนนี้จะอธิบายถึงฟงกชันการทํางานของปุมบนแผงควบคุม ไฟ และแผง
แปนพิเศษ รวมท้ังรูปไอคอนบนจอแสดงผลกราฟฟกสีและสกรีนเซฟเวอร

คุณสมบัตขิองแผงควบคุม

ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

1 Scan To (สแกนไปยัง) :เลือกจุดหมายปลายทางการสแกน  

2 Start Scan (เริ่มสแกน) :เริ่มตนงานสแกนและสงไปยังจุดหมายปลายที่
ทานเลยโดยใชปุม สแกนไปยัง               

3 ปุมโทรดวนสัมผัสเดียว:เขาถึงหมายเลขโทรดวนหาหมายเลขแรก

4 เริ่มสงแฟกซขาวดํา:เริ่มตนสงแฟกซขาวดํา

5 เริ่มสงแฟกซส:ีเร่ิมสงแฟกซสี

6 Keypad (แปนหมายเลข) :ใสหมายเลขแฟกซ คาตางๆ หรือขอความ

7 ไฟตอบอัตโนมัต:ิเมื่อไฟตอบอัตโนมัตเิปดอยู HP all-in-one จะถูกต้ังให
รับแฟกซโดยอัตโนมัติ 

บท 1
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ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

8 Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) :ต้ังฟงกชันการทํางานของแฟกซให
ตอบโทรศัพทอัตโนมัติหลังจากมีเสียงโทรศัพทดังไดจํานวนหน่ึงตอบที่ได
ระบุไว  

9 Pause/Redial (หยุดช่ัวขณะเรียกซ้ํา) :โทรซ้ําหมายเลขที่โทรออกลาสุด 
หรือแทรกชวงหยุด 3 วินาทีในหมายเลขแฟกซ 

10 Menu (เมนู) :เลือกตัวเลือกแฟกซ ซึ่งประกอบดวยความละเอียด             
ความสวาง/ความมืด              การสงแบบสองหนา และตัวเลือกอื่นๆ มาก
มายโดยใชปุมเมน ูในพื้นที่เครื่องแฟกซ 

11 Speed Dial (การโทรดวน) :เลือกหมายเลขโทรดวน

ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

12 สองดาน:ทํางานถายสําเนาหรือสงแฟกซสองหนา

13 เลือกถาด:เลือกถาดกระดาษ 

14 HP Instant Share: เขาไปในคุณลักษณะเฉพาะของ HP Instant 
Share               

15 OK(ตกลง) :เลือกเมน ูการตั้งคา หรือ เลือกภาพถายในจอแสดงผลกราฟฟก
สีสําหรับการพิมพ 

16 Cancel  (ยกเลิก):หยุดงาน ออกจากเมนู หรือจากการตั้งคา  

(ทําตอ)
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ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

17 ลูกศรลง:เล่ือนลงเพื่อดูตัวเลือกตางๆ ในเมนู

18 ลูกศรขวา:เพ่ิมคา หรือไปขางหนาเมื่อดูภาพถายบนจอแสดงผลกราฟฟกสี 

19 เริ่มถายสําเนาขวาดํา:เริ่มงานถายสําเนาขวาดํา

20 เริ่มถายสําเนาส:ีเริ่มงานถายสําเนาสี

21a พิมพเปนชุด:พิมพชุดของสําเนาตามลําดับตรงกันกับที่ไดมีการสแกนจาก
ถาดปอนเอกสาร(เฉพาะเครื่อง HP Officejet 7400 series all-in-one 
เทาน้ัน) 

21b Lighter/Darker (สวางข้ึน/เขมข้ึน) :เขาไปในเมนทูี่ทําใหทานสามารถลด
และเพิ่มความเขมของสําเนาที่ถายออกมาได(เฉพาะเครื่อง HP Officejet 
7300 series all-in-one เทานั้น)

22 พิมพภาพถาย:พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําของทานที่แสดงอยูใน
จอแสดงผลกราฟฟกสี หรือพิมพภาพถายทั้งหมดท่ีทานเลือกโดยใชปุม
OK               

23 Proof Sheet (แผนภาพตัวอยาง):พิมพแผนเลือกภาพเมื่อใสการดหนวย
ความจําในชองเสียบการดหนวยความจําปรูฟชีทจะแสดงภาพขนาดยอของ
ภาพถายทั้งหมดในการดหนวยความจํา ทานสามารถเลือกภาพถายบนปรูฟ
ชีทได ตอจากนั้นใหพิมพภาพถายเหลานั้นโดยการสแกนปรูฟชีท 

24 Rotate(หมุน) :หมุนภาพถายที่แสดงอยูบนจอแสดงผลกราฟกสี 90 องศา
การกดตางตอๆ มาจะหมุนภาพถาย 90 องศาอยางตอเนื่อง

25 On(เปด):เปดหรือปดเครื่อง HP all-in-oneเมื่อปดเครื่องHP all-in-one 
แลว ยังคงมไีฟในปริมาณเล็กนอยจายใหกับอุปกรณในการยกเลิกการเชื่อม
ตอแหลงจายไฟกับ HP all-in-one ใหปดอุปกรณ ตอจากนั้นใหถอดปลั๊ก
สายไฟออก

26 ไฟเปด:เมื่อสวาง ไฟเปดจะแสดงวา HP all-in-one เปดอยูไฟจะกระพริบ
ในขณะกําลังทํางาน

27 ซูม:ขยายรูปภาพบนจอแสดงผลกราฟกสีนอกจากนี้ ทานยังสามารถใชปุมนี้
เพ่ือปรับกรอบกําหนดขนาดกระดาษขณะพิมพไดดวย

28 Menu (เมนู) :พิมพภาพถาย ถายโอนภาพถายไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรของ
ทาน ดูสไลดโชว หรือใชภาพถายรวมกันดวย HP Instant Share โดยใช
ปุม เมน ูในพื้นที่ภาพถาย  

บท 1
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ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

29 จํานวนสําเนา:เลือกจํานวนสําเนาโดยใช  หรือ  หรือใสจํานวนโดยตรง
โดยใชแผงแปนพิเศษ 

30 Quality (คุณภาพ) :ควบคุมความเร็วและคุณภาพของสําเนา

31 Menu (เมนู) :เลือกตัวเลือกการถายสําเนา ซึ่งประกอบดวยการเลือก
ถาด               ประเภทกระดาษ               ขนาดกระดาษ  และตัวเลือก
อ่ืนๆ อีก โดยใชปุม เมน ูในพื้นที่การถายสําเนา 

32 Reduce/Enlarge (ยอขยาย) :เปลี่ยนขนาดของภาพถายสําหรับการพิมพ 

33 Setup (การตั้งคา):เขาสูเมนรูายงาน การตั้งคาโทรสาร และการดูแลรักษา
นอกจากนี้ยังจะเขาถึงวิธีใชผลิตภัณฑที่เรียกใชงาน 

34 ลูกศรขึ้น:เลื่อนข้ึนเพ่ือดูตัวเลือกในเมนู

35 ไฟเตือน:ขณะกระพริบ ไฟเตือนจะระบุวามีขอผิดพลาดเกิดข้ึนที่ตองไดรับ
การแกไข

36 ลูกศรซาย:ลดคาตางๆ หรือยอนกลับขณะดูภาพถายบนจอแสดงผลกราฟฟก
สี 

37 จอแสดงกราฟฟกสี:ดูเมนู ภาพถาย และขอความจอแสดงผลกราฟฟกสีนั้น
อยูกับที่บนอุปกรณ

รูปไอคอนจอแสดงผลกราฟฟกส ี
ไอคอนตอไปน้ีจะปรากฏขึ้นตรงดานลางของจอแสดงผลกราฟกสีเพ่ือแจงขอมูล
ที่สําคัญเกี่ยวกับ HP all-in-oneไอคอนบางอยางอาจจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อ
เครื่อง HP all-in-one ของทานสามารถใชกับเครือขายไรสาย

ไอคอน วัตถปุระสงค

แสดงวาหมึกพิมพใกลหมดแลวสีตรงดานลางของไอ
คอนจะสัมพันธกับสีตรงสวนบนของตลับหมึกพิมพตัว
อยางเชน รูปไอคอนสีเขียวจะแทนตลับหมึกที่มสีีเขียว
อยูขางบน ซึ่งเปนตลับหมึกพิมพประเภทสามสี

แสดงระดับหมึกของตลับหมึกพิมพที่แทนโดยสีของรูป
ไอคอนตัวอยางนี้จะแสดงถึงตลับหมึกพิมพภาพถายสี
เทา

(ทําตอ)

คูมือการใชงาน 7

H
P all-in-one ภ

าพ
รวม



ไอคอน วัตถปุระสงค

ดานซาย:แสดงวามกีารเชื่อมตอโดยใชสาย
ดานขวา:แสดงวาไมมกีารเชื่อมตอแบบใชสายอยู

แสดงวา HP all-in-one สามารถเชื่อมตอเครือขาย
แบบไรสายได แตขณะนี้ไมมีการเชื่อมตอเครือขาย
แบบไรสายใชสําหรับโหมดพื้นฐานเทานั้น(เฉพาะ
เครื่อง HP Officejet 7400 series all-in-one เทา
นั้น)

แสดงวามกีารเชื่อมตอเครือขายไรสายเฉพาะกิจ(
เฉพาะเครื่อง HP Officejet 7400 series all-in-
one เทานั้น) 

แสดงความแรงของสัญญาณในการเชื่อมตอเครือขาย
ไรสายใชสําหรับโหมดพื้นฐานเทานั้น(เฉพาะ HP 
Officejet 7400 series all-in-one เทาน้ัน)

แสดงวามกีารไดรับขอความของ HP Instant 
Share               

แสดงวามกีารติดต้ัง HP Instant Share แตการ
ตรวจสอบอัตโนมัติปดอยู

แสดงวามกีารติดต้ังอะแดปเตอร Bluetooth และมี
การเชื่อมตอ

สกรนีเซฟเวอรของจอแสดงผลกราฟฟกสี  
เพ่ือยืดอายกุารใชงานของจอแสดงผลกราฟกสี เมื่อไมมีการใชงานประมาณ 2 
นาทีหนาจอจะดับเมื่อไมมีการใชงานหนาจอเปนเวลานานกวา 8 นาที (รวมทั้ง
หมด 10 นาที ) หนาจอจะเขาสูโหมดสกรีนเซฟเวอรเมื่อไมมีการใชงานเปน
เวลา 60 นาที จอแสดงผลกราฟกสีจะเขาสูภาวะพัก และหนาจอจะดับทั้งหมด
หนาจอจะกลับมาทํางานอีกครั้งเมื่อมกีารใชงาน เชน การกดปุมที่แผงควบคุม 
การเปดฝาครอบ การเสียบการดหนวยความจํา การเขาสู HP all-in-one จาก
คอมพิวเตอรที่เช่ือมตอ หรือการเช่ือมตออุปกรณเขากับพอรทกลองถายรูปดาน
หนา

บท 1
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ภาพรวมเมนู
ตารางตอไปนี้จะแสดงการอางอิงโดยยอถึงเมนรูะดับบนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
กราฟกสีของ HP all-in-one

Copy Menu (เมนกูารทําสําเนา)

เมนกูารถายสําเนา 

1. Tray Select (เลือก
ถาดรับกระดาษ)
2. Paper Size (ขนาด
กระดาษ)
3. Paper Type (
ประเภทกระดาษ)
4. พิมพเปนชุด
5. สองหนา
6. Number of Copies (
จํานวนสําเนา)
7. Reduce/Enlarge (
ยอ/ขยาย)
8. คุณภาพ
9. Lighter/Darker (
สวางขึ้น/เขมข้ึน)
0. Enhancements (
การเพิ่มคุณภาพ)
*. Color Intensity (
ความเขมของสี)
#. Set New Defaults (
กําหนดคาดีฟอลตใหม)

เมนสูแกนไปยัง
เมนูสแกนไปยังมรีายชื่อของจุดหมายปลายทางการสแกน ซึ่งประกอบดวย
แอพพลิเคชันที่ติดต้ังอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของทานดังนั้น เมนูสแกนไปยัง
อาจจะมีรายชื่อจุดหมายปลายทางการสแกนที่แตกตางจากรายชื่อที่แสดงอยูที่นี่
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สแกนไปยัง (USB - 
Windows) 

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Memory Card (การด
หนวยความจํา)

สแกนไปยัง (USB - 
Macintosh) 

1. JPEG สู HP Gallery (
แกลเลอรี่ภาพของ HP)
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Memory Card (การด
หนวยความจํา)

Scan Menu (เมนสูแกน)
ขณะท่ี HP all-in-one เช่ือมตอกับเครือขายที่มเีคร่ืองคอมพิวเตอรหนึ่งเครื่อง
ข้ึนไป เมนกูารสแกนจะทําใหทานสามารถเลือกเครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตออยู
กอนแสดงตัวเลือกบางอยาง

เมนกูารสแกน(ทีเ่ชื่อมตอ
กับเครือขาย) 

1. Select Computer (
เลือกคอมพิวเตอร)
2. HP Instant Share
3. Memory Card (การด
หนวยความจํา)

บท 1
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Photo Menu (เมนภูาพถาย)
เมื่อเช่ือมตอ HP all-in-one กับคอมพิวเตอรหนึ่งเครื่องหรือมากกวาน้ันบน
เครือขาย Photo Menu (เมนภูาพถาย) จะแสดงชุดตัวเลือกตางๆ เมื่อมกีาร
เช่ือมตอคอมพิวเตอรดวยสาย USB

เมนภูาพถาย 

1. Print Options (ตัว
เลือกพิมพ)
2. Edit (แกไข)
3. Transfer to 
Computer (ถายโอนไป
ยังเครื่องคอมพิวเตอร)
4. Slideshow (สไลด
โชว)
5. HP Instant Share

Fax Menu (เมนโูทรสาร)

เมนแูฟกซ 

1. ความละเอียด
2. Lighter/Darker (
สวางขึ้น/เขมข้ึน)
3. สงแบบสองหนา
4. สแกนและสงแฟกซ
5. Send Fax Later (สง
แฟกซภายหลัง)
6. Poll to Receive (รับ
แฟกซ)
7. Set New Defaults (
กําหนดคาดีฟอลตใหม)
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Proof Sheet Menu (เมนแูผนเลือกภาพ)

เมนปูรูฟชีท 

1. Print Proof Sheet (
พิมพแผนเลือกภาพ)
2. Scan Proof Sheet (
สแกนแผนเลือกภาพ)

เมน ูHP Instant Share

HP Instant Share 

1. Send (สง)
2. Receive (รับ)
3. ตัวเลือกของ 
HP Instant Share

Setup Menu (เมนกูารตั้งคา)
ตัวเลือกในเมนวูิธใีชบนเมนกูารตั้งคาจะใหสามารถเขาดูหัวขอวิธีใชที่สําคัญได
อยางรวดเร็วขอมูลสวนใหญจะนําเสนอไวในหนาจอคอมพิวเตอร Windows 
PC หรือ Macintosh ท่ีเช่ือมตออยางไรก็ตาม ขอมูลเกี่ยวกับไอคอนจอแสดง
ผลกราฟกสีจะมอียูในหนาจอแสดงผลกราฟกสี

เมนกูารตั้งคา 

1. Help Menu (เมนวูิธี
ใช)
2. การพิมพรายงาน
3. Speed Dial Setup (
ต้ังคาโทรดวน)
4. Basic Fax Setup (
การตั้งคาแฟกซเบื้องตน)
5. Advanced Fax 
Setup (การตั้งคาแฟกซ
ข้ันสูง)
6. Tools (เครื่องมือ)

บท 1
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เมนกูารตั้งคา 

7. ลักษณะที่ตองการ
8. Network (เครือขาย)
9. HP Instant Share
0. Bluetooth

ใช HP Image Zone เพื่อใชทํางานตางๆ ดวย HP all-in-
one 

ซอฟตแวร HP Image Zone จะถูกติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอรของทานเมื่อ
ทานติดต้ัง HP all-in-one ของทานสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการติด
ต้ังที่มาพรอมกับอุปกรณของทาน

เขาถึงความแตกตางของซอฟตแวรของ HP Image Zone ดวยระบบปฏิบัติ
การ (OS)ตัวอยางเชน หากทานมีเครื่องพีซีที่รัน Windows จุดเขาใช
ซอฟตแวร HP Image Zone คือ HP Directorหากทานมเีครื่อง 
Macintosh ซึ่งรัน OS X V10.1.5 หรือรุนใหมกวา จุดเขาใชซอฟตแวร
HP Image Zone คือหนาตาง HP Image Zoneโดยไมคํานึงวาจุดเขาใช
จะทําใหที่เปนฐานเรียกใชงานสําหรับซอฟตแวรและบริการ HP Image Zone
ทานสามารถเพิ่มหนาที่การทํางานของ HP all-in-one ของทานไดอยางรวด
เร็วและงายดายโดยการใชซอฟตแวร HP Image Zoneมองหากรอบที่มี
ลักษณะเชนน้ีตลอดทั้งคูมือที่จะใหคําแนะนําที่เฉพาะตามแตละหัวขอและขอมูล
ท่ีมปีระโยชนสําหรับโครงการของทาน

เขาใชซอฟตแวร HP Image Zone (Windows)   
เปด HP Director จากรูปไอคอนเดสกทอป รูปไอคอนถาดระบบ หรือจาก
เมนู Startคุณลักษณะเฉพาะของซอฟตแวร HP Image Zone จะแสดงขึ้น
ใน HP Director

(ทําตอ)
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ในการเปด HP Director
1 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– ดับเบิลคลิกไอคอน HP Director บนเดสกท็อปของ Windows
– ดับเบิลคลิกไอคอน Hewlett-Packard Digital Imaging 

Monitor (หนาจอรูปดิจิตอลของ Hewlett-Packard) ในซสิเต็มเท
รยซึ่งอยูทางขวาของทาสกบาร Windows

– บนทาสกบาร ใหคลิก Start ช้ีไปที่ Programs หรือ All 
Programs แลวเลือก HP ตอจากนั้นคลิก HP Director

2 คลิกชอง Select Device  (เลือกอุปกรณ) เพ่ือดูรายการอุปกรณที่ไดรับ
การติดต้ัง

3 เลือก HP all-in-one

หมายเหตุ ไอคอนในภาพ HP Director ดานลางนี้อาจแตกตางจากที่ปรากฏ
ในคอมพิวเตอรของทานHP Director จะถูกปรับแตงเพื่อใหแสดง
ไอคอนที่สัมพันธกับอุปกรณที่เลือกไวหากอุปกรณที่เลือกไวไมมี
คุณสมบัติหรือฟงกชันพิเศษ ไอคอนของคุณสมบัติหรือฟงกชัน
นั้นๆ จะไมแสดงใน HP Director

เคล็ดลับ หาก HP Director บนเครื่องคอมพิวเตอรของทานไมมีไอคอนใดๆ 
แสดงวาอาจมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนระหวางการติดต้ังซอฟตแวรในการ
แกปญหานี้ ใหใช Control Panel ใน Windows เพ่ือยกเลิกการติด
ต้ังซอฟตแวร HP Image Zone ตอจากน้ันใหติดต้ังซอฟตแวรใหม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ HP all-in-
one

ปุม ชื่อและจุดประสงค

Scan Picture (สแกนรูป):จะสแกนภายถาย รูปภาพ หรือภาพวาด 
และแสดงใน HP Image Zone               

Scan Document (สแกนเอกสาร):จะสแกนเอกสารที่ประกอบดวย
เนื้อหาทั้งขอความและภาพกราฟฟก และจะแสดงในโปรแกรมที่ทาน
เลือก 

Make Copies (ทําสําเนา):แสดงกรอบโตตอบ Copy (ทําสําเนา) 
สําหรับอุปกรณที่เลือกไว ซึ่งทานสามารถทําสําเนารูปภาพหรือเอกสารได
ทานสามารถเลือกคุณภาพการถายสําเนา จํานวนสําเนา สี และขนาดได 

บท 1
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ปุม ชื่อและจุดประสงค

HP Image Zone: จะแสดง HP Image Zone ท่ีทานสามารถ:
● ดูและแกไขรูปภาพได
● พิมพภาพถายไดหลายขนาด
● จัดทําและพิมพอัลบัมภาพถาย โปสการด หรือแผนโฆษณา
● ทําซดีีมัลติมเีดีย
● แบงดูภาพทางผานอีเมลหรือเว็บไซต 

ถายโอนภาพ:จะแสดงซอฟตแวร HP Image Transfer ซึ่งจะชวยให
ทานสามารถถายโอนภาพจาก HP all-in-one และบันทึกภาพเหลาน้ัน
บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน 

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมและรายการตางๆ 
ในเมน ูอาทิ Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) 
Creative Ideas (ความคิดสรางสรรค) และ HP Shopping 
โปรดดู HP Image Zone Help บนหนาจอ

เมนูและรายการในรายชื่อยังมีเพ่ือชวยทานในการเลือกอุปกรณทีท่านตองการ
ใช ตรวจสอบสถานะ ปรับการตั้งคาซอฟตแวรตางๆ และเขาดูวิธีใชบนหนาจอ
ตารางตอไปนี้จะอธิบายขอมูลของรายการเหลานี้

คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

Help (วิธี
ใช)

ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือเขาดู วิธใีช HP Image Zone ซึ่งจะใหวิธี
ใชซอฟตแวรและขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ HP all-in-
one ของทาน

Select 
Device (
เลือก
อุปกรณ)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกอุปกรณที่ทานตองการใชจากรายการอุปกรณที่
ไดรับการติดต้ัง

Settings (
การตั้งคา)

ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ สําหรับ 
HP all-in-one ของทาน อาทิ การพิมพ สแกน หรือ ทําสําเนา

Status (
สถานะ)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือแสดงสถานะปจจุบันของ HP all-in-one

(ทําตอ)
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เปดซอฟตแวร HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 หรือรุน
ใหมกวา) 

หมายเหตุ Macintosh OS X v10.2.1 และ v10.2.2 ไมรองรับคุณสมบัตินี้

เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวรHP Image Zone รูปไอคอนHP Image Zone จะ
ถูกวางอยูใน Dock

หมายเหตุ หากติดต้ัง HP all-in-one มากกวา 1 อยาง ไอคอน HP Image 
Zone ของอุปกรณแตละอยางจะแสดงไวใน Dockตัวอยางเชน 
หากทานม ีHP scanner และ HP all-in-one ติดต้ังอยู รูปไอคอน
HP Image Zone สองรูปจะปรากฏอยูใน Dock อยางละรูป
สําหรับแตละอุปกรณอยางไรก็ตาม หากทานติดต้ังอุปกรณประเภท
เดียวกันสองเครื่อง (ยกตัวอยางเชน อุปกรณ HP all-in-one สอง
เครื่อง) จะมไีอคอน HP Image Zone ไอคอนเดียวเทาน้ันท่ีแสดง
อยูใน Dock เพ่ือแสดงอุปกรณนั้นท้ังหมด

ทานสามารถเขาใชซอฟตแวร HP Image Zone ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี
นี้:
● ผานทางหนาตาง HP Image Zone
● ผานทางเมนูHP Image Zone Dock

เปดหนาตาง HP Image Zone
เลือกไอคอน HP Image Zone เพ่ือเปดหนาตาง HP Image Zoneหนา
ตาง HP Image Zone มสีองสวนประกอบหลัก:
● บริเวณจอแสดงผลสําหรับแท็บผลิตภัณฑ/บริการ

– แท็บบริการจะใหทานเขาใชคุณลักษณะเฉพาะมากมายของ
ผลิตภัณฑ HP  imaging เชนผลิตภัณฑที่ติดต้ัง เมนปูอปอัพ และ
รายชื่อของงานที่มสีําหรับผลิตภัณฑปจจุบันรายช่ือดังกลาวอาจรวมถึง
งานตางๆ เชน การถายสําเนา สแกน สงแฟกซ หรือถายโอนภาพการ
คลิกบนงานจะเปดแอพพลิเคชันเพ่ือชวยทานจัดการกับงานดังกลาว

– แท็บบริการจะทําใหทานสามารถเขาใชแอพพลิเคชันการสรางภาพดิจิ
ตัลที่จะชวยทานดู แกไข จัดการ และแบงดูภาพตางๆ ได

● ชองใสขอความคนหาวิธใีช HP Image Zone
ชองใสขอความคนหาวิธใีช HP Image Zoneจะชวยใหทานคนหาวิธใีช 
HP Image Zone ดวยคําสําคัญ (keyword) หรือวลีได

ใหการเปดหนาตางHP Image Zone
➔ ใหคลิกรูปไอคอนHP Image Zone ใน Dock
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หนาตาง HP Image Zone จะปรากฏขึ้น
หนาตาง HP Image Zone จะแสดงคุณลักษณะเฉพาะของ
HP Image Zone ท่ีเหมาะสมสําหรับอุปกรณที่เลือกเทานั้น

หมายเหตุ รูปไอคอนในตารางขางลางอาจปรากฏขึ้นแตกตางกันบนเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานหนาตาง HP Image Zone จะถูกกําหนด
ตามความตองการเฉพาะเพื่อแสดงรูปไอคอนคุณสมบัติเฉพาะที่
เกี่ยวของกับอุปกรณที่ไดเลือกหากอุปกรณที่เลือกไมมคุีณลักษณะ
เฉพาะหรือฟงกชันบางอยาง คุณลักษณะเฉพาะหรือฟงกชันน้ันจะ
ไมแสดงขึ้นในหนาตาง HP Image Zone

ผลิตภัณฑ

ไอคอน คุณลักษณะเฉพาะและวัตถปุระสงค

อันโหลดภาพ:ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือถายโอนภาพจากการดหนวย
ความจําไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของทาน  

Scan Picture (สแกนรูป):ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือสแกนภาพและ
แสดงใน HP Gallery                

สแกนไปยัง OCR:ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือสแกนขอความและแสดง
ขอความดังกลาวในซอฟตแวรแกไขขอความของจุดหมายปลายทางที่ได
เลือก

หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะนี้มใีหใชไดแตกตางกันตามประเทศ/
ภูมิภาค

Make Copies (ทําสําเนา):ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือถายสําเนาใน
แบบสีขาวดําหรือแบบสี 

บริการ

ไอคอน คุณลักษณะเฉพาะและวัตถปุระสงค

HP Gallery: ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือแสดง HP Gallery เพ่ือดู
และตกแตงภาพ 

HP Image Print:ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือพิมพภาพจากอัลบั้มโดย
ใชเทมเพลตที่มี
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บริการ

ไอคอน คุณลักษณะเฉพาะและวัตถปุระสงค

HP Instant Share: ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือเปดไคลเอน
ตแอพพลิเคชันของซอฟตแวร HP Instant Share               

นอกจากรูปไอคอนคุณลักษณะเฉพาะแลว หลายเมนู และรายการในรายชื่อยัง
ทําใหทานสามารถเลือกอุปกรณที่ทานตองการใช ปรับการตั้งคาซอฟตแวร
ตางๆ และเขาดูวิธีใชบนหนาจอไดตารางตอไปนี้จะอธิบายขอมูลของรายการ
เหลานี้

คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

Select 
Device (
เลือก
อุปกรณ)

ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือเลือกอุปกรณที่ทานตองการใชจากรายชื่อของ
อุปกรณที่ติดต้ัง

Settings (
การตั้งคา)

ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ สําหรับ 
HP all-in-one ของทาน อาทิ การพิมพ สแกน หรือ ทําสําเนา

คนหา HP 
Image 
Zone Help

ใชคุณลักษณะเฉพาะเพื่อคนหาวิธใีช HP Image Zone ซึ่งจะใหวิธีใช
ซอฟตแวร และขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ HP all-in-one 
ของทาน

แสดงเมน ูHP Image Zone Dock
เมนู HP Image Zone Dock จะใหทางลัดไปยังบริการ HP Image Zone
เมนู Dock จะประกอบดวยแอพพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยูในรายชื่อแท็บ
HP Image Zone window Servicesทานสามารถเลือกคุณลักษณะท่ีตอง
การ HP Image Zone เพ่ือเพิ่มรายการอื่นๆ เขาไปในเมนู เชนงานจากราย
ช่ือแท็บผลิตภัณฑหรือ HP Image Zone Help.

ในการแสดงเมน ูHP Image Zone Dock
➔ โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– ใหต้ัง HP Gallery หรือ iPhoto เปนโปรแกรมจัดการภาพถายท่ี
ตองการ

– ต้ังตัวเลือกเพิ่มเติมดวยโปรแกรมจัดการภาพถายที่ตองการ
– กําหนดรายช่ือของรายการที่แสดงในเมนู HP Image Zone ตาม

ตองการ

บท 1
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เขาใชซอฟตแวร HP Image Zone (Macintosh OS รุนกอนหนานี ้X 
v10.1.5) 

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้สามารถใชไดกับ Macintosh OS 9 v9.1.5 หรือรุน
หลังจากนี้ และ v9.2.6 หรือรุนหลังจากน้ีคุณสมบัตินี้ไมสามารถใช
ไดกับ Macintosh OS X v10.0 และ v10.0.4

HP Directorเปนจุดเขาใชงานซอฟตแวร HP Image Zoneทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ความสามารถของ HP all-in-one ของทาน HP Director จะใหทานเร่ิมตน
ฟงกชันของอุปกรณ อาทิ การสแกน การทําสําเนา การสงแฟกซ หรือ  โหล
ดภาพจากกลองดิจิตัลหรือการดหนวยความจํา ทานยังสามารถใช
HP Director เพ่ือเปด HP Gallery เพ่ือดู แกไข และจัดการภาพตางๆ บน
เครื่องคอมพิวเตอรของทาน

ใชข้ันตอนหนึ่งในตอไปนี้เพ่ือเปด HP Directorข้ันตอนเหลานี้สําหรับเฉพาะ 
Macintosh OS
● Macintosh OS X:HP Director จะเปดอัตโนมัติในระหวางการติดต้ัง

ซอฟตแวร HP Image Zone และรูปไอคอนHP Director จะถูกสราง
ข้ึนใน Dock สําหรับอุปกรณในการแสดงเมนู HP Director:
ใน Dock ใหคลิกไอคอน HP Director สําหรับอุปกรณของทาน

เมนู HP Director จะปรากฏข้ึน

หมายเหตุ หากทานติดต้ังอุปกรณ HP ที่แตกตางกันหลายตัว (ตัว
อยางเชน HP all-in-one กลอง และสแกนเนอร HP ) 
รูปไอคอน HP Director สําหรับอุปกรณืแตละชนิดจะ
แสดงขึ้นใน Dockอยางไรก็ตาม หากทานติดต้ังอุปกรณ
ชนิดเดียวกันสองตัว (ตัวอยางเชน ทานอาจมเีคร่ืองแล็ป
ทอปที่ทานเชื่อมตอกับอุปกรณ HP all-in-one ท่ีแตกตาง
กันสองตัว กลาวคือ ตัวหนึ่งอยูที่ทํางาน และอีกตัวหนึ่งอยู
ที่บาน) จะมรีูปไอคอน HP Director รูปเดียวแสดงขึ้น
ใน Dock

● Macintosh OS 9:HP Director เปนแอพพลิเคชันเด่ียวที่ตองเปดกอน
ที่จะสามารถเขาใชคุณลักษณะเฉพาะตางๆ ไดใชหน่ึงในขั้นตอนตอไปนี้
เพ่ือเปด HP Director:
– ดับเบิ้ลคลิก HP Director alias บนเดสกทอป
– ดับเบิ้ลคลิก HP Director alias ในโฟลเดอร แอพพลิเคชัน:

Hewlett-Packard:ซอฟตแวรการสรางภาพและภาพถาย HP
HP Director จะแสดงเฉพาะปุมงานที่เกี่ยวของกับอุปกรณที่เลือกไว
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หมายเหตุ รูปไอคอนในตารางขางลางอาจปรากฏขึ้นแตกตางกันบนเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานเมนู HP Director จะถูกกําหนดตามความ
ตองการเพื่อแสดงรูปไอคอนคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
อุปกรณที่ไดเลือกหากอุปกรณที่เลือกไมมีคุณลักษณะเฉพาะหรือ
ฟงกชันบางอยาง รูปไอคอนสําหรับคุณลักษณะเฉพาะหรือฟงกชัน
นั้นจะไมแสดงขึ้นมา

การทํางานของอุปกรณ

ไอคอน วัตถปุระสงค

อันโหลดภาพ:ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือถายโอนภาพจากการดหนวย
ความจําไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของทาน  

หมายเหตุ Macintosh OS 9:สําหรับการถายโอนภาพจากการดหนวย
ความจําไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของทานนั้น เครือขายไม
รองรับ

Scan Picture (สแกนรูป):ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือสแกนภาพและ
แสดงใน HP Gallery               

Scan Document (สแกนเอกสาร):ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือสแกน
ขอความและแสดงในซอฟตแวรโปรแกรมแกไขขอความในจุดหมาย
ปลายทางที่เลือกไว 

หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะนี้มใีหใชไดแตกตางกันตามประเทศ/
ภูมิภาค

Make Copies (ทําสําเนา):ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือทําสําเนาใน
แบบสีขาวดําหรือแบบสี 

Manage and Share (จัดการและใชงานรวม)

ไอคอน วัตถปุระสงค

HP Gallery: ใชคุณลักษณะน้ีเพ่ือแสดง HP Gallery เพ่ือดูและตก
แตงภาพ 

นอกจากคุณลักษณะเฉพาะ HP Gallery แลว รายการในเมนหูลายรายการที่
ไมมรีูปไอคอนยังจะใหทานเลือกแอพพลิเคชันอื่นๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร 

บท 1
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เปลี่ยนแปลงการตั้งคาคุณลักษณะเฉพาะบน HP all-in-one ของทาน และเขา
ดูวิธีใชบนหนาจอตารางตอไปนี้จะอธิบายขอมูลของรายการเหลานี้

Manage and Share (จัดการและใชงานรวม)

คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

แอพพลิเคชัน
เพ่ิมเติม

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกแอปพลิเคชันอื่นๆ บนคอมพิวเตอรของทาน

HP บนเว็บ ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกเว็บไซตของ HP 

HP Help ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกแหลงขอมูลวิธีใชดวย HP all-in-one

Settings (การ
ต้ังคา)

ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ 
สําหรับ HP all-in-one ของทาน อาทิ การพิมพ สแกน หรือ ทํา
สําเนา
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2 คนหาขอมูลเพิ่มเติม

ทรัพยากรตางๆ มากมายทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและบนหนาจอจะใหขอมูล
เกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP all-in-one ของทาน

คูมือการตั้งคา
คูมือการตั้งคาจะใหวิธีการตั้งคา HP all-in-one 
และซอฟตแวรโปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตามลําดับ

หากทานมีปญหาในระหวางการตั้งคา โปรดดูการแก
ไขปญหาเบื้องตนในสวนสุดทายของคูมือการตั้งคา 
หรือบทการแกไขปญหาเบื้องตนในคูมือนี้

HP Photosmart  
2600 series printer 
User Guide

คูมือการใชงาน
คูมือผูใชนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับวิธีใช HP all-
in-one ของทาน ซึ่งประกอบดวยคําแนะนําเกี่ยวกับ
การแกไขปญหาเบื้องตนและวิธีใชที่อธิบายทีละข้ัน
ตอน

HP All-in-One Network Guide

Wireless and Wired Networking คูมือเครือขาย
คูมือเครือขายประกอบดวยขอมูลท่ีเกี่ยวกับการตั้งคา
และการเชื่อมตอ HP all-in-one เขากับเครือขาย

HP Image Zone Tour
HP Image Zone Tour เปนวิธีการโตตอบที่สนุก
ในการดูภาพรวมอยางยอของซอฟตแวรที่รวมอยูใน 
HP all-in-one ของทานทานจะไดเรียนรูวิธีการ
ของ HP Image Zone ในการชวยตกแตง จัดเรียง 
และพิมพภาพถาย

HP Director (ตัวจัดการ HP)
HP Director จะใหการเขาใชซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน การตั้งคาดีฟอลต และวิธีใชบนหนาจอ
ที่สะดวกแก อุปกรณ HP ของทานในการเริ่มใช

22 เครื่อง HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

ค
น
ห
าข
อม
ูลเ
พ
ิ่มเ
ต
ิม



HP Director ใหดับเบิ้ลคลิกรูปไอคอน
HP Director จากเดสกทอปของทาน

วิธใีช HP Image Zone
วิธีใช HP Image Zone จะใหขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการใชซอฟตแวรสําหรับ HP all-in-one 
ของทาน

● หัวขอ ดูวิ ธใีชทีอ่ธิบายทลีะขั้นตอน จะใหขอมูล
เกี่ยวกับการใชซอฟตแวร HP Image Zone 
กับอุปกรณ HP

● หัวขอสํารวจดูสิ่งทีท่านสามารถทําไดจะใหขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งที่สรางสรรคและเปนไปไดที่
ทานสามารถทําไดดวยซอฟตแวร HP Image 
Zone และอุปกรณ HP ของทาน

● หากทานตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมหรือ
ตองการตรวจดูการอัพเดตตางๆ ของซอฟตแวร 
HP โปรดดูหัวข อ การชวยเหลือและการแกไข
ปญหาเบื้องตน

วิธใีชบนหนาจอจากอุปกรณของทาน
อุปกรณของทานสามารถแสดงวิธีใชบนหนาจอได 
และวิธีใชดังกลาวประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับหัวขอที่
เลือกเขาดูวิธีใชบนหนาจอจากแผงควบคุมจากเมนู
การตั้งคา ใหไฮไลตรายการในเมนูวิธใีช และกดOK

 Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดอาจจะไม
พบอยูในสิ่งตีพิมพอื่นๆ

ติดต้ังซอฟตแวรเพ่ือเขาใชไฟล Readme

www.hp.com/support หากทานสามารถเขาอินเทอรเน็ตได ทานสามารถขอ
ความชวยเหลือและวิธีใชจากเว็บไซต HP ไดเว็บไซ
ตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับไดรเวอร 
วัสดุ และการสั่งซื้อ

(ทําตอ)
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3 ขอมูลการเชื่อมตอ

HP all-in-one ของทานมคีวามสามารถในการเชื่อมตอเครือขายนอกจากนี้ 
มันยังมพีอรต USB ดังนั้นทานจึงสามารถเช่ือมตอโดยตรงเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิ้ล USBหากทานเสียบอะแดปเตอร HP bt300 
Bluetooth® Wireless Printer เขากับพอรตกลอง PictBridge (พอรต
โฮสต USB) ทางดานหนาของ HP all-in-one อุปกรณ Bluetooth อาทิเชน 
PDA และโทรศัพทที่มีกลองจะสามารถพิมพไปยังเครื่อง HP all-in-one ได

ประเภทการเชื่อมตอทีร่องรับ 

รายละเอียด จํานวนของเครื่อง
คอมพิวเตอรทีเ่ชื่อม
ตอทีเ่หมาะสมเพื่อ
ใหไดประสทิธภิาพ
การทํางานทีด่ทีีสุ่ด

คุณลักษณะเฉพาะ
ของซอฟตแวรทีร่อง
รับ

วิธกีารตั้งคา

การเชื่อมตอ USB เครื่องคอมพิวเตอร
ที่เช่ือมตอดวยวิธีตอ
สายเคเบิ้ล USB 
เขากับอุปกรณ

ระบบรองรับคุณ
ลักษณะเฉพาะทั้ง
หมด

ปฏิบัติตามคูมือการ
ต้ังคาสําหรับราย
ละเอียดวิธีใช

การเชื่อมตอแบบอี
เตอรเน็ต (แบบใช
สาย)

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรถึงหา
เครื่องที่เช่ือมตอโดย
ทางฮับหรือเราเตอร

ระบบรองรับคุณ
ลักษณะเฉพาะทั้ง
หมด ซึ่งรวมถึง 
Webscan

ปฏิบัติตามคูมือการ
ต้ังคาและเครือขาย
สําหรับรายละเอียด
วิธีใช

การเชื่อมตอแบบ 
802.11b หรือ g (
แบบไรสาย)
(เฉพาะเครื่อง HP 
Officejet 7400 
series all-in-one 
เทาน้ัน)

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรถึงหา
เครื่องที่เช่ือมตอโดย
ทางจุดการเขาใช
งาน(โหมดโครง
สรางพื้นฐาน)

ระบบรองรับคุณ
ลักษณะเฉพาะทั้ง
หมด ซึ่งรวมถึง 
Webscan

ปฏิบัติตามคูมือการ
ต้ังคาและเครือขาย
สําหรับรายละเอียด
วิธีใช

อะแดปเตอร 
HP bt300 
Bluetooth® 

ใชไมได การพิมพ ปฏิบัติตามคําแนะ
นําใน เช่ือมตอโดย
ใชอะแดปเตอร 
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รายละเอียด จํานวนของเครื่อง
คอมพิวเตอรทีเ่ชื่อม
ตอทีเ่หมาะสมเพื่อ
ใหไดประสทิธภิาพ
การทํางานทีด่ทีีสุ่ด

คุณลักษณะเฉพาะ
ของซอฟตแวรทีร่อง
รับ

วิธกีารตั้งคา

Wireless Printer 
(HP bt300)

HP bt300 
Bluetooth 
Wireless Printer

เชื่อมตอโดยการใชสายเคเบิ้ล USB 
รายละเอียดวิธีการทําสําหรับการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ HP all-in-
one โดยใชสายเคเบิ้ล USB มอียูในวิธีการตั้งคาที่มาพรอมกับอุปกรณของทาน

เชื่อมตอโดยใชอีเตอรเน็ต 
เครื่อง HP Officejet 7300/7400 series all-in-one จะรองรับการเชื่อมตอ
เครือขายทั้งแบบ 10 Mbps และ 100 Mbpsรายละเอียดวิธีการเกี่ยวกับการ
เช่ือมตอ HP all-in-one เขากับเครือขายอีเตอรเน็ต (แบบใชสาย) มอียูในคูมือ
การตั้งคาและเครือขายท่ีมาพรอมกับอุปกรณของทาน

เชื่อมตอโดยใชระบบแบบไรสาย 
เครื่อง HP Officejet 7400 series all-in-one จะใชสวนประกอบการเชื่อม
ตอเครือขายภายในที่รองรับเครื่องขายแบบไรสายรายละเอียดวิธีการเกี่ยวกับ
การเชื่อมตอ HP all-in-one เขากับเครือขายไรสาย (802.11b หรือ g) มอียู
ในคูมือการตั้งคาและเครือขายท่ีมาพรอมกับอุปกรณของทาน

เชื่อมตอโดยใชอะแดปเตอร HP bt300 Bluetooth 
Wireless Printer   

HP bt300 จะทําใหทานสามารถพิมพภาพจากอุปกรณ Bluetooth สวนใหญ
เขาสู HP all-in-one ไดโดยตรงโดยไมตอเช่ือมตอสายเคเบิ้ลเพยีงแคเสียบ 
HP bt300 เขาไปในพอรตกลอง PictBridge ที่อยูดานหนาของเครื่อง HP all-
in-one และพิมพจากอุปกรณ Bluetooth อาทิเชน PDA หรือโทรศัพทที่ติด
กลอง

หมายเหตุ ในขณะนี้ ระบบไมรองรับการใชเทคโนโลยี Bluetooth ในการ
พิมพจากเครื่องพีซหีรือแล็ปทอปเขาสู HP all-in-one

(ทําตอ)
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ในการเชื่อมตอ HP bt300 เขากับ HP all-in-one
1 เสียบ HP bt300 เขาไปในพอรตกลอง PictBridge (แสดงในภาพกราฟ

ฟกขางลาง)

หมายเหตุ หากทานเสียบ HP bt300 เขาไปใน HP all-in-one และมีขอ
ความแสดงบนจอแสดงผลกราฟฟกสีวา ไมม ีBluetooth ให
ยกเลิกการเชื่อมตออะแดปเตอรจาก HP all-in-one และดู
การอัพเดตอุปกรณ

2 อุปกรณ Bluetooth บางตัวจะแลกเปลี่ยนที่อยูอุปกรณเมื่ออุปกรณทั้งสอง
สื่อสารกันและจะสรางการเชื่อมตอหากอุปกรณ Bluetooth ของทานตอง
ใชท่ีอยูของ HP all-in-one เพ่ือทําการเชื่อมตอ:
a กด Setup (ต้ังคา) บนแผงควบคุมของ HP all-in-one

Setup Menu (เมนต้ัูงคา) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
b กด0จากน้ันกด 1

ระบบจะแสดงเมนู Bluetooth ตอจากนั้นใหเลือก ทีอ่ยูอุปกรณ
ทีอ่ยูอุปกรณสําหรับจอแสดงผล HP all-in-one ของทานซึ่งจะถูก
อานเทานั้น

c ในการใสที่อยูเขาไปในอุปกรณ ใหปฏิบัติตามวิธีการทําที่มากพรอม
กับอุปกรณ Bluetooth ของทาน

3 อุปกรณ Bluetooth บางตัวจะแสดงชื่ออุปกรณของเครื่องพิมพเมื่อเช่ือม
ตอหากอุปกรณ Bluetooth แสดงชื่อของเครื่องพิมพ:
a กด Setup (ต้ังคา) บนแผงควบคุมของ HP all-in-one

Setup Menu (เมนต้ัูงคา) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
b กด 0 จากนั้นกด 2

ระบบจะแสดงเมนู Bluetooth ตอจากนั้นใหเลือกชื่ออุปกรณ

บท 3
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หนาจอชื่ออุปกรณจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ เครื่อง HP all-in-one ของทานมาพรอมกับช่ือท่ีกําหนด
ไวกอนสําหรับ HP all-in-one:TBD

c ใชภาพแปนคียบอรดบนหนาจอช่ืออุปกรณเพ่ือใสช่ือใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชแผงปุมกดบนจอกราฟก โปรดดู
การปอนขอความและสัญลักษณ

d เมื่อทานใ สช ื่อใหกับ HP all-in-one ของทานเสร็จเรียบรอยแลว ให
ไฮไลต ทําเสร็จ บนภาพแปนคียบอรดและกด OK
ช่ือที่ทานใสจะปรากฏบนอุปกรณ Bluetooth ของทานเมื่อทานเช่ือม
ตอกับ HP all-in-one เพ่ือพิมพ

ตั้งคาการรักษาความปลอดภัย Bluetooth ใหกับเครื่อง 
HP all-in-one     

ทานสามารถเรียกใชงานการตั้งคาการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพได
โดยผานเมน ูBluetooth บน HP all-in-one ของทานเพียงแคกด การตั้งคา 
บนแผงควบคุม และเลือก Bluetooth จากเมนกูารตั้งคาจากเมนู
Bluetooth ทานสามารถ:
● ขอการรับรองรหัสผานกอนท่ีใครบางคนจะสั่งพิมพไปยังHP all-in-one 

จากอุปกรณ Bluetooth
● ทําใหอุปกรณ Bluetooth ท่ีอยูภายในขอบเขตมองเห็นหรือไมเห็นเคร่ือง 

HP all-in-one ของทานได

ใชรหัสผานเพื่อรับรองอุปกรณ Bluetooth
ทานสามารถตั้งคาระดับการรักษาความปลอดภัยของ HP all-in-one เปน ต่ํา 
หรือ สูง อยางใดอยางหนึ่งได:
● ต่ํา:เครื่องHP all-in-one ไมตองใชรหัสผานอุปกรณ Bluetooth ใดๆ ที่

อยูภายในขอบเขตสามารถสั่งพิมพได
● สูง:เครื่อง HP all-in-one ตองใชรหัสผานจากอุปกรณ Bluetooth กอน

จะอนุญาตใหอุปกรณดังกลาวสงงานพิมพไปยังเครื่อง

ในการตั้งเครื่อง HP all-in-one ใหตองใชการรับรองรหัสผาน
1 กด Setup (ต้ังคา) บนแผงควบคุมของ HP all-in-one

Setup Menu (เมนต้ัูงคา) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด0จากน้ันกด 3

ระบบจะแสดงเมนู Bluetooth ตอจากนั้นใหเลือกรหัสผาน
หน าจอรหัสผานจะปรากฏขึ้น
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หมายเหตุ เครื่อง HP all-in-one ของทานมาพรอมกับรหะ ัสผานท่ีไดมี
การกําหนดไวกอนแลวซึ่งต้ังไวเปนตัวเลขศูนยส่ีตัว

3 ใชแผงแปนพิเศษที่เปนตัวเลขบนแผงควบคุมของ HP all-in-one เพ่ือใส
รหัสผานใหม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชแผงแปนพิเศษ โปรดดู การปอนขอ
ความและสัญลักษณ

4 เมื่อทานใสรหัสผานของทานเสร็จเรียบรอยแลว ใหกด OK
เมนู Bluetooth จะปรากฏขึ้นมา

5 กด 5
ระบบจะเลือกระดับการรักษาความปลอดภัยและแสดงเมนรูะดับการรักษา
ความปลอดภัย

6 กด 1 เพ่ือเลือก สูง
การรักษาความปลอดภัยระดับสูงตองใชการรับรอง

หมายเหตุ การตั้งคาดีฟอลตการรักษาความปลอดภัยอยูในระดับต่ําการ
รักษาความปลอดภัยระดับตํ่าไมตองใชการรับรอง

มีการตั้งการรับรองโดยใชรหัสผานสําหรับเครื่อง HP all-in-oneของทาน
แลว

ตั้งเครื่อง HP all-in-one ไมใหอุปกรณ Bluetooth มองเห็น
ทานสามารถตั้งเครื่อง HP all-in-one ใหอุปกรณ Bluetooth (สาธารณะ)
สามารถมองเห็นไดทั้งหมด หรือไมสามารถมองเห็นไดเลย (สวนตัว):
● สามารถมองเห็นไดทั้งหมด:อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ท่ีอยูภายในขอบเขต

สามารถสั่งพิมพไปยังเครื่อง HP all-in-one ได
● ไมสามารถมองเห็นได:เฉพาะอุปกรณ Bluetooth ที่เก็บที่อยูอุปกรณของ

เครื่อง HP all-in-one เทานั้นที่สามารถสั่งพิมพได

ในการตั้งเครื่อง HP all-in-one ไมใหมองเห็นได
1 กด Setup (ต้ังคา) บนแผงควบคุมของ HP all-in-one

Setup Menu (เมนต้ัูงคา) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด0จากน้ันกด 4

ระบบจะแสดงเมนู Bluetooth ตอจากนั้นใหเลือก ความสามารถในการ
เขาถึงได
เมนูความสามารถในการเขาถึงไดจะปรากฏขึ้นมา

บท 3
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หมายเหตุ เครื่อง HP all-in-one ของทานมาพรอมกับดีฟอลตระดับ
ความสามารถในการเขาถึงไดในแบบทั้งหมดสามารถมองเห็น
ได

3 กด 2 เพ่ือเลือก ไมสามารถมองเห็นได
อุปกรณ Bluetooth ที่ยังไมไดเก็บท่ีอยูอุปกรณจะไมสามารถเขาใชเครื่อง 
HP all-in-one ได

การตั้งคา Bluetooth ใหมบน HP all-in-one
หากทานตองการกําหนดการตั้งคาทั้งหมดของ Bluetooth บนเครื่อง HP all-
in-one ของทาน ทานสามารถตั้งคาทั้งหมดใหมไปเปนคาดีฟอลตที่โรงงาน
กําหนดไดโดยการปฏิบัติในสิ่งตอไปน้ี:
1 กด Setup (ต้ังคา) บนแผงควบคุมของ HP all-in-one

Setup Menu (เมนต้ัูงคา) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด0จากน้ันกด 6

ระบบจะแสดงเมนู Bluetooth ตอจากนั้นใหเลือก ตั้งคา Bluetooth 
ใหม

หมายเหตุ ใหเลือกเฉพาะตั้งคา Bluetooth ใหมหากทานตองการเปลี่ยน
การตั้งคา Bluetooth ของ HP all-in-one ทั้งหมดกลับไป
เปนคาดีฟอลตที่โรงงานกําหนด

ใช Webscan
Webscan จะชวยใหทานทําการสแกนพื้นฐานผานเครื่อง HP all-in-one โดย
ใชเพียงเว็บบราวเซอรนอกจากนี้ Webscan ยังชวยใหทานสามารถทําการ
สแกนจากเครื่อง HP all-in-one ของทานโดยที่ไมตองมกีารติดต้ังซอฟตแวร
อุปกรณบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานเพียงใส IP address ของเครื่อง 
HP all-in-one ในเว็บบราวเซอรโฮมเพจของเซิรฟเวอรท่ีอยูบนเว็บจะปรากฏ
ข้ึนในบราวเซอรของทานในคอลัมนทางซายมือ ภายใต แอพพลิเคชัน ใหเลือก 
สแกนสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพหนาการกําหนดคาเครือขายเพื่อ
ใหไดมาซึ่ง IP address ของ HP all-in-one ของทาน ใหดูคูมือเครือขายที่
มาพรอมกับอุปกรณของทาน

อินเตอรเฟสผูใชสําหรับ Webscan มีเอกลักษณเฉพาะตัวสําหรับการใช
เครื่อง HP all-in-one และไมรองรับจุดหมายปลายทางการสแกนไปยังเหมือน
กับซอฟตืแวรสําหรับสแกน HP Image Zoneฟงกชันการใชอีเมลของ 
Webscan น้ัม ีจํากัด ดังนั้นทานจึงควรใชซอฟตแวรสําหรับการสแกน
HP Image Zone สําหรับคุณลักษณะเฉพาะนี้แทน
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4 ทํางานกับภาพถาย

HP all-in-one ของทานจะยอมใหทานถายโอน ตกแตง แบงใช และพิมพภาพ
ถายดวยวิธีการตางๆ กันในบทนี้จะประกอบดวยภาพรวมอยางยอๆ ของตัวเลือก
ที่หลากหลายสําหรับการทํางานแตละอยาง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะที่ตองการและ
การตั้งคาเครื่องคอมพิวเตอรของทานสําหรับรายละเอียดขอมูลสําหรับแตละงาน
นั้นมีอยูในบทอื่นๆ ภายในคูมือนี้ หรือในวิธใีช HP Image Zone Help บน
หนาจอ

ถายโอนภาพถาย
ทานมีตัวเลือกตางๆ กันสําหรับการถายโอยภาพถายทานสามารถถายโอนภาพ
ถายเขาสู HP all-in-one ของทาน เคร่ืองคอมพิวเตอร หรือการดหนวยความ
จําได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูสวนขางลางที่ระบุไวสําหรับระบบปฏิบัติการ
ของทาน

ถายโอนภาพถายโดยใชเครื่องพซีทีีร่ันดวย Windows
ภาพกราฟฟกขางลางแสดงขั้นตอนตางๆ ในการถายโอนภาพถายเขาสูเคร่ืองพี
ซีที่รันดวย Windows, HP all-in-one หรือการดหนวยความจํา สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูรายการขางลางภาพกราฟฟก
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A ถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําที่เสียบอยูใน HP all-in-one 
ของทานเขาไปยังเครื่องพีซีที่รันดวย Windows

B ถายโอนภาพถายจากกลองดิจิตัล HP เขาไปยังเครื่องพีซีที่รันดวย 
Windows ของทาน

C ถายโอนภาพถายโดยการสแกนภาพถายโดยตรงลงไปในการดหนวย
ความจําที่เสียบอยูในเครื่อง HP all-in-one ของทาน

ถายโอนภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพกราฟฟกขางลางแสดงขั้นตอนตางๆ สําหรับการถายโอนภาพถายเขาสู
เครื่อง Macintosh, HP all-in-one หรือการดหนวยความจํา สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูรายการขางลางภาพกราฟฟก

A ถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําที่เสียบอยูในเครื่อง HP all-in-
one ของทานเขาไปยังเครื่อง Macintosh

B ถายโอนภาพถายจากกลองดิจิตัล HP ของทานไปยังเครื่อง Macintosh

C ถายโอนภาพถายโดยการสแกนภาพถายโดยตรงลงไปในการดหนวย
ความจําที่เสียบอยูในเครื่อง HP all-in-one ของทาน
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ตกแตงภาพถาย
ทานมีตัวเลือกตางๆ ในการตกแตงภาพถายสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูสวน
ขางลางเฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการของทาน

ตกแตงภาพถายโดยใชเครื่องพซีทีีร่ันดวย Windows
ภาพกราฟฟกขางลางแสดงสองขั้นตอนในการตกแตงภาพถายโดยใชเคร่ืองพีซี
ที่รันดวย Windowsสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการขางลางใตภาพกราฟ
ฟก

A ตกแตงภาพถายบนเครื่องพีซีที่รันดวย Windows ของทานโดยใช
ซอฟตแวร HP Image Zone

B ตกแตงภายถายแผงควบคุมบน HP all-in-one

ตกแตงภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพกราฟฟกขางลางแสดงสามขั้นตอนในการตกแตงภาพถายโดยใชเครื่อง 
Macintoshสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการขางลางใตภาพกราฟฟก

บท 4
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A ตกแตงภาพถายบนเครื่อง Macintosh โดยใชซอฟตแวร HP Image 
Zone

B ตกแตงภาพถายบนเครื่อง Macintosh โดยใชซอฟตแวร iPhoto

C ตกแตงภายถายแผงควบคุมบน HP all-in-one

ใชภาพถายรวมกัน
ทานมีตัวเลือกหลายหลายในการแบงใชภาพถายรวมกับเพื่อนและครอบครัว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูสวนขางลางเฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการของ
ทาน

ใชภาพถายรวมกันโดยใชเครื่องพซีทีีร่ันดวย Windows
ภาพกราฟฟกดานลางแสดงขั้นตอนตางๆ ในการใชภาพถายรวมกันโดยใช
เครื่องพีซทีี่รันดวย Windowsสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการขางลางใต
ภาพกราฟฟก
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A ใชภาพถายรวมกันจาก HP all-in-one ที่เช่ือมตอดวย USB โดยใช
บริการ HP Instant Shareถายโอนภาพถายจาก HP all-in-one ที่
เช่ือมตอโดย USB เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรที่ทานใชซอฟตแวร 
HP Instant Share เพ่ือสงภาพถายผานทางบริการ HP Instant 
Share เปนอีเมลถึงเพ่ือนหรือครอบครัวของทาน

B ใชภาพถายรวมกันจาก HP all-in-one ที่เช่ือมตอกับเครือขายผานทาง
อินเทอรเน็ตเขาสูบริการ HP Instant Share ที่ภาพถายถูกเก็บไวใน
อัลบั้มภาพถายออนไลน

C ใชภาพถายจาก HP all-in-one ท่ีเช่ือมตอกับเครือขายผานทางอิน
เทอรเน็ตเขาสูบริการ HP Instant Shareตอจากนั้น บริการ 
HP Instant Share สามารถสงภาพถายไปยังเพื่อนหรือครอบครัวเปนอี
เมล หรือภาพถายเหลาน้ันสามารถถูกสงไปยัง HP all-in-one ที่เช่ือมตอ
กับเครือขายอื่นได

ใชภาพถายรวมกันโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพกราฟฟกดานลางแสดงขั้นตอนตางๆ ในการใชภาพถายรวมกันโดยใช
เครื่อง Macintoshสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการขางลางใตภาพกราฟ
ฟก

บท 4
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A ใชภาพถายรวมกันจาก HP all-in-one ที่เช่ือมตอดวย USB โดยใช
บริการ HP Instant Shareถายโอนภาพถายจาก HP all-in-one ที่
เช่ือมตอโดย USB เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรที่ทานใชซอฟตแวร 
HP Instant Share เพ่ือสงภาพถายผานทางบริการ HP Instant 
Share เปนอีเมลถึงเพ่ือนหรือครอบครัวของทาน

B ใชภาพถายรวมกันจาก HP all-in-one ที่เช่ือมตอกับเครือขายผานทาง
อินเทอรเน็ตเขาสูบริการ HP Instant Share ที่ภาพถายถูกเก็บไวใน
อัลบั้มภาพถายออนไลน

C ใชภาพถายจาก HP all-in-one ท่ีเช่ือมตอกับเครือขายผานทางอิน
เทอรเน็ตเขาสูบริการ HP Instant Shareตอจากนั้น บริการ 
HP Instant Share สามารถสงภาพถายไปยังเพื่อนหรือครอบครัวเปนอี
เมล หรือภาพถายเหลาน้ันสามารถถูกสงไปยัง HP all-in-one ที่เช่ือมตอ
กับเครือขายอื่นได

พิมพภาพถาย
ทานมีตัวเลือกตางๆ สําหรับการพิมพภาพถายสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูสวน
ขางลางเฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการของทาน
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พิมพภาพถายโดยใชเครื่องพซีทีีร่ันดวย Windows
ภาพกราฟฟกขางลางแสดงขั้นตอนตางๆ สําหรับการพิมพภาพถายโดยใชเคร่ือง
พีซทีี่รันดวย Windowsสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการขางลางใตภาพ
กราฟฟก

A พิมพภาพถายจากกลองดิจิตัลท่ีสามารถใชงานรวมกับ PictBridge ได

B พิมพภาพถายจากกลองโดยใชซอฟตแวรแอพพลิเคชันบนเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน

C พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยใชแผงควบคุมบนเครื่อง 
HP all-in-one

D พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยการถายโอนภาพถายเขาสู
เครื่องพีซทีี่รันดวย Windows และพิมพภาพถายเหลานั้นโดยใช
ซอฟตแวร HP Image Zone

พิมพภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพกราฟฟกขางลางแสดงขั้นตอนตางๆ ในการพิมพภาพถายโดยใชเคร่ือง 
Macintoshสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการขางลางใตภาพกราฟฟก

บท 4
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A พิมพภาพถายจากกลองดิจิตัลท่ีใชงานรวมกันไดกับ PictBridge

B พิมพภาพถายจากกลองโดยใชซอฟตแวรแอพพลิเคชันบนเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน

C พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยใชแผงควบคุมบนเครื่อง 
HP all-in-one

D พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยการถายโอนภาพถายเขาสู
เครื่อง Macintosh ของทานและพิมพภาพถายเหลานั้นโดยใช
ซอฟตแวร HP Gallery หรือซอฟตแวร HP Director
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5 การวางตนฉบับและการใสกระดาษ

บทนี้จะใหวิธีการสําหรับการใสวางตนฉบับลงในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติหรือบน
กระจกเพื่อทําสําเนา สแกน หรือสงแฟกซ การเลือกประเภทกระดาษที่ดีที่สุด
สําหรับงานของทาน การใสกระดาษลงในถาดปอนเขา และการหลีกเลี่ยง
กระดาษติด

ใสวางตนฉบับ 
ท านสามารถใสวางตนฉบับสําหรับงานถายสําเนา สงแฟกซ หรือสแกนในที่ปอน
เอกสารอัตโนมัติหรือบนกระจกตนฉบับที่วางอยูในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติจะ
คอยๆ เลื่อนเขาไปใน HP all-in-one โดยอัตโนมัติ

ใสวางตนฉบับลงในทีป่อนเอกสารอัตโนมัต ิ
ทานสามารถถายสําเนา สแกน หรือสงแฟกซเอกสารขนาด letter, A4 หรือ 
legal ไดหลายหนา (มากถึง 50 หนา) โดยการวางเอกสารในถาดปอนเอกสาร

คําเตือน หามใสวางภาพถายลงในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติ เพราะอาจจะ
ทําใหภาพถายของทานเสียหายได

หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติม เชน คุณลักษณะในการทําสําเนาแบบ
พอดีหนา และ เต็มทั้งหนา จะใชไมไดเมื่อทานใสวางตนฉบับลงในที่
ปอนเอกสารอัตโนมัตินอกจากนี้ หากทานจะสแกนปรูฟชีทเพ่ือพิมพ
ภาพถายจากการดหนวยความจํา ทานตองวางปรูฟชีทลงบนกระจก
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใสวางตนฉบับลงบนกระจก

ในการใสวางตนฉบับลงในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติ
1 วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ

เอกสารชิดดานซาย
ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติจุกระดาษไดสูงสุด 50 แผน

เคล็ดลับ สําหรับวิธีใชเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใสวางตนฉบับลงในที่ปอน
เอกสารอัตโนมัติ โปรดดูภาพประกอบที่สลักอยูในถาดปอน
เอกสาร

38 เครื่อง HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

กา
รว
าง
ต
น
ฉ
บ
ับ
แ
ละ
กา
รใ
สก
ระ
ด
าษ



2 เลื่อนตัวนํากระดาษเขาขางในจนกระทั่งตัวนํากระดาษนั้นมาหยุดที่ขอบ
ดานซายและขวาของกระดาษ

ใสวางตนฉบับลงบนกระจก   
ทานสามารถถายสําเนา สแกน หรือสงแฟกซตนฉบับแบบหนาเด่ียวขนาด 
legal ไดมากถึงโดยการใสวางตนฉบับลงบนกระจก ตามที่ไดอธิบายไวที่น่ีหาก
ตนฉบับของทานประกอบดวยหนาเอกสารขนาดเต็มหนาหลายหนา ใหใสวาง
เอกสารน้ันลงในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใสวางตน
ฉบับลงในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติ

และทานควรปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ีเมื่อวางแผนเลือกภาพบนกระจกเพื่อ
การพิมพภาพถายหากปรูฟชีทของทานประกอบดวยหลายหนา ใหใสวางแตละ
หนาลงบนกระจกทีละแผนอยาใสวางปรูฟชีทลงในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติ

หมายเหตุ คุณสมบัติพิเศษตางๆ จะทํางานไมถูกตองหากกระจกและแผนรอง
ฝาปดไมสะอาดสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาด
เครื่อง HP all-in-one

การวางตนฉบับลงบนกระจก
1 นําตนฉบับท้ังหมดออกจากถาดปอนเอกสาร ตอจากนั้นใหยกฝาบน 

HP all-in-one ข้ึน
2 วางตนฉบับคว่ําหนาลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก

หากทานวางแผนเลือกภาพ ควรตรวจสอบใหแนใจวาสวนบนของแผน
เลือกภาพอยูในแนวเดียวกับขอบดานขวาของกระจก

เคล็ดลับ สําหรับวิธีใชเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใสวางตนฉบับ ใหดูคําแนะนําที่
อยูขอบดานหนาและดานขวาของกระจก
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3 ปดฝา

เลือกกระดาษเพื่อพิมพและทําสําเนา
ทานสามารถใชกระดาษประเภทและขนาดตางๆ กับเครื่อง HP all-in-one
โปรดดูคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือใหมคุีณภาพการพิมพและการทําสําเนาที่ดีที่สุด
อยาลืมเปล่ียนการตั้งคา เมื่อทานเปลี่ยนประเภทหรือขนาดกระดาษ

กระดาษทีค่วรใช 
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่
ออกแบบมเีฉพาะสําหรับประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพหากทานจะพิมพภาพ
ถาย ตัวอยางเชน ใหใสกระดาษภาพถายแบบ matte ลงในถาดปอนเขาหาก
ทานจะพิมพแผนพับหรือการนําเสนองาน ใหใชประเภทของกระดาษที่ออกแบบ
มาโดยเฉพาะสําหรับจุดประสงคนั้น

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษ HP  ใหดูวิธใีช HP Image Zone บน
หนาจอ หรือไปยังwww.hp.com/support.

กระดาษทีต่องหลีกเลี่ยง 
การใชกระดาษที่บางเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่ยืดออกไดงายอาจ
เปนสาเหตุทําใหกระดาษติดไดการใชกระดาษเนื้อหนาหรือไมดูดซับหมึกเปน
สาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบูรณ

บท 5
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ไมแนะนําใหใชกระดาษตอไปนีส้ําหรับพิมพ:
● กระดาษที่มีการตัดออกหรือที่เปนรู (หากไมไดถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ

สําหรับใชกับอุปกรณอิงคเจ็ต HP)
● เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินินอาจทําใหพิมพไดไมเรียบ 

และอาจทําใหหมึกซึมเลอะได
● กระดาษที่ลื่น เปนมันวาว หรือเคลือบมากเกินไปซึ่งไมไดออกแบบมา

สําหรับใชกับเครื่อง HP all-in-one โดยเฉพาะกระดาษชนิดนี้อาจจะติด
เครื่อง HP all-in-one หรือทําใหหมึกไมติด

● กระดาษที่มีหลายสวน (เชน สองสวนหรือสามสวน)กระดาษอาจยับยนหรือ
ติดอยูภายในเครื่องไดและมโีอกาสที่หมึกจะเลอะไดมาก

● ซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือหนาตาง

ไมแนะนําใหใชกระดาษตอไปนีส้ําหรับการทําสําเนา:
● กระดาษขนาดอื่นๆ ที่ไมใช letter, A4, 10 คูณ 15 ซม., , 5 คูณ 7 นิ้ว, 

Hagaki, L หรือ legal.ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของทาน กระดาษ
เหลานี้บางอยางอาจไมมีใหใช

● กระดาษที่มีการตัดออกหรือที่เปนรู (หากไมไดถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ
สําหรับใชกับอุปกรณอิงคเจ็ต HP)

● กระดาษภาพถายที่ไมใช HP Premium Photo Paper หรือ
HP Premium Plus Photo Paper

● ซองจดหมาย
● ปายประกาศ
● แผนใสอื่นที่ไมใช HP Premium Inkjet Transparency Film หรือ

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film
● กระดาษที่มีหลายสวนหรือแผนฉลาก

ใสวางกระดาษ 
สวนน้ีจะอธิบายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน HP all-
in-one สําหรับการทําสําเนา พิมพ หรือแฟกซ

เคล็ดลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับหรือ
มวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกไดหาก
ไมมกีารจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
ความชื้นอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง HP all-
in-one ไดไมดี

ใสวางกระดาษขนาดเต็มสวน            
ทานสามารถใสกระดาษ letter, A4 หรือ legal ลงในถาดปอนกระดาษหลัก
ของเครื่อง HP all-in-oneได
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เคล็ดลับ หากเครื่องของทานติดต้ัง HP 250 Sheet Plain Paper Tray ไว 
ทานสามารถใสกระดาษขนาด letter หรือ A4 ลงในถาดที่อยูดานลาง
เพ่ิมเติมได 250 แผน

การวางกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดปอนกระดาษหลัก

1 นําถาดรับกระดาษออกมา และเลื่อนตัวปรับความกวางและความยาว
กระดาษออกไปจนสุด

2 เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพ่ือจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจสอบ
วา:
– กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
– กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมขีนาดเทา

กัน

3 ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน
เครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษท่ีมหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขาไปกอน
โดยคว่ําดานที่จะพิมพลงสําหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็มแผน
และกระดาษแบบมีหัว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ

4 เลื่อนตัวปรับความกวางและความยาวกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
หามใสกระดาษลงในถาดปอนเขามากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวาช้ันของ
กระดาษอยูพอดีภายในถาดปอนเขา และไมสูงกวาดานบนของตัวนํา
กระดาษตามความกวาง

บท 5

42 เครื่อง HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

กา
รว
าง
ต
น
ฉ
บ
ับ
แ
ละ
กา
รใ
สก
ระ
ด
าษ



5 ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

6 ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษออกมาจนสุดเพ่ือรองรับสําเนา 
งานพิมพ หรือแฟกซ

การใสกระดาษธรรมดาขนาดเต็มแผนลงในถาดตัวเลือกดานลาง

➔ HP 250 Sheet Plain Paper Tray เปนอุปกรณเสริมสําหรับผลิตภัณฑ
นี้สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษลงในอุปกรณเสริมน้ี โปรดอานและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณเสริม

ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 คูณ 15 ซม. (4 คูณ 6 นิ้ว)         
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.         ลงในถาดปอน
กระดาษหลักของ HP all-in-one หรือถาดปอนกระดาษตัวเลือกดานหลัง(ใน
ประเทศญี่ปุน จะเรียกอุปกรณเสริมนี้วา
Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessoryสําหรับประเทศ
อื่นๆ จะเรียกอุปกรณนี้วา
HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray)

คูมือการใชงาน 43

การวางต
น
ฉ
บ
ับ
แ
ละการใสกระด

าษ



เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหใชประเภทของกระดาษภาพถายขนาด 10 คูณ 
15 ซม.         ที่แนะนํา และตั้งประเภทของกระดาษและขนาดสําหรับงานพิมพ
หรือการทําสําเนาของทานสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หนาจอ HP Image 
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

เคล็ดลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับหรือ
มวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกไดหาก
ไมมกีารจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
ความชื้นอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง HP all-
in-one ไดไมดี

การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.           ในถาดปอนกระดาษหลัก
1 ดึงถาดรับกระดาษออก
2 นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3 ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลงเลื่อนกระดาษภาพถายเขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายท่ีใชมีแถบรอยปรุ ใหวางกระดาษโดยใหแถบอยูใกล
ตัวทาน

4 เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบกระดาษภาพถาย
หามใสกระดาษลงในถาดปอนเขามากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวาช้ันของ
กระดาษอยูพอดีภายในถาดปอนเขา และไมสูงกวาดานบนของตัวนํา
กระดาษตามความกวาง

5 ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.           ในถาดตัวเลือกดานหลัง
➔ HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray 

และ Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory เปน
อุปกรณท่ีมสีําหรับผลิตภัณฑนี้สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษลงใน
อุปกรณเสริมเหลานี้ โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณเสริม
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ใสวางโปสการดหรือการด Hagaki     
ทานสามารถใสโปสการดหรือการด Hagaki ในถาดปอนกระดาษหลักของ
เครื่อง HP all-in-one หรือถาดปอนกระดาษตัวเลือกดานหลัง(ในประเทศ
ญี่ปุน จะเรียกอุปกรณเสริมนี้วา
Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessoryสําหรับประเทศ
อื่นๆ จะเรียกอุปกรณนี้วา
HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray)
เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหต้ังประเภทของกระดาษและขนาดกอนการพิมพ
หรือทําสําเนาสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone 
Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

การใสโปสการด หรือการด Hagaki ในถาดปอนกระดาษหลัก
1 ดึงถาดรับกระดาษออก
2 นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3 ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลงเลื่อนการดเขาไปจนสุด
4 เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบการด

หามใสกระดาษลงในถาดปอนเขามากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวาช้ันของ
กระดาษอยูพอดีภายในถาดปอนเขา และไมสูงกวาดานบนของตัวนํา
กระดาษตามความกวาง

5 ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

การใสโปสการดหรือการด Hagaki ในถาดตัวเลือกดานหลัง
➔ HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray 

และ Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory เปน
อุปกรณท่ีมสีําหรับผลิตภัณฑนี้สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษลงใน
อุปกรณเสริมเหลานี้ โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณเสริม
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ใสวางซองจดหมาย   
ทานสามารถใสวางซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนเขาของ 
HP all-in-oneโปรดอยาใชซองจดหมายทีม่ลีักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือหนาตางดวย

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสําหรับพิมพซอง
จดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรดโปรเซสซิ่งของทานเพื่อ
ใหไดคุณภาพที่ดีท่ีสุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพท่ีอยูผูสงบนซองจด
หมาย

การใสซองจดหมาย

1 ดึงถาดรับกระดาษออก
2 นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3 ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวานั้นเขาไปในถาดปอนกระดาษดาน

ขวา โดยวางใหชิดขอบดานซายและหันดานฝาซองขึ้นเลื่อนซองจดหมาย
เขาไปจนสุด

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการเพิ่มเติมในการใสซองจดหมาย โปรดดูแผนผังตรง
ฐานถาดปอนกระดาษ

4 เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบซองจดหมาย
หามใสกระดาษลงในถาดปอนเขามากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวาช้ันของ
กระดาษอยูพอดีภายในถาดปอนเขา และไมสูงกวาดานบนของตัวนํา
กระดาษตามความกวาง

5 ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

ใสวางกระดาษประเภทอื่น                  
ตารางตอไปนี้เปนคําแนะนําสําหรับการใสกระดาษบางประเภทเพื่อคุณภาพการ
พิมพสูงสุด ควรปรับการตั้งคากระดาษทุกครั้งท่ีเปลี่ยนประเภทหรือขนาด
กระดาษสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคากระดาษ ใหดูวิธใีช 
HP Image Zone Help บนหนาจอ
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หมายเหตุ มีกระดาษบางประเภทและบางขนาดเทานั้นที่ใชไดกับฟงกชันทั้ง
หมดใน HP all-in-oneขนาดกระดาษบางขนาดและประเภทของ
กระดาษสามารถใชไดก็ตอเมื่อทานเริ่มงานพิมพจากกรอบโตตอบ
การพิมพในซอฟตแวรแอพพลิเคชันซึ่งจะไมสามารถใชในการทํา
สําเนา การแฟกซ หรือการพิมพภาพถายจากการดหนวยความจํา
หรือกลองดิจิตอลกระดาษที่ระบุตอไปนี้สามารถใชสําหรับการพิมพ
จากซอฟตแวรแอปพลิเคชันเทาน้ัน

กระดาษ ขอแนะนํา

กระดาษ HP ● HP Premium Paper:ใหลูกศรสีเทาอยูบนดานที่ไมได
พิมพ แลวเลื่อนกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษโดยหงาย
ดานที่มลีูกศรข้ึน

● HP Premium Inkjet Transparency Film:ใสแผนใส
โดยใหแถบสีขาว (ที่มลีูกศรและโลโก HP ) อยูดานบนและ
เล่ือนลงในถาดกอน

หมายเหตุ HP all-in-one อาจจะไมตรวจจับฟลมแผนใส
โดยอัตโนมัติหากฟลมแผนใสนั้นใสผิด หรือหาก
ทานใชฟลมแผนใสที่ไมใชฟลมแผนใส HPเพ่ือ
ผลลัพธที่ดีที่สุด ใหต้ังประเภทของกระดาษเปน
ฟลมแผนใสกอนการพิมพหรือทําสําเนาลงบน
ฟลมแผนใส

● HP Iron-On Transfers หรือสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด:ทํา
กระดาษใหเรียบกอนใช หามใสกระดาษที่มวนงอเขาไป(เพ่ือ
ปองกันการมวนงอ ควรเก็บกระดาษไวในหีบหอเดิมจนกวา
จะตองการใชงาน)ใหแถบสีฟาอยูบนดานที่ไมไดพิมพ จาก
นั้นใสกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษดวยตนเองโดยให
แถบสีฟาหงายขึ้น

● HP Matte Greeting Cards, HP Photo Greeting 
Cardsหรือ HP Textured Greeting Cards:ใสกระดาษ
บัตรอวยพรของ HP  ลงในถาดปอนกระดาษโดยคว่ําดานที่
พิมพลง แลวเลื่อนบัตรอวยพรเขาไปจนสุด

ฉลาก

(สําหรับพิมพจาก
ซอฟตแวรแอปพลิ
เคชันเทาน้ัน)

ใชแผนฉลาก letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสําหรับใชกับอุปกรณ
อิงคเจ็ต HP เสมอ (ตัวอยางเชน ฉลากอิงคเจ็ต Avery ) และ
ตรวจสอบใหแนใจวาฉลากนั้นมีอายไุมเกินสองป

1 กรีดปกฉลากออกจากกันเพ่ือไมใหฉลากติดกัน
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กระดาษ ขอแนะนํา

2 วางชั้นของแผนฉลากลงบนดานบนของกระดาษธรรมดา
ขนาดเต็มสวนในถาดปอนเขา โดยใหฉลากคว่ําหนาลงอยาใส
แผนฉลากทีละแผน

ปายประกาศแบบ
ตอเนื่อง

(สําหรับพิมพจาก
ซอฟตแวรแอปพลิ
เคชันเทาน้ัน)

ปายประกาศแบบตอเน่ืองมช่ืีอเรียกอีกอยางหนึ่งวากระดาษ
คอมพิวเตอรหรือกระดาษ z-fold
1 ดึงถาดรับกระดาษออก
2 นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาด

หมายเหตุ ดึงถาดรับกระดาษของ HP all-in-one ออกมา
ในขณะที่พิมพปายประกาศ เพ่ือไมใหปาย
ประกาศแบบตอเนื่องฉีกขาด

3 ตรวจดูวาปกปายประกาศมีกระดาษอยางนอย 5 แผน

หมายเหตุ หากทานไมไดใชกระดาษปายประกาศ ของ HP 
ทานควรใชกระดาษ 20 ปอนด

4 ฉีกรอยปรุตรงขอบทั้ง 2 ขางของกระดาษออกอยางระมัด
ระวัง แลวคลี่กระดาษออกและมวนกระดาษกลับเพื่อใหแนใจ
วาไมมีกระดาษติดกัน

5 เล่ือนกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษเพื่อใหกระดาษดาน
ที่ไมตอกับแผนอื่นอยูดานบนปกกระดาษ

6 ใสขอบกระดาษแผนแรกลงในถาดปอนกระดาษแลวเลื่อนเขา
ไปจนสุด ดังแสดงในภาพประกอบ

หลีกเลี่ยงการติดกันของกระดาษ    
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
● ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยับไดดวยการเก็บ

กระดาษที่ไมไดใชท้ังหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
● ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ

บท 5
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● ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบ
ไมโคงงอหรือฉีกขาด

● อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร
ใสกระดาษที่เปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด

● ปรับตัวปรับกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิดตรวจ
ดูวาตัวปรับกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ

● อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
● ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับเครื่อง HP all-in-oneสําหรับขอมูลเพิ่ม

เติม โปรดดู เลือกกระดาษเพื่อพิมพและทําสําเนา
● อยาทิ้งตนฉบับไวบนกระจกหากทานใสวางตนฉบับเขาไปในที่ปอน

เอกสารอัตโนมัติในขณะที่มีตนฉบับอยูบนกระจกอยูแลว ตนฉบับอาจติด
ในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด โปรดดู การแกไข
ปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ
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6 การใชการดหนวยความจําหรือกลอง 
PictBridge
เครื่อง HP all-in-one สามารถเขาถึงการดหนวยความจําที่ใชในกลองดิจิตัล
สวนใหญได ดังนั้นทานจึงสามารถพิมพ เก็บ จัดการ และใชภาพถายของทาน
รวมกันไดทานสามารถเสียบการดหนวยความจําเขาไปใน HP all-in-one หรือ
ตอเครื่องเขากับกลองโดยตรงได โดยให HP all-in-one อานขอมูลในการด
หนวยความจําในขณะที่การดยังอยูในกลอง

ในบทนี้ประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวกับการใชการดหนวยความจําหรือกลอง 
PictBridge ที่มาพรอมกับ HP all-in-one ของทานโปรดอานในสวนน้ีเพ่ือ
ทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับการถายโอนภาพถายเขาเครื่องคอมพิวเตอรของทาน การ
ต้ังคาตัวเลือกการพิมพภาพถาย การพิมพภาพถาย การดูไลดโชว และการใช
ภาพถายรวมกันกับครอบครัวและเพื่อนของทาน

ชองเสียบการดหนวยความจําและพอรตกลอง        
หากกลองดิจิตอลของทานใชการดหนวยความจําสําหรับเก็บภาพ ทานสามารถ
ใสการดหนวยความจําลงในเครื่อง HP all-in-one เพ่ือพิมพหรือบันทึกภาพ
ถายของทานได

ทานสามารถพิมพแผนภาพตัวอยางเปนจํานวนหลายหนาซึ่งแสดงภาพขนาดยอ
ของภาพที่เก็บอยูในการดหนวยความจํา และพิมพภาพจากการดหนวยความจํา
ได แมวาเครื่อง HP all-in-one จะไมไดเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรและยัง
สามารถตอกลองดิจิตัลท่ีรองรับ PictBridge กับ HP all-in-one ผานทาง
พอรทของกลองและพิมพไดโดยตรงจากกลองดวย

HP all-in-one สามารถอานการดหนวยความจําตอไปนี้:CompactFlash (I, 
II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, 
SmartMedia และ xD-Picture Card

หมายเหตุ ทานสามารถสแกนเอกสารและสงรูปภาพที่สแกนแลวไปยังการด
หนวยความจําที่ใสเขาไปได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู สงภาพ
สแกนไปยังการดหนวยความจํา

เครื่อง HP all-in-one จะมชีองเสียบการดหนวยความจําสี่แบบ ดังที่ไดแสดง
ไวในภาพประกอบตอไปนี้
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ชองเสียบแตละชองมีดังนี้:
● ชองเสียบดานซายบน:CompactFlash (I, II)
● ชองเสียบดานขวาบน: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
● ชองเสียบดานซายลาง:SmartMedia, xD-Picture Card (พอดีกับชอง

เสียบดานขวาบน)
● ชองเสียบดานขวาลาง:Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, 

Memory Stick Duo (มาพรอมกับอแดปเตอรของผูใช), Memory 
Stick Pro

● พอรทกลอง (ดานลางชองเสียบการดหนวยความจํา):ใชงานรวมกันไดกับ
กลองดิจิตัลใดๆ ที่ม ีUSB ซึ่งรองรับ PictBridge

หมายเหตุ พอรทกลองจะรองรับเฉพาะกลองดิจิตัลที่มีพอรท USB ซึ่งรองรับ 
PictBridge เทานั้นและจะไมรองรับอุปกรณ USD ชนิดอื่นๆหาก
ทานตออุปกรณ USB ของกลองดิจิตัลที่ไมสามารถใชรวมกันได ขอ
ความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอกราฟกสีหากทานมี
กลองดิจิตัลยี่หอ HP รุนเกา ใหลองใชสายเคเบิล USD ท่ีมากับ
กลองเสียบสายเคเบิลเขาไปในพอรท USB ที่ดานหลังของเครื่อง 
HP all-in-one และไมเสียบเขาไปในพอรทกลองใกลกับชองเสียบ
การดหนวยความจํา

เคล็ดลับ ตามคาดีฟอลต Windows XP จะฟอรแมตการดหนวยความจํา
ขนาด 8 MB หรือนอยกวา และขนาด 64 MB หรือมากกวาดวย
ฟอรแมต FAT32กลองดิจิตอลและอุปกรณอื่นๆ จะใชฟอรแมต 
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FAT (FAT16 หรือ FAT12) และไมสามารถทํางานไดดวยการด
แบบ FAT32 ทานจะตองฟอรแมตการดหนวยความจําหรือเลือก
ฟอรแมต FAT เพ่ือฟอรแมตการดหนวยความจําในเครื่อง
คอมพิวเตอรระบบ Windows XP

การควบคุมความปลอดภัยของการดหนวยความจําบนเครือขาย
หากทําการเชื่อมตอในระบบเครือขาย HP all-in-one จะใหเครื่องคอมพิวเตอร
ตางๆ ในเครือขายเขาถึงขอมูลในการดหนวยความจําไดเมื่อใชบนเครือขายไร
สายทีไ่มมีความสามารถในการเขารหัสได ใครก็ตามที่อยูภายในระยะที่รูช่ือ
เครือขายและหมายเลขไอดีเครือขาย HP all-in-one ของทานจะสามารถเขาถึง
เนื้อหาตางๆในการดหนวยความจําในขณะท่ีการดเสียบอยูใน HP all-in-one
ทานสามารถเพิ่มความเปนสวนตัวของขอมูลบนการดหนวยความจําโดยการ
สรางรหัส WEP (Wired Equivalent Privacy) หรือ WPA/PSK (Wi-Fi 
Protected Access/Pre-Shared Key) ) บนเครือขายไรสายหรือโดยการ
ต้ังคา HP all-in-one เพ่ือท่ีเคร่ืองจะไมใชการดหนวยความจําที่เสียบอยูกับ
เครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับเครือขาย ไมวาจะเปนไรสายหรือไมซึ่งหมาย
ความวา คอมพิวเตอรเครื่องอื่นบนเครือขายจะไมสามารถเขาถึงไฟลบนการด
หนวยความจําไดดวยเชนกัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มการเขารหัสใหกับเครือขายไรสาย โปรดดู
คูมือเครือขาย

หมายเหตุ เครื่อง HP all-in-one จะไมใชขอมูลในการดหนวยความจําใน
กลองดิจิตัลที่เช่ือมตอกับเครื่อง HP all-in-one ผานทางพอรท
กลองรวมกัน

1 กด ตั้งคา
2 กด 8 จากนั้นกด 3

จากนั้น Network menu [เมนเูครือขาย] จะปรากฏขึ้น ใหเลือก
Advanced Setup [การตั้งคาข้ันสูง]

3 กด 3 เพ่ือเลือก Memory Card Security [ความปลอดภัยสําหรับการด
หนวยความจํา]

4 กดหมายเลขที่ตรงกับตัวเลือกความปลอดภัยที่ตองการ:
– 1. Share Files [ใชไฟลรวมกัน]
– 2. Do Not Share Files [ไมใชไฟลรวมกัน]

ถายโอนภาพดจิติัลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของทาน     
หลังจากถายภาพดวยกลองดิจิตอล ทานสามารถพิมพภาพไดทันทีหรือบันทึกไว
ในคอมพิวเตอรของทานโดยตรงถาตองการบันทึกภาพเขาเครื่องคอมพิวเตอร 

บท 6
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ทานจะตองถอดการดหนวยความจําออกจากกลองและเสียบเขาไปในชองหนวย
ความจําที่ถูกตองบนเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ ทานสามารถใชการดหนวยความจํากับเคร่ือง HP all-in-one ไดที
ละการดเทานั้น

1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
เมื่อเสียบการดหนวยความจําเขาถูกตองแลว ไฟแสดงสถานะที่อยูติดกับ
ชองเสียบการดหนวยความจําจะเริ่มกระพริบขอความ Reading 
photos... [กําลังอานภาพถาย...] จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
ไฟแสดงสถานะขางชองเสียบการดหนวยความจําจะกระพริบเปนสีเขียว
ขณะอานขอมูลในการด
หากทานใสการดหนวยความจําไมถูกตอง ไฟแสดงสถานะขางชองเสียบ
การดหนวยความจําจะกระพริบเปนสีเหลืองหมนและอาจมขีอความแสดง
ขอผิดพลาด เชน Card is in backwards [การดกลับดาน] หรือ
Card is not fully inserted [ใสการดไมแนน] ปรากฏขึ้นบนจอแสดง
ผลกราฟกสี

คําเตือน อยาพยายามถอดการดหนวยความจําออกในขณะที่เครื่อง
กําลังอานขอมูลจากการดการกระทําดังกลาวอาจทําความเสียหายแก
ไฟลตางๆ บนการดได ทานสามารถนําการดออกเมื่อไฟแสดง
สถานะที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจําไมกระพริบ

2 หากมไีฟลภาพในการดหนวยความจําที่ไมเคยถูกยายโอนมากอน กรอบโต
ตอบบนเครื่องคอมพิวเตอรจะถามวา ทานตองการบันทึกไฟลภาพถายลง
ในคอมพิวเตอรของทานหรือไม
หาก HP all-in-one อยูบนเครือขายในบริเวณภาพถาย ใหกดเมนเูพ่ือ
แสดงเมนภูาพถาย ใหกด 3 เพ่ือเลือกถายโอนไปเครื่องคอมพิวเตอร ตอ
จากนั้นใหเลือกเครื่องคอมพิวเตอรจากรายการที่แสดงกลับไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานและปฏิบัติตามคําสั่งตางๆ บนหนาจอ

3 คลิกตัวเลือกเพื่อบันทึก

เครื่องจะบันทึกภาพถายใหมทั้งหมดจากการดหนวยความจําลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร
สําหรับ Windows:จากคาดีฟอลต เครื่องจะบันทึกไฟลลงในโฟลเดอรซึ่ง
ระบุเดือนและป ข้ึนอยูกับเวลาท่ีถายภาพนั้นๆโฟลเดอรเหลานี้จะอยูใน C:
\Documents and Settings\username\My Documents\My 
Pictures ใน Windows XP และ Windows 2000
สําหรับ Macintosh:ตามคาดีฟอลต ไฟลจะถูกบันทึกไวในโฟลเดอร
Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos (OS 
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9) หรือ Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos 
(OS X)

เคล็ดลับ และทานสามารถใชแผงควบคุมเพื่อโอนไฟลจากการดหนวย
ความจําไปยังเครื่องคอมพิวเตอรไดเชนกันในบริเวณภาพถาย 
ใหกด เมน ูตอจากนั้นกด 3 เพ่ือเลือก ถายโอนไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรปฏิบัติตามขอความท่ีปรากฏบนคอมพิวเตอรนอก
จากนี้ การดหนวยความจะปรากฏเปนไดรฟหนึ่งบนคอมพิวเตอร
ดวยทานสามารถยายไฟลภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
เดสกทอปได

เมื่อเครื่อง HP all-in-one สิ้นสุดการอานการดหนวยความจํา ไฟแสดง
สถานะที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจําจะหยุดกระพริบและแสดง
สวางอยูภาพถายแรกในการดหนวยความจําจะปรากฏบนจอแสดงผล
กราฟกสี
หากตองการคนหาภาพถายในการดหนวยความจํา กด  หรือ  เพ่ือเล่ือน
ไปขางหนาหรือถอยหลังไปยังภาพทีละภาพกดปุม  หรือ  คางไวเพ่ือ
ถอยหลังหรือเลื่อนไปขางหนาอยางรวดเร็ว

พิมพภาพถายจากปรูฟชีท     
แผนภาพตัวอยางเปนวิธีที่งายและสะดวกตอการเลือกภาพถายและส่ังพิมพจาก
การดหนวยความจําโดยตรงโดยไมตองใชคอมพิวเตอรแผนภาพตัวอยาง ซึ่ง
อาจมหีลายหนา จะแสดงภาพขนาดยอของภาพถายที่จัดเก็บไวในการดหนวย
ความจํา และใตภาพแตละภาพจะมีช่ือไฟล หมายเลขดัชนี และวันที่แสดงอยู
ปรูฟชีทเปนวิธีที่รวดเร็วในการสรางแคตตาล็อกของภาพถายท่ีพิมพของทาน
หากตองการพิมพภาพถายโดยใชแผนภาพตัวอยาง ทานจะตองพิมพแผนภาพ
ตัวอยาง ใสภาพตัวอยางใหเต็ม แลวจึงนําไปสแกน
การพิมพภาพถายจากปรูฟชีทสามารถทําไดในสามขั้นตอนดังนี้:การพิมพปรูฟ
ชีท การทําใหปรูฟชีทใหสมบูรณ และการสแกนปรูฟชีทในสวนน้ีประกอบดวย
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนท้ังสาม

เคล็ดลับ ทานยังสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพถายที่พิมพดวยเครื่อง 
HP all-in-one ได โดยการใชตลับหมึกพิมพภาพหรือตลับหมึกพิมพ
สีเทาเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพชนิดสามสีและตลับหมึกพิมพภาพแลว 
ทานจะมรีะบบสีหกสี ซึ่งจะชวยทําใหภาพสีที่ออกมามีคุณภาพดีข้ึน
เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพชนิดสามสีและตลับหมึกพิมพสีเทาแลว ทาน
จะสามารถพิมพโทนสีเทาไดครบทุกเฉดซึ่งจะใหภาพถายขาวดําที่มี
คุณภาพท่ีดีข้ึนสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตลับหมึกพิมพภาพ โปรดดู
การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย         สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตลับ
หมึกพิมพสีเทา โปรดดู การใชตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา         
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การพิมพแผนภาพตัวอยาง
ข้ันตอนแรกในการใชแผนภาพตัวอยางคือ การพิมพแผนภาพตัวอยางจาก
เครื่อง HP all-in-one
1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
2 ในบริเวณภาพถาย ใหกดปรูฟชีท ตอจากน้ันกด 1

ซึ่ง Proof Sheet Menu [เมนูแผนภาพตัวอยาง] จะปรากฏขึ้น จากนั้น 
เลือก Print Proof Sheet [พิมพแผนภาพตัวอยาง]

หมายเหตุ เวลาที่ใชพิมพแผนภาพตัวอยางจะแตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
จํานวนภาพถายที่อยูในการดหนวยความจํา

3 หากมภีาพถายมากกวา 20 ภาพในการด Select Photos Menu [เมนู
เลือกภาพถาย] จะปรากฎขึ้นกดหมายเลขขางคําสั่งที่ทานตองการเลือก:
– 1. All [ทั้งหมด]
– 2. Last 20 [20 ภาพสุดทาย]
– 3. Custom Range [กําหนดภาพเอง]

หมายเหตุ ใชหมายเลขดัชนีแผนภาพตัวอยางเลือกพิมพภาพถายที่กําหนด
เองหมายเลขนี้อาจแตกตางจากหมายเลขภาพบนกลองดิจิตอล
หากทานเพิ่มหรือลบภาพถายจากการดหนวยความจํา ใหพิมพ
แผนภาพตัวอยางใหมเพ่ือดูหมายเลขดัชนีที่ถูกตอง

4 หากทานเลือก Custom Range [กําหนดภาพเอง] ใหใสหมายเลขดัชนี
ของภาพถายแรกและภาพสุดทายที่ทานตองการพิมพ

หมายเหตุ ทานสามารถลบหมายเลขดัชนีไดโดยกด  เพ่ือลบไปทางซาย

ทําใหปรูฟชีทสมบูรณ 
หลังจากที่พิมพแผนภาพตัวอยาง ทานสามารถใชแผนภาพตัวอยางเพ่ือเลือก
ภาพถายท่ีตองการพิมพได

หมายเหตุ ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีข้ึน
เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพภาพแลว ทานจะมี
ระบบสีหกสีสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชตลับหมึกพิมพภาพ
ถาย         
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1 เลือกภาพที่จะพิมพโดยใชปากกาหรือดินสอดําระบายวงกลมที่อยูใตภาพ
ขนาดยอบนแผนภาพตัวอยาง

2 เลือกรูปแบบการจัดหนาหนึ่งรูปแบบโดยระบายวงกลมในขั้นตอนที่ 2 ของ
แผนภาพตัวอยาง

หมายเหตุ หากทานตองการควบคุมการตั้งคาพิมพมากกวาที่แผนภาพตัว
อยางใหมา ทานสามารถพิมพภาพถายไดโดยตรงจากแผงควบ
คุมสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิมพภาพถายโดยตรงจาก
การดหนวยความจํา

3 วางแผนภาพตัวอยางคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกตรวจสอบใหแน
ใจวาขอบของแผนภาพตัวอยางอยูติดกับขอบดานขวาและดานหนาปดฝา
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สแกนปรูฟชีท   
ข้ันตอนสุดทายในการใชแผนภาพตัวอยางคือ การสแกนแผนภาพตัวอยาง
สมบูรณท่ีทานไดวางบนกระจกของเครื่องสแกนเนอร

เคล็ดลับ ตรวจสอบวากระจกของ HP all-in-one สะอาด มฉิะนั้นการสแกน
แผนภาพตัวอยางอาจไมไดภาพที่สมบูรณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดู การทําความสะอาดกระจก

1 ตรวจใหแนใจวาทานมีกระดาษภาพถายอยูในถาดปอนกระดาษตรวจสอบ
วาการดหนวยความจําเดียวกับทีท่านใชพิมพแผนภาพตัวอยางยังคงเสียบ
อยูในชองเสียบในขณะที่ทานสแกนแผนภาพตัวอยางนั้น

2 ในบริเวณภาพถาย ใหกดปรูฟชีท ตอจากน้ันกด 2
ซึ่ง Proof Sheet Menu [เมนูแผนภาพตัวอยาง] จะปรากฏขึ้น จากนั้น
เลือก Scan Proof Sheet [สแกนแผนภาพตัวอยาง]
เครื่อง HP all-in-one จะสแกนแผนภาพตัวอยางและพิมพภาพถายที่ได
เลือกไว

การกําหนดตัวเลือกพิมพภาพถาย
จากแผงควบคุม ทานสามารถควบคุมวิธีการพิมพภาพถายของ HP all-in-one 
เชน ประเภทของกระดาษ และขนาด การจัดหนา และอื่นๆ
ในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้:การตั้งคาตัวเลือกการพิมพ
ภาพถาย การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ และการตั้งคาดีฟอลตตัวเลือกการ
พิมพภาพถายใหม

ทานสามารถเขาไปตั้งคาตัวเลือกพิมพภาพถายไดที่ Photo Menu [เมนูภาพ
ถาย] จากแผงควบคุม
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เคล็ดลับ ทานสามารถใชซอฟตแวร HP Image Zone เพ่ือต้ังคาตัวเลือกการ
พิมพภาพถายไดสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู วิธใีช HP Image 
Zone

การใชเมนตูัวเลือกการพิมพเพื่อตั้งคาตัวเลือกการพิมพภาพถาย
เมนูตัวเลือกการพิมพจะใหทานสามารถเขาถึงการต้ังคาตางๆ ที่มผีลตอลักษณะ
การพิมพภาพถาย ซึ่งประกอบดวย จํานวนสําเนา ประเภทกระดาษ และอื่นๆ
เกณฑและขนาดที่เปนคาดีฟอลตจะแตกตางกันตามประเทศ/ภูมิภาค
1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
2 ในบริเวณภาพถาย ใหกดเมนู

Photo Menu [เมนภูาพถาย] จะปรากฏข้ึน
3 กด 1 เพ่ือเขาสูเมนู Print Options [ตัวเลือกการพิมพ] แลวกดหมายเลข

คาติดต้ังที่ทานตองการเปลี่ยน

การตั้งคา รายละเอียด

1. Number of 
Copies [จํานวน
สําเนา]

จะใหทานกําหนดจํานวนสําเนาท่ีจะพิมพ

2. Image Size [
ขนาดภาพ]

จะใหทานกําหนดขนาดของภาพที่ตองการพิมพตัว
เลือกสวนใหญน้ันชัดเจนโดยตัวของมันเองอยู
แลว แตมสีองตัวเลือกที่ตองมึคําอธิบายคือ:Fill 
Entire Page [เต็มหนา] และ Fit to Page [
พอดีหน่ึงหนา]
การตั้งคาเต็มทั้งหนาจะขยายภาพเพื่อใหครอบ
คลุมบริเวณท่ีสามารถพิมพไดบนกระดาษหากทาน
ใสกระดาษภาพถายลงในถาดปอนเขา ภาพถายที่
ไดจะไมมขีอบสีขาวอาจมกีารตัดภาพไปบางสวน
Fit to Page [พอดีหน่ึงหนา] จะจัดขนาดภาพให
พอดีกับหนาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได พรอมท้ัง
รักษาอัตราสวนของตนฉบับโดยมใิหมีการตัดภาพ
ออกไปภาพจะถูกจัดไวกลางหนา และลอมรอบ
ดวยขอบสีขาว

3. Tray Select [
ถาดรับกระดาษ]

ใหทานเลือกถาดปอนกระดาษ (หนาหรือหลัง) ที่
เครื่อง HP all-in-one ควรใชทานจะสามารถใช
คาน้ีไดเฉพาะเมื่อ HP all-in-one ตรวจพบถาด
ดานหลังเมื่อทานเปดเครื่อง
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การตั้งคา รายละเอียด

4. Paper Size [
ขนาดกระดาษ]

ใหทานเลือกขนาดของกระดาษสําหรับงานพิมพ
ปจจุบันการตั้งคา Automatic [อัตโนมัติ] จะ
กําหนดขนาดดีฟอลตของกระดาษ ท้ังขนาดใหญ 
(letter หรือ A4) และเล็ก เปน 10 คูณ 15 
ซม.                ซึ่งจะแตกตางกันตามประเทศ/
ภูมิภาคเมื่อกําหนด Paper Size [ขนาด
กระดาษ] และ Paper Type [ประเภทกระดาษ] 
เปน Automatic [อัตโนมัติ] เครื่อง HP all-in-
one จะเลือกตัวเลือกการพิมพที่ดีที่สุดสําหรับงาน
พิมพปจจุบันการต้ังคา Paper Size [ขนาด
กระดาษ] จะใหทานสามารถเปลี่ยนการต้ังคา
อัตโนมัติได

5. Paper Type [
ประเภทกระดาษ]

ใหทานเลือกประเภทของกระดาษสําหรับงานพิมพ
ปจจุบันไดการตั้งคา Automatic [อัตโนมัติ] จะ
ทําใหเคร่ือง HP all-in-one สามารถตรวจจับและ
กําหนดประเภทของกระดาษไดโดยอัตโนมัติเมื่อ
กําหนด Paper Size [ขนาดกระดาษ] และ
Paper Type [ประเภทกระดาษ] เปน
Automatic [อัตโนมัติ] เครื่อง HP all-in-one 
จะเลือกตัวเลือกการพิมพท่ีดีที่สุดสําหรับงานพิมพ
ปจจุบันการตั้งคา Paper Type [ประเภท
กระดาษ] อื่นๆ จะใหทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคา
อัตโนมัติได

6. Layout Style 
[รูปแบบการจัด
หนา]

ใหทานเลือกรูปแบบการจัดหนาหนึ่งจากสามแบบ
สําหรับงานพิมพปจจุบัน

การจัดหนากระดาษแบบ Paper Saver  [
ประหยัดกระดาษ] จะจัดภาพถายใหไดจํานวนมาก
ที่สุดเทาที่จะเปนไปไดลงในกระดาษ โดยจะมกีาร
หมุนและตัดภาพออกถายในกรณีที่จําเปน

การจัดหนา Album [อัลบั้ม] จะยังคงรักษาทิศ
ทางของภาพถายตนฉบับไวอัลบั้มจะหมายถึง
ลักษณะของหนา ไมใชตัวภาพถายอาจมีการตัด
ภาพบาง
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การตั้งคา รายละเอียด

7. Smart 
Focus [โฟกัส
อัจฉริยะ]

ใหทานสามารถใชหรือยกเลิกการใชการปรับความ
คมชัดอัตโนมัติของภาพถายSmart Focus [
โฟกัสอัจฉริยะ] จะสงผลตอภาพถายที่พิมพเทานั้น
ซึ่งจะไมเปลี่ยนลักษณะของภาพถายบนจอแสดง
กราฟกสี หรือไฟลภาพจริงในการดหนวยความจํา
Smart Focus [โฟกัสอัจฉริยะ] เปนคาดีฟอลตท่ี
เครื่องตั้งไวเรียกใชงาน

8. Digital Flash 
[แฟลชดิจิตอล]

ทําใหภาพถายที่มืดกลับสวางขึ้นไดDigital 
Flash [แฟลชดิจิตอล] จะสงผลตอภาพถายที่พิมพ
เทานั้นซึ่งจะไมเปลี่ยนลักษณะของภาพถายบนจอ
แสดงกราฟกสี หรือไฟลภาพจริงในการดหนวย
ความจํา เครื่องจะกําหนดคาดีฟอลตใหปด
Digital Flash [แฟลชดิจิตอล]

9. Set New 
Defaults [การตั้ง
คาดีฟอลตใหม]

ใหทานสามารถบันทึกการตั้งคา Print 
Options [ตัวเลือกการพิมพ] ปจจุบันเปนคาดี
ฟอลตใหมได

การเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ
ทานสามารถเปลี่ยนการต้ังคาเมนตูัวเลือกการพิมพแตละคาไดในลักษณะเดียว
กัน

1 ในบริเวณภาพถาย ใหกดเมน ู ตามดวย 1 และตอจากน้ันใหกดหมายเลขที่
อยูติดกับการตั้งคาที่ทานตองการจะเปลี่ยนทานสามารถเลื่อนดูเมน ูPrint 
Options [ตัวเลือกการพิมพ] โดยการกด  บนแผงควบคุม เพ่ือดูตัว
เลือกท้ังหมด
ตัวเลือกที่ถูกเลือกในขณะนี้จะถูกไฮไลต และคาดีฟอลต (ถามี) จะปรากฏที่
ดานลางเมนตูรงสวนลางของจอกราฟกสี

2 ใหเปลี่ยนการต้ังคา จากน้ันกด OK

หมายเหตุ ในบริเวณภาพถาย ใหกดเมนอูีกครั้งเพื่อออกเมนตูัวเลือกการ
พิมพและกลับไปยังจอแสดงผลภาพถาย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาดีฟอลตตัวเลือกภาพถาย โปรดดู การ
กําหนดคาดีฟอลตใหมสําหรับตัวเลือกการพิมพภาพถาย

บท 6

60 เครื่อง HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

กา
รด
ห
น
วย
ค
วา
ม
จํา
แ
ละ

 P
ic

tB
rid

ge



การกําหนดคาดฟีอลตใหมสําหรับตัวเลือกการพิมพภาพถาย
ทานสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพภาพถายจากแผงควบคุมได

1 ในบริเวณภาพถาย ใหกดเมน ูตอจากนั้นกด 1
เมนู Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) จะปรากฏขึ้น

2 การเปลี่ยนการตั้งคาใหเปนคาที่ตองการ
เมนู Print Options [ตัวเลือกการพิมพ] จะปรากฏข้ึนมาใหมเมื่อทานยืน
ยันการตั้งคาใหมใหกับตัวเลือกใดๆ

3 กด 9 เมื่อเมน ูPrint Options [ตัวเลือกการพิมพ] ปรากฏขึ้น แลวกด
OK เมื่อพรอมที่จะต้ังคาดีฟอลตใหม
การตั้งคาในปจจุบันทั้งหมดจะกลายเปนคาดีฟอลตใหม

ในคุณลักษณะเฉพาะสําหรับการตกแตง
เครื่อง HP all-in-one ใหทานสามารถควบคุมการแกไขในพ้ืนฐานหลายอยาง 
เพ่ือใชกับภาพที่แสดงอยูในปจจุบันบนจอแสดงผลกราฟกสีการควบคุมเหลานี้
ไดแก การปรับความสวาง เอฟเฟกตสีพิเศษตางๆ และอื่นๆ
ในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้:การตกแตงภาพบน HP all-
in-one และการใชฟงกชันซูมหรือหมุน

ตกแตงภาพถายจากแผงควบคุม
ทานสามารถใชตัวควบคุมการแกไขเหลานี้กับภาพถายที่กําลังดูอยูในปจจุบัน
การแกไขตางๆ จะมผีลเฉพาะตอการพิมพและการดูเทาน้ัน แตจะไมถูกบันทึก
ลงบนไฟลภาพถาย

1 ในบริเวณภาพถาย ใหกดเมน ูตอจากนั้นกด 2
เมนู Edit [แกไข] จะปรากฏขึ้น

2 เลือกตัวเลือกการแกไขที่ตองการ โดยกดหมายเลขตัวเลือกนั้น

การแกไขตัวเลือก วัตถปุระสงค

1. Photo 
Brightness [
ความสวางของภาพ
ถาย]

ทานสามารถทําใหภาพที่แสดงสวางขึ้นหรือมืดลง
ไดกด  เพ่ือทําใหภาพมืดลงกด  เพ่ือทําใหภาพ
สวางขึ้น

2. Color Effect (
เอฟเฟกตส)ี

จะแสดงเมนูเอฟเฟกตสีพิเศษที่ทานสามารถใชกับ
ภาพไดNo Effect [ไมมเีอฟเฟกต] จะทําใหภาพ
เหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลงSepia [ซเีปย] จะใช
โทนสีน้ําตาลแบบที่พบในภาพถายจากศตวรรษที่ 
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การแกไขตัวเลือก วัตถปุระสงค

19Antique [แอนทิค] นั้นคลายกันกับ Sepia [
ซีเปย] แตจะมีการเพิ่มสีที่ซีดจางเพื่อที่ภาพจะไดดู
เหมือนทําดวยมือสขีาวดําจะแทนสีตางๆ ในภาพ
ถายดวยระดับสีดํา ขาว และเทา

3. Frame [กรอบ] ใหทานสามารถใชกรอบและสีของกรอบกับภาพ
ปจจุบันได

4. Redeye [แกตา
แดง]

ใหทานสามารถแกตาแดงในภาพถายไดOn [
เปด] จะแกปญหาตาแดงOff [ปด] จะปดการทํา
งานของตัวแกตาแดงคาดีฟอลตคือ Off [ปด]

การใชฟงกชันปรับขนาดภาพหรือหมุนภาพ
ทานสามารถปรับขนาดภาพโดยขยายหรือยอสวน หรือหมุนภาพถายกอนที่จะ
พิมพการตั้งคาปรับขนาดภาพและหมุนภาพ จะใชเฉพาะกับงานพิมพปจจุบัน
เทานั้นการตั้งคาจะไมถูกบันทึกลงบนภาพถาย

การใชคุณสมบัติปรับขนาดภาพ

1 การแสดงภาพถายบนจอกราฟกสี
2 กดซูม - เพ่ือซูมออก ซูม + เพ่ือซูมเขาเพื่อดูภาพถายในขนาดตางๆ กันใช

ปุมลูกศรเพื่อกวาดดูรอบๆ ภาพถายและดูพ้ืนที่โดยประมาณของภาพถายที่
จะพิมพ

3 กดพิมพภาพถายเพ่ือพิมพภาพถาย
4 กด ยกเลิก เพ่ือออกจากฟงกชันปรับขนาดภาพ และนําภาพถายกลับไปสู

สภาพเดิม

การใชคุณสมบัติหมุนภาพ

1 การแสดงภาพถายบนจอกราฟกสี
2 กด หมุนภาพ เพ่ือหมุนภาพถายตามเข็มนาฬิกาครั้งละ 90 องศา
3 กดพิมพภาพถายเพ่ือพิมพภาพถาย
4 กด หมุนภาพ จนกระทั่งภาพถายกลับมาสูทิศทางเดิม

พิมพภาพถายโดยตรงจากการดหนวยความจํา   
ทานสามารถเสียบการดหนวยความจําเขาไปในเครื่อง HP all-in-one และใช
แผงควบคุมเพื่อพิมพภาพถายสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพภาพถาย
บนเครื่อง HP all-in-one จากกลองที่สามารถใช PictBridge โปรดดู พิมพ
ภาพถายจากกลองดิจิตัลทีส่ามารถใชรวมกันกับ PictBridge ได
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ในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้:พิมพภาพถายแตละภาพ 
สรางภาพถายแบบไรขอบ และยกเลิกการเลือกภาพถาย
หมายเหตุ ในการพิมพภาพถาย ทานควรเลือกประเภทกระดาษและการเพิ่ม

คุณภาพภาพถายที่ถูกตองสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนด
ตัวเลือกพิมพภาพถายนอกจากนี้ ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพ
ถายเพื่อคุณภาพการพิมพที่ดีข้ึนสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ใชตลับหมึกพิมพภาพถาย         

ทานสามารถทําสิ่งๆ ตาง ไดนอกเหนือจากพิมพภาพถายของทานหากทานใช
ซอฟตแวร HP Image Zoneซอฟตแวรนี้จะชวยใหทานใชภาพถายสําหรับ
แผนประทับรีดรอน โปสเตอร ปายโฆษณา สต๊ิกเกอร และงานสรางสรรคอื่นๆ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซน
รูปภาพของ HP)

การพิมพทลีะภาพ
ทานสามารถพิมพภาพถายไดโดยตรงจากแผงควบคุมโดยไมตองใชแผนภาพ
ตัวอยาง

1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
ไฟแสดงสถานะที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจําจะสวางขึ้น

2 แสดงภาพถายบนจอกราฟกสี จากนั้นกด OK เพ่ือเลือกพิมพภาพท่ีถูก
เลือกจะมีเครื่องหมายกํากับไวใช  หรือ  เพ่ือเลื่อนถอยหลังหรือไปขาง
หนาไปยังภาพทีละภาพกด  หรือ  คางไวเพ่ือเลื่อนภาพอยางรวดเร็ว

หมายเหตุ ทานสามารถเลือกภาพถายเพื่อพิมพโดยการใสหมายเลขดัชนี
ของภาพถายที่ทานตองการพิมพไดกดปุมสี่เหลี่ยม (#) เพ่ือระบุ
ชวง:21-30. กด OK เมื่อทานใสหมายเลขดัชนีภาพถายเสร็จ
เรียบรอยหากทานไมทราบหมายเลขดัชนี ใหพิมพแผนภาพตัว
อยางกอนที่จะเลือกภาพแตละภาพที่จะพิมพ

3 ในบริเวณภาพถาย ใหกดเมนเูพ่ือแสดงเมนภูาพถาย ตอจากนั้นใหแกไข
ตัวเลือกการพิมพภาพถายตามตองการตัวเลือกการพิมพจะกลับคืนเปนคาดี
ฟอลตหลังจากงานพิมพสิ้นสุดลง

4 ในบริเวณภาพถาย ใหกดพิมพภาพถายเพ่ือพิมพภาพที่ไดเลือกไว

สรางงานพิมพแบบไรขอบ   
คุณลักษณะเฉพาะที่วิเศษของ HP all-in-oneคือความสามารถในการเปลี่ยน
ภาพถายบนการดหนวยความจําไปเปนงานพิมพไรขอบแบบมืออาชีพได

1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
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ไฟแสดงสถานะที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจําจะสวางขึ้น
2 แสดงภาพถายบนจอกราฟกสี จากนั้นกด OK เพ่ือเลือกพิมพภาพท่ีถูก

เลือกจะมีเครื่องหมายกํากับไวใช  หรือ  เพ่ือเลื่อนถอยหลังหรือไปขาง
หนาไปยังภาพทีละภาพกด  หรือ  คางไวเพ่ือเลื่อนภาพอยางรวดเร็ว

หมายเหตุ ทานยังสามารถเลือกภาพถายโดยใสหมายเลขดัชนีของภาพถาย
ที่ทานตองการพิมพไดกดปุมส่ีเหล่ียม (#) เพ่ือระบุชวง:21-
30. กด OK เมื่อทานใสหมายเลขดัชนีภาพถายเสร็จเรียบรอย

3 ใสวางกระดาษคว่ําหนาลงในมุมหลังดานขวาของถาดปอนเขาและปรับท่ีนํา
กระดาษ

เคล็ดลับ หากกระดาษภาพถายท่ีใชมีแถบรอยปรุ ใหวางกระดาษโดยให
แถบอยูใกลตัวทาน

4 ในบริเวณภาพถาย ใหกดพิมพภาพถายเพ่ือพิมพภาพถายที่เลือกเปนงาน
พิมพแบบไรขอบ

ยกเลิกการเลือกภาพถาย 
ทานสามารถยกเลิกภาพถายที่เลือกจากแผงควบคุมได

➔ โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
– กด OK เพ่ือยกเลิกภาพถายที่เลือกไวที่แสดงอยูบนจอแสดงผล
– กด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกภาพถายท่ีเลือกไวทั้งหมดและกลับสูหนาจอเปลา

พิมพภาพถายจากกลองดจิติัลทีส่ามารถใชรวมกันกับ 
PictBridge ได  

HP all-in-one รองรับมาตรฐานของ PictBridge ซึ่งจะทําใหทานสามารถ
เช่ือมตอกลองที่สามารถใชรวมกันกับ PictBridge ไดเขากับพอรตกลอง และ
พิมพภาพถาย JPEG ที่อยูบนการดหนวยความจําในกลองได
1 ตรวจสอบใหแนใจวา HP all-in-one เปดอยูและขั้นตอนการเริ่มตนสิ้น

สุดลงแลว
2 ตอกลองดิจิตอลที่สามารถใชรวมกับ PictBridge เขากับพอรทกลองที่ดาน

หนาของเครื่อง HP all-in-one โดยใชสายเคเบิล USB ที่มากับกลองของ
ทาน

3 เปดกลองของทานและตรวจสอบใหแนใจวากลองอยูในโหมด PictBridge

หมายเหตุ เมื่อกลองเช่ือมตออยูอยางถูกตอง ไฟแสดงสถานะที่อยูติดกับชอง
เสียบการดหนวยความจําจะสวางขึ้นไฟแสดงสถานะจะกระพริบเปน
สีเขียวขณะพิมพจากกลอง
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หากกลองไมเปนไปตาม PictBridge หรือไมอยูในโหมด 
PictBridge ไฟแสดงสถานะจะกระพริบเปนสีเหลืองและขอความ
แสดงขอผิดพลาดจะแสดงข้ึนบนหนาจอมอนิเตอรเคร่ือง
คอมพิวเตอรของทาน (หากทานมีซอฟตแวร HP all-in-one ติดต้ัง)
ใหถอดสายกลองออกจากเครื่อง แกไขปญหาที่เกี่ยวกับกลอง และตอ
สายใหมสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยว
กับพอรตกลอง PictBridge โปรดดูวิธใีชการแกไขปญหาเบื้องตน
บนหนาจอที่มาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone ของทาน

หลังจากที่ทานตอกลองท่ีใช PictBridge ได เขากับเครื่อง HP all-in-one 
เรียบรอยแลว ทานก็จะสามารถพิมพภาพถายตรวจสอบใหแนใจวาขนาด
กระดาษที่ใสอยูใน HP all-in-one ตรงกับการตั้งคาบนกลองของทานหากการ
ต้ังคาขนาดกระดาษบนกลองถูกต้ังไวเปนคาดีฟอลต HP all-in-one จะใช
กระดาษที่ใสอยูในถาดปอนเขาในปจจุบันโปรดดูคูมือผูใชที่มากับกลองของทาน
เพ่ือทราบรายละเอียดเก่ียวกับการพิมพจากกลอง

เคล็ดลับ หากกลองดิจิตัลของทานเปนรุน HP ที่ไมรองรับ PictBridge ทานจะ
ยังคงสามารถสั่งพิมพไปยัง HP all-in-one ไดโดยตรงตอกลองเขา
กับพอรท USB ที่อยูดานหลังของเครื่อง HP all-in-one แทนท่ีจะตอ
เขากับพอรทกลองวิธีนี้ใชไดเฉพาะกับกลองดิจิตัล HP เทานั้น

พิมพภาพถายปจจุบัน    
ทานสามารถใชปุมพิมพภาพถายเพ่ือพิมพภาพถายที่ดูอยป ัจจุบันบนจอแสดงผล
กราฟฟกสี

1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
2 หาภาพถายที่ทานตองการพิมพ
3 ในบริเวณภาพถาย ใหกดพิมพภาพถายเพ่ือพิมพภาพถายโดยใชการตั้งคา

ปจจุบัน

พิมพไฟล DPOF      
Digital Print Order Format (DPOF) เปนไฟลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ซึ่งสามารถสรางขึ้นไดในกลองดิจิตอลบางชนิด ภาพถายท่ีกลองเลือกเปนภาพ
ถายที่ทานทําเครื่องหมายไวเพ่ือพิมพดวยกลองดิจิตอลของทานเมื่อทานเลือก
ภาพถายดวยกลอง กลองจะสรางไฟล DPOF ซึ่งจะระบุภาพท่ีจะพิมพเครื่อง 
HP all-in-one สามารถอานไฟล DPOF จากการดหนวยความจําได เพ่ือทาน
จะไดไมตองยกเลิกการเลือกภาพถายที่จะพิมพ

หมายเหตุ ทานสามารถระบุภาพสําหรับพิมพจากกลองดิจิตอลบางประเภทเทา
นั้นโปรดดูเอกสารกลองดิจิตอลของทานเพื่อทราบวากลองนั้นรอง
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รับ DPOF หรือไมเครื่อง HP all-in-one จะรองรับ DPOF รูป
แบบ 1.1.

เมื่อทานพิมพภาพถายที่กลองเลือก คาการพิมพของ HP all-in-one ท่ีต้ังไวจะ
ไมสามารถใชได การต้ังคาในไฟล DPOF สําหรับการจัดรูปแบบภาพถายและ
จํานวนสําเนาจะยกเลิกคาในเครื่อง HP all-in-one
กลองดิจิตอลจะจัดเก็บไฟล DPOF ไวในการดหนวยความจํา และจะแสดง
ขอมูลตอไปนี้

● ภาพที่จะพิมพ
● จํานวนของภาพถายแตละภาพที่จะพิมพ
● การหมุนภาพท่ีใชกับภาพถาย
● การซอนภาพถายบางสวน
● การพิมพตามดัชนี (ภาพขนาดยอของภาพถายที่เลือก)

การพิมพภาพถายทีเ่ลือกจากกลอง

1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-oneหากมภีาพ
ถาย DPOF ท่ีเลือกไวในการด ขอความ Print DPOF Photos [พิมพ
ภาพถาย DPOF] จะปรากฏข้ึนบนจอแสดงผลกราฟกสี

2 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
– กด 1 เพ่ือพิมพภาพถาย DPOF ทั้งหมดท่ีเลือกไวในการดหนวย

ความจํา
– กด 2 เพ่ือขามการพิมพ DPOF ไป

ใชคุณลักษณะเฉพาะสไลดโชว  
ทานสามารถใชตัวเลือก การแสดงภาพสไลด ใน Photo Menu [เมนภูาพ
ถาย] เพ่ือดูภาพถายทั้งหมดจากการดหนวยความจําในแบบภาพสไลด
ในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้:การดูหรือพิมพภาพถายใน
สไลดโชว และการเปลีบ่ยความเร็วของสไลดโชว

การดูหรือพิมพภาพถายในสไลด
ทานสามารถดูหรือพิมพภาพถายที่แสดงในสไลดโดยใชคุณสมบัติการแสดงภาพ
สไลดของเคร่ือง HP all-in-one

การดูสไลด

1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
ไฟแสดงสถานะที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจําจะสวางขึ้น

2 ในบริเวณภาพถาย ใหกดเมนเูพ่ือแสดงเมนภูาพถาย
3 กด 4 เพ่ือเริ่มการแสดงภาพสไลด

บท 6
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4 กด ยกเลิก เพ่ือจบการแสดงภาพสไลด

การพิมพภาพถายทีแ่สดงอยูปจจุบันในแบบสไลด

1 เมื่อภาพถายที่ทานตองการปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟฟกสี ใหกดยก
เลิกเพ่ือยกเลิกสไลดโชว

2 ในบริเวณภาพถาย ใหกดพิมพภาพถายเพ่ือพิมพภาพถายโดยใชการตั้งคา
ปจจุบัน

ใชภาพถายรวมกันผานทาง HP Instant Share      
HP all-in-oneและซอฟตแวรสามารถชวยใหทานสามารถใชภาพถายรวมกัน
กับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวโดยใชเทคโนโลยีที่เรียกวาHP Instant 
Shareทานสามารถใช HP Instant Share เพ่ือ:
● ใหเพ่ือนและญาติดูภาพถายทางอีเมล
● ทําอัลบั้มแบบออนไลน
● สั่งพิมพภาพถายผานระบบออนไลน

หมายเหตุ มีเฉพาะบางประเทศ/ภูมิภาคเทานั้นที่สามารถสั่งพิมพภาพถาย
ทางออนไลนได

หมายเหตุ หากทานต้ังคา HP Instant Share บนเครือขาย ทานจะไม
สามารถใช HP Instant Share บนอุปกรณที่เช่ือมตอกับ USB ได

ใชภาพถายรวมกันจากการดหนวยความจํากับเพื่อนและญาต ิ(เชื่อมตอกับ 
USB)      

HP all-in-one ของทานสามารถทําใหทานใชภาพถายรวมกันไดทันทีหลังจาก
เสียบการดหนวยความจําแลว เพียงแคเสียบการดหนวยความจําเขาไปในชอง
เสียบการดหนวยความจําที่ถูกตอง เลือกภาพถาย แลวกดPhoto on the 
control panel.

หมายเหตุ หากทานไดต้ังคา HP Instant Share บนเครือขายไวกอนแลว 
ทานจะไมสามารถใช HP Instant Share บนอุปกรณท่ีเช่ือมตอ
กับ USB

1 ตรวจสอบวาทานไดใสการดหนวยความจําไวในชองเสียบที่ถูกตองใน
เครื่อง HP all-in-one

2 เลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือมากกวาน้ัน
3 กด ภาพถาย บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one

Photo Menu (เมนภูาพถาย) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
4 กด 5 เพ่ือเลือก HP Instant Share
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สําหรับผูใช Windows ซอฟตแวร HP Image Zone จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอรแท็บ HP Instant Share จะปรากฏขึ้นภาพขนาดยอของ
ภาพถายจะปรากฏขึ้นใน Selection Tray (เทรยรายการเลือก)สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Image Zone โปรดดู HP Image Zone 
ในหนาจอวิธีใช
สําหรับผูใช Macintosh ไคลเอนตแอปพลิเคชันซอฟตแวร HP Instant 
Share จะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรภาพขนาดยอของภาพถายจะปรากฏขึ้น
ในหนาตาง HP Instant Share

หมายเหตุ หากทานใชเวอรชันของ Macintosh OS รุนกอน OS X v10.
1.5 (ซึ่งรวมถึง OS 9) ภาพถายของทานจะถูกอัพโหลดเขา
HP Gallery บนเครื่อง Macintosh ของทานคลิกE-mail (อี
เมล)สงภาพถายแนบไปกับอีเมลโดยการปฏิบัติตามคําสั่งบน
หนาจอคอมพิวเตอร

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับการใชภาพสแกนรวม
กันกับผูอื่นโดยใช HP Instant Share

ใชภาพถายจากการดหนวยความจํารวมกันกับเพื่อนและญาต ิ(เชื่อมตอกับ
เครือขาย)      

HP all-in-one ของทานสามารถทําใหทานใชภาพถายรวมกันไดทันทีหลังจาก
เสียบการดหนวยความจําแลว เพียงแคเสียบการดหนวยความจําเขาไปในชอง
เสียบการดหนวยความจําที่ถูกตอง เลือกภาพถาย แลวกดPhoto on the 
control panel.
กอนที่ทานจะสามารถใชภาพถายบนการดหนวยความจําบน HP all-in-one ที่
เช่ือมตอกับเครือขายรวมกันได ทานตองตั้งคา HP Instant Share บน
อุปกรณกอนสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP Instant Share บน
อุปกรณของทาน โปรดดู เริ่มการติดต้ัง

1 ตรวจสอบวาทานไดใสการดหนวยความจําไวในชองเสียบที่ถูกตองใน
เครื่อง HP all-in-one

2 เลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือมากกวาน้ัน
3 กด ภาพถาย จากแผงควบคุม

Photo Menu (เมนภูาพถาย) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
4 กด 5 เพ่ือเลือก HP Instant Share

Share Menu (เมนใูชรวมกัน) จะปรากฏขึ้น
5 ใชปุม  และ  เลือกปลายทางที่ทานตองการสงภาพถายไป
6 กด OK เพ่ือเลือกปลายทางและสงภาพถาย

บท 6
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การใช HP Image Zone
ทานสามารถใช HP Image Zone สําหรับดูและแกไขไฟลภาพไดทานยัง
สามารถพิมพภาพ สงภาพทางอีเมลหรือแฟกซไปยังครอบครัวและเพ่ือน อัพ
โหลดภาพเขาสูเว็บไซต หรือใชภาพเพื่องานพิมพที่สรางสรรคไดอีกดวย
ซอฟตแวรของ HP ชวยใหทานสามารถทําทุกอยางที่ตองการ และทํายิ่งกวานั้น
ก็ไดตรวจสอบซอฟตแวรเพ่ือใชประโยชนจากคุณสมบัติตางๆ ของ HP all-in-
one ไดเต็มที่
สําหรับ Windows: หากทานตองการเปด HP Image Zone ในภายหลัง ให
เปด HP Director และคลิกไอคอน HP Image Zone
สําหรับ Macintosh:หากตองการเปดสวนประกอบของ HP Gallery ใน
HP Image Zone ภายหลัง ใหเปด HP Director แลวคลิก HP Gallery 
(OS 9) หรือคลิก HP Director ใน Dock แลวเลือก HP Gallery จากสวน
Manage and Share (จัดการและใชงานรวม) ในเมน ูHP Director (OS 
X)
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7 การใชคุณสมบัตกิารทําสําเนา

HP all-in-one ทําใหทานสามารถทําสําเนาสีและสําเนาขาวดําคุณภาพสูงบน
กระดาษประเภทตางๆ รวมทั้งแผนใสทานสามารถขยายาหรือลดขนาดของตน
ฉบับเพื่อใหพอดีกับขนาดกระดาษ ปรับความดําและความเขมสีของสําเนา และ
ใชคุณลักษณะเฉพาะเพื่อทําสําเนาภาพถายท่ีมคุีณภาพสูง ซึ่งประกอบดวย
สําเนาแบบไรขอบขนาด 10 คูณ 15 ซม.
ในบทนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มความเร็วการทําสําเนา การพิ่มคุณภาพของสําเนา 
การตั้งจํานวนของสําเนาที่จะพิมพ แนวทางสําหรับการเลือกประเภทกระดาษที่ดี
ที่สุดและขนาดของงาน การทําโปสเตอร และการทําแผนประทับรีดรอน

เคล็ดลับ เพ่ือใหไดประสิทธิภาพการทําสําเนาท่ีดีที่สุดบนงานสําเนามาตรฐาน 
ใหต้ังขนาดกระดาษเปน Letter หรือ A4, ประเภทกระดาษเปน
กระดาษธรรมดา และคุณภาพของสําเนาเปนเร็ว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งขนาดกระดาษ โปรดดู ต้ัง
ขนาดกระดาษทําสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งประเภทกระดาษ โปรดดู ต้ังประเภท
กระดาษสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคุณภาพสําเนา โปรดดูเพ่ิมความเร็วหรือ
คุณภาพในการทําสําเนา

ทานสามารถเรียนรูวิธีการทํางานสําเนาภาพถายตางๆ เชน การทําสําเนาภาพ
ถายแบบไรขอบ การขยายและลดสําเนาของภาพถายเพื่อใหเหมาะสมกับลักษระ
ที่ทานตองการ การทําหลายสําเนาภาพถายในหนาเดียว และการเพ่ิมคุณภาพให
กับสําเนาของภาพถายที่มีสีจืดจาง

       ทําสําเนาภาพถายขนาด 10 คูณ 15 ซม. (4 คูณ 6 นิ้ว) แบบไร
ขอบ.

       ทําสําเนาภาพถายขนาด 10 คูณ 15 ซม. (4 คูณ 6 นิ้ว) ลงบน
หนากระดาษขนาดฟูลไซส.

       ทําสําเนาภาพถายหลายครั้งบนหนากระดาษหนึ่งหนา.

       เพ่ิมบริเวณสีสวางของสําเนา.
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ตั้งขนาดกระดาษทําสําเนา   
ทานสามารถกําหนดขนาดกระดาษไดใน HP all-in-oneขนาดกระดาษที่เลือก 
ควรเปนขนาดเดียวกับกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษการตั้งคาดีฟอลต
ขนาดกระดาษสําหรับการทําสําเนาเปน Automatic (อัตโนมัติ) จะทําให
เครื่อง HP all-in-one ตรวจสอบขนาดกระดาษในถาดปอนกระดาษ

ประเภทอกระดาษ การตั้งคาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

กระดาษสําหรับถายเอกสาร เอนก
ประสงค หรือแบบธรรมดา

Letter หรือ A4

กระดาษอิงคเจ็ต Letter หรือ A4

แผนประทับรีดรอน Letter หรือ A4

Letterhead Letter หรือ A4

กระดาษภาพถาย 10x15 ซม. หรือ 10x15 ซม. แบบ
ไรขอบ

4x6 นิ้ว หรือ 4x6 แบบไรขอบ
5x7 นิ้ว หรือ 5x7 แบบไรขอบ
Letter หรือ Letter แบบไรขอบ
A4 หรือ A4 แบบไรขอบ
ขนาด L หรือ ขนาด L แบบไรขอบ

การด Hagaki Hagaki หรือ Hagaki แบบไรขอบ

แผนใส Letter หรือ A4

การตั้งคาขนาดกระดาษจากแผงควบคุม
1 ในบริเวณทําสําเนา ใหกด เมน ูตอจากนั้นกด 2

Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น ใหเลือก Paper Size (
ขนาดกระดาษ)

2 กด  เพ่ือไฮไลตชนาดกระดาษที่เหมาะสม
3 กด OK เพ่ือเลือกขนาดกระดาษที่แสดงผลอยู
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ตั้งประเภทกระดาษสําเนา   
ทานสามารถตั้งประเภทกระดาษสําเนาบน HP all-in-one ของทานการตั้งคาดี
ฟอลตประเภทกระดาษสําหรับการทําสําเนานั้นจะเปนไปแบบอัตโนมัตซิึ่งจะทํา
ให HP all-in-one ตรวจจับประเภทของกระดาษที่อยูในถาดปอนเขา
หากทานทําสําเนาลงบนกระดาษพิเศษ หรือหากทานพบกับงานพิมพที่ไมได
คุณภาพโดยการใชการต้ังคาแบบอัตโนมัตน้ีิ ทานสามารถตั้งประเภทกระดาษ
ไดดวยตนเองจากเมนทูําสําเนา

1 ในบริเวณทําสําเนา ใหกด เมน ูตอจากนั้นกด 3
Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือก Paper 
Type(ประเภทกระดาษ)

2 กด  เพ่ือไฮไลตการตั้งคาประเภทกระดาษ ตอจากน้ันกด OK
ใหดูตารางตอไปนี้เพ่ือหาการตั้งคาประเภทกระดาษใดที่ตองเลือกตามกระดาษที่
ใสอยูในถาดปอนเขา

ประเภทอกระดาษ การตั้งคาแผงควบคุม

Copier paper หรือ letterhead Plain Paper

กระดาษ HP Bright White Plain Paper

HP Premium Plus Photo Paper, 
Glossy

Premium Photo

HP Premium Plus Photo Paper, 
Matte

Premium Photo

กระดาษภาพถาย HP Premium Plus 
ขนาด 4 คูณ 6 นิ้ว

Premium Photo

HP Photo Paper Photo Paper (กระดาษภาพ
ถาย)

กระดาาถายภาพ HP Everyday Everyday Photo

กระดาษถายภาพ HP Everyday, กึ่งมัน Everyday Matte

กระดาษภาพถายอ่ืนๆ ภาพถายอ่ืนๆ

แผนประทับรีดรอน HP (สําหรับผาสี) Iron-On

แผนประทับรีดรอน HP (สําหรับผาสีออน
หรือสีขาว)

แผนประทับรีดรอนแบบ
สะทอน
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ประเภทอกระดาษ การตั้งคาแผงควบคุม

กระดาษ HP Premium Premium Inkjet

กระดาษอิงคเจ็ตอื่นๆ Premium Inkjet

กระดาษใบปลิวและแผนพับ 
HP Professional &(แบบมัน)

Brochure Glossy

HP Professional Brochure & Flyer 
Paper (Matte)

Brochure Matte

HP Premium or Premium Plus Inkjet 
Transparency Film

Transparency (แผนใส)

ฟลมใสอื่น Transparency (แผนใส)

Hagaki แบบธรรมดา Plain Paper

Hagaki แบบมัน Premium Photo

L (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน) Premium Photo

เพิ่มความเร็วหรือคุณภาพในการทําสําเนา   
เครื่อง HP all-in-one มีตัวเลือกสามตัวเลือกสําหรับกําหนดความเร็วและ
คุณภาพในการทําสําเนา

● Best (ดีท่ีสุด) ใหคุณภาพการทําสําเนาดีท่ีสุดสําหรับกระดาษทุกประเภท
และขจัดแถบ (เสน) ที่อาจเกิดข้ึนในบริเวณสีทึบในบางครั้งการตั้งคาแบบ
ดทีีสุ่ดจะทําสําเนาชากวาการตั้งคาคุณภาพอื่นๆ

● Normal (ธรรมดา) ทําใหสําเนาท่ีออกมามีคุณภาพสูง และเปนคาท่ีแนะ
นําสําหรับการทําสําเนาโดยทั่วไปการตั้งคาแบบปกตจิะทําสําเนาเร็วกวา
การตั้งคาแบบดทีีสุ่ด          

● Fast (ดวน) ทําสําเนาไดเร็วกวาแบบ Normal (ธรรมดา)หากตนฉบับ
เปนขอความ คุณาภาพสําเนาท่ีไดจะเทียบเทากับแบบ Normal (
ธรรมดา) แตหากเปนรูปภาพ คุณภาพสําเนาอาจจะต่ํากวาการตั้งคาแบบ
เร็วจะใชหมึกนอยกวาและทําใหตลับหมึกพิมพมีอายุการใชงานไดนานข้ึน

การเปลี่ยนคุณภาพการทําสําเนาจากแผงควบคุม
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร

(ทําตอ)
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หากทานใชถาดปอนเอกสาร ใหวางหนากระดาษในถาดปอนเอกสารโดย
ใหดานบนของเอกสารเขาไปกอน

3 ในบริเวณทําสําเนา ใหกดคุณภาพ
ระบบจะแสดงเมนูคุณภาพการทําสําเนา

4 กด  เพ่ือเลือกระดับคุณภาพ และกด OK
5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

เลือกถาดปอนเขาสําหรับการทําสําเนา     
หากทานมีการติดต้ังอุปกรณเสริมถาดกระดาษที่รองรับ ทานสามารถระบุใหใช
ถาดปอนเขาใดเพื่อการทําสําเนาได:
● ทานสามารถใสวางประเภทและขนาดกระดาษไดทุกประเภท เชน กระดาษ

ภาพถาย หรือแผนใส ลงในถาดกระดาษหลักได (ถาดดานบน)
● ทานสามารถใสแผนกระดาษขนาดแบบฟูลไซสสีขาวธรรมดาไดถึง 250 

แผนลงในถาดใสกระดาษธรรมดาความจุ 250 แผนได (ถาดดานลาง)
● ทานสามารถใสวางกระดาษขนาดเล็ก เชน กระดาษภาพถาย หรือการด 

Hagaki cards ลงในอุปกรณเสริมในการพิมพแบบสองหนาแบบ
อัตโนมัติ HP ท่ีมถีาดสําหรับกระดาษขนาดเล็ก (ถาดดานหลัง)

ตัวอยางเชน หากทานจะทําสําเนาภาพถายจํานวนมากๆ ทานอาจใสถาดกระดาษ
หลักดวยกระดาษภาพถายและใสถาดดานลางดวยกระดาษ letter หรือ A4ทาน
ยังสามารถใสถาดดานหลังหากตองการดวยกระดาาภาพถายขนาด 10 คูณ 15 
ซม. และถาดปอนเขาหลักดวยกระดาษขนาดฟูลไซสการใชถาดปอนเขาที่เลือก
ใชไดจะประหยัดเวลาเพราะทานจะไมตองเอากระดาษออกและใสเขาไปใหมใน
แตละครั้งที่ทานทําสําเนาโดยใชขนาดและประเภทกระดาษแตกตางกัน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษลงในอุปกรณเสริม โปรดอาน
และปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับอุปกรณเสริม

การเลือกถาดปอนกระดาษเขาจากแผงควบคุม
1 ใหใสวางกระดาษลงในถาดปอนเขาที่ทานตองการทําสําเนา
2 กด Tray Select (เลือกถาดรับกระดาษ) จากน้ันกด 1

ระบบจะแสดงเมนู เลือกฟงกชั่น ตอจากนั้นระบบจะเลือกทําสําเนา
3 กด  เพ่ือเลือกถาดปอนเขา ตอจากนั้นกด OK

ข้ันตอนนี้ตะเลือกถาดปอนเขา และจะแสดงเมนกูารทําสําเนา
4 เปลี่ยนการตั้งคาใหเปนคาที่ตองการใน Copy Menu(เมนกูารทําสําเนา)
5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
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เปลี่ยนดฟีอลตการตั้งคาการทําสําเนา 
เมื่อทานเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนาจากแผงควบคุม การตั้งคานั้นจะใชกับงานที่
ทําสําเนาอยูในขณะน้ันเทานั้นหากตองการใหคาการทําสําเนามผีลตองานทํา
สําเนาในอนาคตท้ังหมด ทานสามารถบันทึกคาเหลาน้ันเปนคาดีฟอลตได
เมื่อทานเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนาจากแผงควบคุม หรือ HP Director การตั้ง
คาน้ีจะใชกับงานที่ทําสําเนาอยูในขณะน้ีเทานั้นหากตองการใหคาการทําสําเนามี
ผลตองานทําสําเนาในอนาคตทั้งหมด ทานสามารถบันทึกคาเหลานั้นเปนคาดี
ฟอลตได

1 เปลี่ยนการตั้งคาใหเปนคาที่ตองการใน Copy Menu(เมนกูารทําสําเนา)
2 จากเมนทูําสําเนา ใหกด  เพ่ือไฮไลตตั้งคาดฟีอลตใหม
3 กด OK เพ่ือเลือกตั้งคาดฟีอลตใหมจากเมนทูําสําเนา
4 กด OK เพ่ือใหคาที่กําหนดเปนคาดีฟอลตใหม

คาที่ทานกําหนดไวท่ีนี่จะถูกบันทึกอยูใน HP all-in-one เทานั้นคาเหลาน้ันจะ
ไมปรับเปลี่ยนคาในซอฟตแวรทานสามารถบันทึกการตั้งคาที่ใชบอยโดยใช
ซอฟตแวร HP Image Zone ที่มากับ HP all-in-one ของทานสําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ 
HP)

ทําสําเนาหลายสําเนาจากตนฉบับเดียวกัน 
ทานสามารถตั้งจํานวนสําเนาที่ทานตองการพิมพโดยใชตัวเลือกจํานวนสําเนาใน
เมนทูําสําเนา

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
หากทานใชถาดปอนเอกสาร ใหวางหนากระดาษในถาดปอนเอกสารโดย
ใหดานบนของเอกสารเขาไปกอน

3 ในบริเวณทําสําเนา ใหกดจํานวนสําเนา
ระบบจะแสดงหนาจอจํานวนสําเนา

4 กด  หรือใชปุมกดเพื่อปอนจํานวนสําเนาไดสูงสุดไมเกินที่กําหนดไว จาก
นั้นจึงกด OK
(จํานวนสําเนาสูงสุดจะตางกันไปตามรุน)

เคล็ดลับ และเพื่อชวยใหสามารถกําหนดจํานวนสําเนาในปริมาณมากได
สะดวกข้ึน ใหกดปุมลูกศรใดก็ไดคางไว จํานวนสําเนาจะเพิ่มข้ึน
ทีละ 5 ฉบับ

5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
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ในตัวอยางนี้ HP all-in-one จําทําสําเนาภาพถายตันฉบับขนาด10 คูณ 
15 ซม. จํานวนหกชุด
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ทําสําเนาเอกสารขาวดําแบบสองหนา 
ทานสามารถใช HP all-in-one เพ่ือทําสําเนาเอกสารหนึ่งหนาหรือหลายหนา
แบบสีหรือขาวดําไดในตัวอยางนี้ จะใช HP all-in-one ทําสําเนาตนฉบับสอง
หนาแบบขาวดํา

การทําสําเนาเอกสาร 2 หนาจากแผงควบคุม
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 ใสตนฉบับขนาด letter หรือ A4 ลงในถาดปอนเอกสารวางเอกสารโดยให

ดานบนของเอกสารเขาไปกอน
3 กด ทําสําเนา หากไฟที่ปุมยังไมสวาง
4 กด เริ่มพิมพสดีํา
5 เอาหนาแรกออกจากถาดปอนเอกสารและใสหนาท่ีสองเขาไป
6 กด เริ่มพิมพสดีํา

ทําสําเนาแบบสองหนา 
ทานสามารถทําสําเนาแบบสองหนาจากตนฉบับแบบขนาด letter หรือ A4 
แบบหนาเดียว หรือสองหนาได

หมายเหตุ ทานสามารถทําสําเนาแบบสองหนาไดก็ตอเมื่อ HP all-in-one ของ
ทานมีอุปกรณเสริมการพิมพแบบสองหนาอัตโนมัติ HPอุปกรณ
เสริมการพิมพแบบสองหนาอัตโนมัติเปนอุปกรณืมาตรฐานสําหรับ
เครื่องบางรุน หรือสามารถซื้อแยกตางหากได

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 ใสตนฉบับขนาด letter หรือ A4 ลงในถาดปอนเอกสารวางเอกสารโดยให

ดานบนของเอกสารเขาไปกอน

หมายเหตุ ทานไมสามารถทําสําเนาแบบสองหนาจากตนฉบับที่มขีนาด 
legal ได

3 กด Two-Sided (สองดาน) จากนั้นกด 1
ระบบจะแสดงเมนู เลือกฟงกชั่น ตอจากนั้นระบบจะเลือกทําสําเนา
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4 เลือกตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกจากรายการตอไปนี้โดยการกด  เพ่ือไฮตไล
ตการต้ังคาที่ตองการ ตอจากนั้นใหกด OK.
– ตนฉบับแบบหนาเดียว, สําเนาแบบหนาเดียว

ตัวเลือกนี้จะใหสําเนาแบบหนาเดียวมาตรฐานจากตนฉบับแบบหนา
เดียว

– ตนฉบับแบบหนาเดียว, สําเนาแบบสองหนา
ตัวเลือกนี้จะใชตนฉบับแบบหนาเดียวสองแผนเพ่ือทําสําเนาแบบสอง
หนาหนึ่งแผน

– ตนฉบับแบบสองหนา, สําเนาแบบหนึ่งหนา
ตัวเลือกนี้จะใหสําเนาแบบหนาเดียวจากตนฉบับแบบสองหนา

– ตนฉบับแบบสองหนา, สําเนาแบบสองหนา
ตัวเลือกนี้จะใหสําเนาแบบสองหนาจากตนฉบับแบบสองหนา

5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

หมายเหตุ หามเอากระดาษออกจากถาดจนกระทั่งสําเนาทั้งสองหนาเสร็จ
สมบูรณ

พิมพสําเนาเปนชุด     
ทานสามารถใชคุณลักษณะเฉพาะพิมพเปนชุดเพ่ือพิมพชุดสําเนาตามลําดับ
เดียวกันท่ีไดสแกนจากถาดปอนเอกสารทานตองทําสําเนาตนฉบับมากกวาหนึ่ง
ชุดเพ่ือใชคุณลักษณะเฉพาะพิมพเปนชุด

หมายเหตุ คุณลักษณะพิมพเปนชุดนี้ใชไดกับบางรุนเทานั้น

ในการพิมพสําเนาจากแผงควบคุม

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ

เอกสารชิดดานซาย

เคล็ดลับ งานพิมพเปนชุดจํานวนมากอาจเกินความจําของ HP all-in-
one ของทานลองแบงยอยงานพิมพเปนชุดจํานวนมากเปนงาน
เล็กๆทําสําเนาจํานวนหนาใหนอยลงในแตละคร้ัง ตอจากน้ันคอย
รวมกันในภายหลัง

3 ในบริเวณทําสําเนา ใหกด พิมพเปนชุด
ระบบจะแสดงเมนพูิมพเปนชุด

4 กด 1จากนั้นกด OK (ตกลง)
ระบบจะเลือกเปด และจะปดเมนพิูมพเปนชุด

5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

ทําสําเนาสองตนฉบับบนกระดาษหนึ่งหนา 
ทานสามารถพิมพตนฉบับท่ีตางกันสองชุดบนกระดาษหนาเดียวโดยใชคุณ
ลักษณะเฉพาะ 2 บน 1สําเนาจากตนฉบับทั้งสองตนฉบับจะวางอยูขางกันใน
ลักษณะการจัดหนากระดาษแนวนอน

ในการทําสําเนาตนฉบับสองชุดลงบนหนึ่งหนาจากแผงควบคุม
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 ใสตนฉบับขนาด letter หรือ A4 ลงในถาดปอนเอกสารวางเอกสารโดยให

ดานบนของเอกสารเขาไปกอน
3 ในบริเวณทําสําเนา ใหกด ลด/ขยาย ตอจากนั้นกด 8

ระบบจะแสดงเมนูลด/ขยาย ตอจากน้ันจะเลือก 2 บน 1
4 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

ทําสําเนาภาพถายขนาด 10 คูณ 15 ซม. (4 คูณ 6 นิ้ว) แบบ
ไรขอบ   

เพ่ือใหไดสําเนาภาพถายคุณภาพดีที่สุด ใหวางกระดาษภาพถายลงในถาดปอน
กระดาษ และเปลี่ยนคาการทําสําเนาใหถูกตองตรงตามประเภทกระดาษและการ
เพ่ิมคุณภาพภาพถายนอกจากนี้ ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพถายเพื่อ
คุณภาพการพิมพที่ดีข้ึนเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพภาพ
แลว ทานจะมีระบบสีหกสีโปรดอาน การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย          
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

คําเตือน ในการทําสําเนาแบบไรขอบ ทานตองมกีระดาษภาพถาย (หรือ
มีกระดาษเฉพาะอยางอื่น) ใสไวอยูหาก HP all-in-one ตรวจจับพบ
กระดาษธรรมดาในถาดปอนเขา เครื่องจะไมทําสําเนาแบบไรขอบแตจะ
ทําสําเนาแบบมขีอบแทน

1 ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 คูณ 15 ซม.ลงในถาดปอนเขา

หมายเหตุ หากเครื่อง HP all-in-one ของทานมถีาดปอนเขามากกวา
หนึ่ง ทานอาจตองเลือกถาดปอนเขาท่ีถูกตองโปรดอาน เลือก
ถาดปอนเขาสําหรับการทําสําเนา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
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วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

3 กด เริ่มทําสําเนาสี
เครื่อง HP all-in-one จะทําสําเนาภาพถายตนฉบับขนาด 10 คูณ 15 
ซม. แบบไรขอบตามท่ีแสดงไว ขางลาง

เคล็ดลับ หากสําเนาท่ีไดไมใชเปนแบบไรขอบ ใหต้ังขนาดกระดาษเปน
5x7 ไรขอบ หรือ 4x6 ไรขอบ ต้ังประเภทกระดาษเปน
กระดาษภาพถาย ต้ังการเพิ่มคุณภาพของ ภาพถาย ตอจากนั้นให
ลองดูใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาขนาดกระดาษ โปรดดู
ต้ังขนาดกระดาษทําสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาประเภทกระดาษ โปรดดู
ต้ังประเภทกระดาษสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาการเพิ่มคุณภาพของภาพ
ถาย โปรดดู เพ่ิมบริเวณสีสวางของสําเนา

ทําสําเนาภาพถายขนาด 10 คูณ 15 ซม. (4 คูณ 6 นิ้ว) ลงบน
หนากระดาษขนาดฟลูไซส      

ทานสามารถใชการตั้งคาเติมใหเต็มทั้งหนาเพ่ือขยายหรือลดตนฉบับเพื่อเติมให
เต็มพื้นที่ที่สามารถพิมพไดของขนาดกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนเขาในตัวอยาง
นี้ เติมใหเต็มทั้งหนาจะถูกใชเพ่ือขยายภาพถายขนาด 10 คูณ 15 ซม. เพ่ือ
สรางสําเนาแบบไรขอบขนาดฟูลไซสในการทําสําเนาภาพถาย ทานอาจตองใช
ตลับหมึกพิมพภาพเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุดเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพ
สามสีและตลับหมึกพิมพภาพแลว ทานจะมรีะบบสีหกสีโปรดอาน การใชตลับ
หมึกพิมพภาพถาย          สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ หากตองการสรางงานพิมพแบบไมมขีอบโดยไมเปลี่ยนสัดสวนของ
ตนฉบับ HP all-in-one อาจตัดบางสวนของภาพรอบๆ ขอบ
กระดาษออกไปซึ่งในกรณีสวนใหญ การตัดภาพนี้จะไมเปนที่สังเกต
เห็น
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คําเตือน ในการทําสําเนาแบบไรขอบ ทานตองมกีระดาษภาพถาย (หรือ
มีกระดาษเฉพาะอยางอื่น) ใสไวอยูหาก HP all-in-one ตรวจจับพบ
กระดาษธรรมดาในถาดปอนเขา เครื่องจะไมทําสําเนาแบบไรขอบแตจะ
ทําสําเนาแบบมขีอบแทน

หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะนี้จะทํางานไมถูกตองหากกระจกและที่รองฝาไม
สะอาดสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดเครื่อง 
HP all-in-one

1 ใสกระดาษภาพถายขนาด Letter หรือ A4 ลงในถาดปอนกระดาษ
หากเครื่อง HP all-in-one ของทานมถีาดปอนเขามากกวาหนึ่ง ทานอาจ
ตองเลือกถาดปอนเขาที่ถูกตองโปรดอาน เลือกถาดปอนเขาสําหรับการทํา
สําเนา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

3 ในบริเวณทําสําเนา ใหกด ลด/ขยาย ตอจากนั้นกด 4
เมนู Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย) จะปรากฏขึ้นมา จากน้ันใหเลือก
Fill Entire Page (เต็มหนากระดาษ)

4 กด เริ่มทําสําเนาสี
เคล็ดลับ หากสําเนาท่ีไดไมใชเปนแบบไรขอบ ใหต้ังขนาดกระดาษเปน

5x7 ไรขอบ หรือ 4x6 ไรขอบ ต้ังประเภทกระดาษเปน
กระดาษภาพถาย ต้ังการเพิ่มคุณภาพของ ภาพถาย ตอจากนั้นให
ลองดูใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาขนาดกระดาษ โปรดดู
ต้ังขนาดกระดาษทําสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาประเภทกระดาษ โปรดดู
ต้ังประเภทกระดาษสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาการเพิ่มคุณภาพของภาพ
ถาย โปรดดู เพ่ิมบริเวณสีสวางของสําเนา
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ทําสําเนาภาพถายหลายครั้งบนหนากระดาษหนึ่งหนา   
ทานสามารถพิมพสําเนาของตนฉบับหนึ่งๆ ไดหลายชุด โดยใหสําเนาทั้งหมดอยู
ในหนาเดียวกัน วิธีการคือเลือกขนาดภาพจากตัวเลือก Reduce/Enlarge (
ยอ/ขยาย) ใน Copy Menu (เมนกูารทําสําเนา)
หลังจากเลือกขนาดแลว อาจมีขอความถามวา ตองการพิมพสําเนาภาพถาย
หลายชุดใหพอดีกับกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษหรือไม

ในการทําสําเนาภาพถายหลายครั้งบนหนากระดาษหนึ่งหนา
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

3 ในบริเวณทําสําเนา ใหกด ลด/ขยาย ตอจากนั้นกด 5
เมนู Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย) จะปรากฏขึ้นมา จากน้ันใหเลือก
Image Sizes (ขนาดภาพ)

4 กด  เพ่ือเลือกขนาดที่ตองการทําสําเนาภาพ แลวกด OK
ขอความ Many on Page? (หลายแผนตอหนา?) อาจปรากฏขึ้น เพ่ือ
ถามวาทานตองการพิมพสําเนาภาพจํานวนหลายชุดใหพอดีกับขนาดของ
กระดาษในถาดปอนกระดาษหรือไม หรือตองการสําเนาเพียงชุดเดียว ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับขนาดภาพที่ทานเลือก
สําหรับภาพบางภาพที่มขีนาดใหญ ทานอาจไมสามารถกําหนดจํานวนภาพ
ตอหนึ่งหนาไดในกรณีนี้ ภาพสําเนาที่ไดจะมีเพียงภาพเดียว

5 หากขอความ Many on Page? (หลายแผนตอหนา?) ปรากฏขึ้น ให
เลือก Yes (ใช) หรือ No (ไม) และกด OK

6 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
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ปรับขนาดตนฉบับเพื่อใหพอดกัีบกระดาษขนาด letter หรือ 
A4     

หากภาพหรือขอความบนตนฉบับเต็มทั้งแผนท่ีไมมีขอบ ใหใช พอดีหนา หรือ
เต็มหนา 91% เพ่ือลดตนฉบับของทานและปองกันการตัดของขอความหรือ
ภาพที่อยูบริเวณขอบของแผนท่ีไมตองการออก

เคล็ดลับ ทานสามารถขยายภาพถายขนาดเล็กใหพอดีภายในพื้นที่ที่สามารถ
พิมพไดของหนาขนาดฟูลไซสหากตองการใชคุณสมบัตินี้โดยไม
เปลี่ยนขนาดของตนฉบับหรือตัดขอบ HP all-in-one อาจตองเหลือ
พ้ืนท่ีวางขนาดไมเทากันรอบๆ ขอบกระดาษไว

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
ใหวางหนากระดาษในถาดปอนเอกสารโดยใหดานบนของเอกสารเขาไป
กอน

3 ในบริเวณทําสําเนา ใหกด ลด/ขยาย
ระบบจะแสดงเมนูลด/ขยาย

4 ใหกดตัวเลือกตังใดตัวหนึ่งดังตอไปนี้:
– หากทานใสตนฉบับในถาดปอนเอกสารแลว ใหกด 2

ระบบจะเลือก เต็มหนา 91%
– หากทานตองการใช พอดีหนา ใหกด 3

ระบบจะเลือกพอดหีนา
5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

ปรับขนาดตนฉบับโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง       
ทานสามารถใชการตั้งคาแบบกําหนดเองของทานเพื่อลดหรือขยายสําเนาของ
เอกสารได

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
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2 ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด
ปอนเอกสาร
ใหวางหนากระดาษในถาดปอนเอกสารโดยใหดานบนของเอกสารเขาไป
กอน

3 ในบริเวณทําสําเนา ใหกด ลด/ขยาย ตอจากนั้นกด 5
ระบบจะแสดงเมนู ลด/ขยาย ตอจากนั้นจะเลือกแบบกําหนดเอง 100%

4 กด  หรือ  หรือใชแผงแปนพิเศษเพื่อใสจํานวนเปอรเซ็นตเพ่ือลดหรือ
ขยายสําเนา ตอจากน้ันกด OK
(จํานวนเปอรเซ็นตตํ่าสุดและสูงสุดในการปรับขนาดสําเนานั้นแตกตางกัน
ตามแตรุน)

5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

ทําสําเนาเอกสารขนาด legal ลงบนเอกสารขนาด 
letter                                  

ทานสามารถใชการตั้งคา Legal > Ltr 72% เพ่ือลดสําเนาของเอกสารขนาด 
legal ไปเปนขนาดที่พอดีกับกระดาษขนาด letter

หมายเหตุ ตัวอยางจํานวนเปอรเซ็นต Legal > Ltr 72% อาจจะไมตรงกันกับ
จํานวนเปอรเซ็นตที่ปรากฏขึ้นในจอแสดงผลแผงควบคุม

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ

เอกสารชิดดานซาย
ใหวางหนากระดาษในถาดปอนเอกสารโดยใหดานบนของเอกสารเขาไป
กอน

3 ในบริเวณทําสําเนา ใหกด ลด/ขยาย ตอจากนั้นกด 6
ระบบจะแสดงเมนู ลด/ขยาย ตอจากนั้นจะเลือก Legal > Ltr 72%

4 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
HP all-in-one จะยอขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดีกับพื้นท่ีที่พิมพของ
กระดาษ letter ตามทีแ่สดงไวดานลางนี้

บท 7

84 เครื่อง HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

กา
รใ
ช
ค
ุณ
สม
บ
ัตกิ
าร
ท
ําส
าํเ
น
า



ทําสําเนาตันฉบับทีสี่จืดจาง       
ทานสามารถใชตัวเลือก Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) เพ่ือปรับความ
สวางและความเขมของสําเนานอกจากน้ีทานยังสามารถปรับความเขมของสีเพ่ือ
ทําใหสีบนสําเนาชัดเจนข้ึนหรือคมชัดข้ึน

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
หากทานใชถาดปอนเอกสาร ใหวางหนากระดาษในถาดปอนเอกสารโดย
ใหดานบนของเอกสารเขาไปกอน

3 ในบริเวณทําสําเนา ใหกด เมนู
Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น

4 กด  เพ่ือไฮไลต ทําใหสวางขึ้น/ทําใหเขมขึ้น ตอจากนั้นกด OK
ระบบจะแสดงหนาจอ ทําใหสวางขึ้น/ทําใหเขมขึ้นชวงคาของ Lighter/
Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) จะปรากฏขึ้นเปนสเกลที่จอแสดงผลกราฟกสี

5 กด  เพ่ือทําใหสําเนามีสีเขมข้ึน แลวกด OK

หมายเหตุ นอกจากนี้ทานยังสามารถกด  เพ่ือทําใหสําเนาสวางขึ้นได

6 กด  เพ่ือไฮไลต ความเขมของส ี ตอจากนั้นกด OK
ชวงคาความเขมของสีจะปรากฏเปนสเกลอยูในจอแสดงผลกราฟกสี

7 กด  เพ่ือทําใหภาพชัดเจนข้ึน จากนั้นกด OK

หมายเหตุ นอกจากนี้ทานยังสามารถกด  เพ่ือทําใหภาพมสีีออนลงได
เชนกัน

8 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

ทําสําเนาเอกสารทีส่งมาทางแฟกซมาหลายครั้ง     
ทานสามารถใชคุณลักษณะเฉพาะการเพิ่มคุณภาพเพ่ือปรับคุณภาพของเอกสาร
ที่เปนขอความโดยการทําใหขอบของขอความใหชัดข้ึนหรือปรับภาพถายโดย
การเพิ่มคุณภาพสีจางที่อาจจะไมปรากฏเปนสีขาว

การเพิ่มคุณภาพแบบผสมเปนตัวเลือกดีฟอลตใชการเพิ่มคุณภาพแบบผสมเพ่ือ
ทําใหขอบตัวหนังสือของตนฉบับสวนใหญชัดข้ึน

ในการทําสําเนาเอกสารทีไ่มชัด
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
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หากทานใชถาดปอนเอกสาร ใหวางหนากระดาษในถาดปอนเอกสารโดย
ใหดานบนของเอกสารเขาไปกอน

3 ในบริเวณทําสําเนา ใหกด เมนู
Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น

4 กด  เพ่ือไฮไลตการเพิ่มคุณภาพ ตอจากนั้นใหกด OK
ระบบจะแสดงเมนู การเพิ่มคุณภาพ

5 กด  เพ่ือเลือกการตั้งคาเพิ่มคุณภาพ Text (ขอความ) จากนั้นจึงกด OK
6 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

เคล็ดลับ ถางานพิมพของทานมลีักษณะใดตอไปนี้ ใหปดคุณสมบัติการเพิ่ม
คุณภาพ Text (ขอความ) ดวยการเลือก Photo (ภาพถาย) หรือ
None (ไมม)ี:

● มีจุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของทาน
● ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมจีุดดาง (ไมเรียบ)
● วัตถุหรือเสนที่เปนสีซึ่งมลีักษณะบางมสีวนท่ีเปนสีดําปรากฏขึ้น
● มีเม็ดตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฎขึ้นในแผนสําเนาบริเวณสีเทาออน

ไปจนถึงสีเทากลาง

เพิ่มบริเวณสีสวางของสําเนา     
ทานสามารถใชการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) เพ่ือปรับใหสีออนท่ีอาจ
กลายเปนสีขาวคมชัดข้ึนนอกจากนี้ทานยังสามารถใชคุณสมบัติการเพ่ิม
คุณภาพ Photo (ภาพถาย) เพ่ือกําจัดหรือลดปญหาที่อาจเกิดข้ึนดังตอไปนี้เมื่อ
ทําสําเนาดวยคุณสมบัติการเพิ่มคุณภาพ Text (ขอความ)
● มีจุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของทาน
● ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมจีุดดาง (ไมเรียบ)
● วัตถุหรือเสนที่เปนสีซึ่งมลีักษณะบางมสีวนท่ีเปนสีดําปรากฏขึ้น
● มีเม็ดตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฎขึ้นในแผนสําเนาบริเวณสีเทาออน

ไปจนถึงสีเทากลาง

ในการทําสําเนาภาพถายทีส่วางเกินไป

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

3 ในบริเวณทําสําเนา ใหกด เมนู
Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น

4 กด  เพ่ือไฮไลตการเพิ่มคุณภาพ ตอจากนั้นใหกด OK
ระบบจะแสดงเมนู การเพิ่มคุณภาพ
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5 กด  เพ่ือเลือกการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) แลวกด OK
6 กด เริ่มทําสําเนาสี

ทานสามารถกําหนดคา Enhancement (การเพิ่มคุณภาพ) สําหรับภาพถาย
และเอกสารอื่นๆ ที่ทานทําสําเนาโดยใชซอฟตแวร HP Image Zone ที่มีมา
พรอมกับ HP all-in-one ไดเพียงคลิกเมาสครั้งเดียว ทานก็สามารถกําหนดให
ทําสําเนาภาพถายดวยการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) ทําสําเนาเอกสารขอ
ความดวยการเพิ่มคุณภาพ Text (ขอความ) หรือทําสําเนาเอกสารที่มีท้ังภาพ
และขอความดวยการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) และ Text (ขอความ) 
ไดสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช
โซนรูปภาพของ HP)

เลื่อนสําเนาเพื่อเพิ่มขอบ     
ทานสามารถใช เลื่อนขอบ 100% เพ่ือเลื่อนสําเนาไปทางซายหรือขวาเพื่อเพิ่ม
ขอบสําหรับการเย็บรวม

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
ใหวางหนากระดาษในถาดปอนเอกสารโดยใหดานบนของเอกสารเขาไป
กอน

3 ในบริเวณทําสําเนา ใหกด ลด/ขยาย ตอจากนั้นกด 9
ระบบจะแสดงเมนูลด/ขยาย ตอจากน้ันจะเลือก เลื่อนขอบ 100%

4 กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนขอบกระดาษทางซายหรือทางขวา
5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

ทําโปสเตอร     
ทานสามารถใชคุณสมบัติ Poster (โปสเตอร) เพ่ือขยายสําเนาตนฉบับแตละ
สวนใหมีขนาดใหญแลวนํามาตอรวมกันเปนโปสเตอรได

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
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ถาทานกําลังทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพลงบนกระจกโดยใหดานยาวของ
ภาพถายขนานกับขอบดานหนาของกระจก

3 กดลด/ขยาย ตอจากนั้นกด 0
เมนู Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย) จะปรากฏขึ้นมา ใหเลือก Poster (
โปสเตอร)

4 กด  เพ่ือเลือกความกวางของโปสเตอร แลวกด OK
ขนาดโปสเตอรที่ต้ังเปนดีฟอลตมคีวามกวางเทากับ 2 หนา

5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
หลังจากเลือกความกวางของโปสเตอรแลว HP all-in-one จะปรับความ
ยาวโดยอัตโนมัติ เพ่ือรักษาอัตราสวนของตนฉบับ

เคล็ดลับ หากตนฉบับไมสามารถทําการขยายเปนขนาดโปสเตอรที่เลือกได
เพราะตนฉบับมีจํานวนเปอรเซ็นตการซูมเกิน ขอมูลขอผิดพลาดจะ
แสดงขึ้นและบอกใหลองขนาดความกวางที่เล็กกวาเลือกโปสเตอร
ขนาดเล็กกวาเดิมและทําสําเนาใหมอีกครั้ง

ทานสามารถแสดงความคิดสรางสรรคลงในภาพถายของทานไดโดยใช
ซอฟตแวร HP Image Zone ที่มมีาพรอมกับเครื่อง HP all-in-oneสําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพ
ของ HP)

เตรียมแผนประทับรีดรอน  
ทานสามารถทําสําเนาภาพหรือขอความลงบนแผนประทับรีดรอน ตอจากนั้นให
รีดมันลงบนเสื้อยืดทีเชิรต ปลอกหมอน เ  สื่อรอง หรือช้ินผาอ่ืนๆ

เคล็ดลับ ฝกการใชแผนประทับรีดรอนบนผาเกาๆ กอน

1 วางกระดาษสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีดลงในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

ถาทานกําลังทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพลงบนกระจกโดยใหดานยาวของ
ภาพถายขนานกับขอบดานหนาของกระจก

3 ในบริเวณทําสําเนา ใหกด เมน ูตอจากนั้นกด 3
Copy Menu (เมนูการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือก Paper 
Type(ประเภทกระดาษ)

4 กด  เพ่ือเลือก Iron-On (สิ่งพิมพผนึกดวยเตารีด) หรือ Iron-On 
Mirrored (ส่ิงพิมพผนึกดวยเตารีดแบบกลับดาน) จากนั้นกด OK

หมายเหตุ เลือก Iron-On (สิ่งพิมพผนึกดวยเตารีด) เปนประเภท
กระดาษสําหรับเนื้อผาสีเขม และ Iron-On Mirrored (สิ่ง

บท 7
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พิมพผนึกดวยเตารีดแบบกลับดาน) สําหรับเนื้อผาสีขาวหรือสี
ออน

5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

หมายเหตุ เมื่อทานเลือก แผนประทับรีดรอนแบบสะทอนเปนประเภท
กระดาษ เครื่อง HP all-in-one จะทําสําเนาภาพสะทอนของ
ตนฉบับของทานโดยอัตดนมัต ิเพ่ือที่เวลารีดประทับลงบนผาจะ
ไดปรากฏขึ้นอยางถูกตอง

หยุดกา รทําสําเนา     
➔ หากตองการหยุดทําสําเนา ใหกดปุม ยกเลิก บนแผงควบคุม
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8 การใชคุณสมบัตกิารสแกน

การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับคอมพิวเตอรของทานทานสามารถสแกนไดแทบทุกอยาง ไมวาจะเปน
ภาพถาย บทความในนิตยสาร เอกสารที่เปนขอความ หรือแมแตวัตถุสามมิติ 
โดยระวังอยาใหขูดขีดกับกระจกของ HP all-in-oneการสแกนไปยังการด
หนวยความจําจะทําใหทานสามารถพกพาภาพที่สแกนไวแลวได

ทานสามารถใชคุณสมบัติการสแกนของ HP all-in-one ทําสิ่งตอไปนี้:
● สแกนขอความจากบทความเขาสูโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอรและอางอิง

บทความในรายงาน
● พิมพนามบัตรและแผนพับโดยการสแกนโลโกและใชโลโกในซอฟตแวร

สําหรับตีพิมพ
● สงภาพถายไปยังเพ่ือนหรือญาติโดยการสแกนงานพิมพที่ชอบและใสงาน

พิมพเหลาน้ันเขาไปในขอความอีเมล
● สรางคลังภาพถายของบานหรือสํานักงานของทาน หรือจัดเกบรวบรวมภาพ

ถายที่มีคาในสมุดติดรูปอิเล็กทรอนิกส

หมายเหตุ สแกนขอความ (รูจักกันในช่ือ การแปลงงานพิมพและลายมือไปเปน
รหัสโดยใชสแกนเนอร หรือ OCR) จะทําใหทานสามารถนําเอาเนื้อ
หาในบทความนิตยสาร หนังสือ และสิ่งพิมพอื่นๆ เขาไปใน
โปรแกรมเวิรดโพสเซสเซอรที่ชอบ (และโปรแกรมอื่นๆ อีกมาก
มาย) เพ่ือใหเปนขอความที่สามารถแกไขไดอยางสมบูรณการเรียนรู
วิธีการทํา OCR ที่ถูกตองนั้นถือเปนส่ิงสําคัญ หากทานตองการผล
การสแกนที่ดีเยี่ยมอยาคาดหวังวาเอกสารขอความที่ไดรับการสแกน
นั้นจะสมบูรณแบบเมื่อทานใชซอฟตแวร OCR เปนครั้งแรกการใช
ซอฟตแวร OCR นั้นเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ตองอาศัยเวลาและการ
ฝกฝนจนชํานาญสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนเอกสาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารที่มทีั้งตัวอักษรและภาพ โปรดอาน
เอกสารที่ใหมาพรอมกับซอฟตแวร OCR ของทาน

เมื่อตองการใชคุณสมบัติการสแกนเครื่อง HP all-in-one และคอมพิวเตอร
ของทานตองเชื่อมตอกันและเปดใชงานอยูอีกทั้งตองมีการติดต้ังและรัน
ซอฟตแวร HP all-in-one บนเครื่องคอมพิวเตอรกอนที่จะทําการสแกนเพ่ือ
ตรวจสอบการรันซอฟตแวรของ HP all-in-one บนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใช 
Windows โปรดดูที่ไอคอน HP all-in-one ในซิสเต็มเทรยที่ดานขวาลางของ
หนาจอใกลกับเวลาบนเคร่ือง Macintosh จะมกีารรันซอฟตแวร HP all-in-
one เสมอ
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หมายเหตุ การปดไอคอนของ HP ที่ซิสเต็มเทรยใน Windows อาจสงผลให 
HP all-in-one ไมสามารถทําหนาที่บางอยางในการสแกนได และ
จะสงผลใหขอความแสดงความผิดพลาด No Connection (ไมมี
การเชื่อมตอ) ปรากฏขึ้นในกรณีนี้ ทานสามารถเรียกการทํางานเต็ม
รูปแบบกลับมาไดดวยการรีสตารทคอมพิวเตอรของทานหรือเริ่ม
การใชงานซอฟตแวร HP Image Zone

หากตองการขอมูลเกี่ยวกับวิธีสแกนจากคอมพิวเตอร หรือวิธีปรับ ปรับขนาด 
หมุน ตัด และทําใหการสแกนคมชัด โปรดดู HP&Image Zone Help (วิธี
ใชโซนรูปภาพของ HP) บนหนาจอซึ่งมาพรอมกับซอฟตแวรของทาน
ในบทนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการสแกนเขาสูแอพพลิเคชัน เขาสูจุดหมาย
ปลายทาง HP Instant Share และเขาสูการดหนวยความจํา นอกจากนี้ยังมี
ขอมูลเกี่ยวกับการสแกนจาก HP Director และการปรับภาพตัวอยาง

สแกนเขาแอพพลิเคชัน 
ทานสามารถสแกนตนฉบับที่วางอยูบนกระจกจากแผงควบคุมไดโดยตรง

หมายเหตุ เมนูท่ีแสดงในสวนนี้อาจแตกตางกันในเนื้อหาทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบ
ปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรของทานและแอพพลิเคช่ันที่ทาน
ต้ังคาใหเปนจุดหมายปลายทางการสแกนใน HP Image Zone

สแกนตนฉบับ (ทีเ่ชื่อมตอกับ USB) 
ปฏิบัติตามข้ันตอนเหลาน้ีหาก HP all-in-one ของทานเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรโดยตรงผานทางสายเคเบิล USB
1 ใสตนฉบับควํ่าหนาลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2 ในบริเวณสแกน ใหกด สแกนไปยัง

เมนู สแกนไปยังจะแสดงรายการจุดหลายปลายทาง ซึ่งรวมถึง
แอพพลิเคชัน สําหรับสิ่งใดก็ตามที่ทานสแกนปลายทางที่ต้ังเปนคาดีฟอลต
จะเปนปลายทางท่ีทานเลือกไวครั้งสุดทายที่ใชเมนูนี้ทานจะกําหนดให
แอพพลิเคชันใดและจุดหมายปลายทางอื่นๆ แสดงขึ้นบนเมนูสแกนไปยัง
โดยใช HP Image Zone บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

3 ในการเลือกแอพพลิเคชันเพ่ือรับการสแกน ใหกดหมายเลขของ
แอพพลิเคชันนั้นบนแผงควบคุมหรือใชปุมลูกศรเพื่อไฮไลต ตอจากนั้นให
กด OK หรือ เริ่มตนสแกน
ภาพสแกนตัวอยางจะปรากฏในหนาตาง HP Scan (การสแกนของ HP) 
บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน ซึ่งทานสามารถปรับแตงได
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแตงภาพตัวอยาง โปรดดู
HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวรของทาน

4 ทําการปรับแตงภาพตัวอยางตามตองการในหนาตาง HP Scanเมื่อสแกน
เสร็จ คลิกAccept  (ตกลง)
เครื่อง HP all-in-one จะสงงานสแกนไปยังแอปพลิเคชันที่เลือกไวเชน 
หากทานเลือก HP Image Zone เครื่องจะเปดและแสดงภาพขึ้นมาโดย
อัตโนมัติ

สแกนตนฉบับ (เชื่อมตอกับเครือขาย) 
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้หากเชื่อมตอ HP all-in-one กับคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นในระบบเครือขาย

1 ใสตนฉบับควํ่าหนาลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2 ในบริเวณสแกน ใหกด สแกนไปยัง

เมนู สแกนไปยังจะแสดงรายการตัวเลือกตางๆ กัน
3 กด 1 เพ่ือเลือกเลือกคอมพิวเตอรหรือใชปุมลูกศรเพื่อไฮไลต ตอจากนั้น

กด OK
เมนู Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) จะปรากฏขึ้น โดยมี
รายการคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ HP all-in-one

หมายเหตุ เมนู Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) อาจแสดง
เครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับสาย USB นอกเหนือจาก
เครื่องที่เช่ือมตอผานเครือขาย

4 ในการเลือกเครื่องคอมพิวเตอรท่ีต้ังเปนดีฟอลต ใหกด OKในการเลือก
เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่น ใหกดหมายเลขของเครื่องคอมพิวเตอรน้ัน
บนแผงควบคุมหรือใชปุมลูกศรเพื่อไฮไลตตัวเลือกของทาน ตอจากนั้นกด
OKการสงงานสแกนไปยังแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร ใหเลือก
เครื่องคอมพิวเตอรในเมนู
เมนู สแกนไปยังจะแสดงรายการจุดหลายปลายทาง ซึ่งรวมถึง
แอพพลิเคชัน สําหรับสิ่งใดก็ตามที่ทานสแกนปลายทางที่ต้ังเปนคาดีฟอลต
จะเปนปลายทางท่ีทานเลือกไวครั้งสุดทายที่ใชเมนูนี้ทานจะกําหนดจุดหมาย
ปลายทางใดที่จะแสดงบนเมนูสแกนไปยังโดยใช HP Image Zone บน
เครื่องคอมพิวเตอรของทานสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP Image 
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวรของ
ทาน

5 ในการเลือกแอพพลิเคชันเพ่ือรับการสแกน ใหกดหมายเลขของ
แอพพลิเคชันนั้นบนแผงควบคุมหรือใชปุมลูกศรเพื่อไฮไลต ตอจากนั้นให
กด OK หรือ เริ่มตนสแกน
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หากทานเลือก HP Image Zone ภาพตัวอยางของการสแกนจะปรากฏ
ข้ึนในหนาตาง HP Scan บนเครื่องคอมพิวเตอร ที่ทานสามารถตกแตง
ได

6 ทําการปรับแตงภาพตัวอยางตามตองการในหนาตาง HP Scan (การ
สแกนของ HP)เมื่อสแกนเสร็จ คลิก Accept (ตกลง)
เครื่อง HP all-in-one จะสงงานสแกนไปยังแอปพลิเคชันที่เลือกไวเชน 
หากทานเลือก HP Image Zone เครื่องจะเปดและแสดงภาพขึ้นมาโดย
อัตโนมัติ

สงการสแกนไปยังจุดหมายปลายทาง HP Instant 
Share             

HP Instant Share จะทําใหทานสามารถใชภาพถายของทานรวมกันไดกับ
ครอบครัวและเพื่อนผานทางขอความอีเมล อัลบั้มภาพถายออนไลน และงาน
พิมพคุณภาพสูง

หมายเหตุ มีเฉพาะบางประเทศ/ภูมิภาคเทานั้นที่สามารถสั่งพิมพภาพถายทาง
ออนไลนได

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาและการใช HP Instant Share โปรดดู วิธใีช 
HP Image Zoneบนหนาจอ

หมายเหตุ หากทานต้ังคา HP Instant Share บนเครือขาย ทานจะไม
สามารถใช HP Instant Share บนอุปกรณที่เช่ือมตอกับ USB ได

ใชภาพถายทีส่แกนรวมกันกับเพื่อนและญาต ิ(อุปกรณืท ี่เชื่อมตอกับ USB)
ใชภาพที่สแกนโดยกด สแกนไปยัง บนแผงควบคุมในการใชปุม สแกนไปยัง 
ใหวางภาพคว่ําหนาลงบนกระจก เลือกจุดหมายปลายทางที่ทานตองการสงภาพ
ไป และเริ่มตนสแกน

หมายเหตุ หากทานไดต้ังคา HP Instant Share บนเครือขายไวกอนแลว 
ทานจะไมสามารถใช HP Instant Share บนอุปกรณท่ีเช่ือมตอ
กับ USB

1 ใสตนฉบับควํ่าหนาลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกหรือ (หากทานกําลัง
ใชถาดปอนเอกสาร) ในถาดเอกสาร

2 ในบริเวณสแกน ใหกด สแกนไปยัง
เมนู สแกนไปยังจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟฟกสี

3 ใช  และลูกศร  เพ่ือไฮไลต HP Instant Share
4 กด OK เพ่ือเลือกปลายทางและสแกนรูปภาพ

เครื่องจะสแกนภาพและอัพโหลดเขาเครื่องคอมพิวเตอร
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สําหรับผูใช Windows ซอฟตแวร HP Image Zone จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอรแท็ป HP Instant Share จะปรากฏขึ้นภาพขนาดยอของ
ภาพที่สแกนจะปรากฏขึ้นใน Selection Tray (เทรยรายการเลือก)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Image Zone โปรดดู วิธใีช HP 
Image Zoneบนหนาจอที่มากับซอฟตแวร
สําหรับผูใชเครื่อง Macintosh แอพพลิเคชันซอฟตแวรสําหรับไคลเอน
ตของ HP Instant Share จะเปดข้ึนบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
ภาพขนาดยอของภาพที่สแกนจะปรากฏขึ้นในหนาตาง HP Instant 
Share

หมายเหตุ หากทานกําลังใชเวอรช่ันของ Macintosh OS ที่เกากวา OS 
X v10.1.5 (รวมถึง OS 9) ภาพที่สแกนจะถูกอัพโหลดไปยัง
HP Gallery บนเครื่อง Macintosh ของทานคลิกE-mail (อี
เมล)สงภาพถายแนบไปกับอีเมลโดยการปฏิบัติตามคําสั่งบน
หนาจอคอมพิวเตอร

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับการใชภาพสแกนรวม
กันกับผูอื่นโดยใช HP Instant Share

ใชภาพทีส่แกนรวมกันกับเพื่อนและญาต ิ(เชื่อมตอกับเครือขาย)
ใชภาพที่สแกนโดยกด สแกนไปยัง บนแผงควบคุมในการใชปุม สแกนไปยัง 
ใหวางภาพคว่ําหนาลงบนกระจก เลือกจุดหมายปลายทางที่ทานตองการสงภาพ
ไป และเริ่มตนสแกน
กอนที่ทานจะสามารถใชภาพที่สแกนบน HP all-in-one ที่เช่ือมตอกับเครือ
ขายได ทานตองติดต้ัง HP Image Zone บนเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานเสีย
กอนสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP Image Zone บนเครื่อง
คอมพิวเตอร ใหดูคูมือการตั้งคาที่มากับ HP all-in-one
1 ใสตนฉบับควํ่าหนาลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกหรือ (หากทานกําลัง

ใชถาดปอนเอกสาร) ในถาดเอกสาร
2 ในบริเวณสแกน ใหกด สแกนไปยัง

เมนู สแกนไปยังจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟฟกสี
3 ใช  และลูกศร  เพ่ือไฮไลต HP Instant Share

Share Menu (เมนใูชรวมกัน) จะปรากฏขึ้น
4 ใชปุม  และ  เลือกปลายทางที่ทานตองการสงภาพถายไป
5 กด OK เพ่ือเลือกปลายทางและสแกนรูปภาพ

รูปภาพจะถูกสแกนและสงไปยังปลายทางที่เลือกไว
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สงภาพสแกนไปยังการดหนวยความจํา 
ทานสามารถสงภาพที่สแกนเปนภาพ JPEG ไปยังการดหนวยความจําที่เสียบ
อยูในชองเสียบการดหนวยความจําบน HP all-in-oneซึ่งจะชวยใหทาน
สามารถใชคุณสมบัติการดหนวยความจําเพื่อพิมพงานแบบไมมขีอบและอัลบั้ม
ภาพจากภาพที่สแกนไดและยังชวยใหทานสามารถใชอุปกรณอื่นๆ ท่ีรองรับ
การดหนวยความจําในการนําภาพสแกนออกมาใชได

สงภาพสแกนไปยังการดหนวยความจําทีอ่ยูใน HP all-in-one (ทีเ่ชื่อมตอ
กับ USB)

ทานสามารถสงภาพที่สแกนแลวซึ่งอยูในรูปแบบ JPEG ไปยังการดหนวย
ความจําได ในสวนนี้จะอธิบายขั้นตอนเมื่อเช่ือมตอ HP all-in-one กับเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานผานสายเคเบิล USB โดยตรงตรวจดูวามกีารดหนวย
ความจําเสียบอยูใน HP all-in-one
1 ใสตนฉบับควํ่าหนาลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2 ในบริเวณสแกน ใหกด สแกนไปยัง

เมนูสแกนไปยังจะแสดงรายการตัวเลือกตางๆ และจุดหมายปลายทางปลาย
ทางที่ต้ังเปนคาดีฟอลตจะเปนปลายทางที่ทานเลือกไวคร้ังสุดทายที่ใชเมนูนี้

3 กด  เพ่ือเลือก Memory Card (การดหนวยความจํา) จากน้ันกด OK
เครื่อง HP all-in-one จะสแกนภาพและบันทึกไฟลลงการดหนวยความจํา
ในรูปแบบ JPEG

สงภาพสแกนไปยังการดหนวยความจําทีอ่ยูใน HP all-in-one (ทีเ่ชื่อมตอ
กับเครือขาย)

ทานสามารถสงภาพที่สแกนเปนภาพ JPEG เขาไปยังการดหนวยความจํา ใน
สวนน้ีจะอธิบายถึงข้ันตอนเมื่อ HP all-in-one ของทานเชื่อมตอกับเครือขาย

หมายเหตุ ทานสามารถสงงานสแกนไปยังการดหนวยความจําไดเมื่อมีการใช
การดหนวยความจํารวมกันในเครือขายเทานั้นโปรดอาน การควบ
คุมความปลอดภัยของการดหนวยความจําบนเครือขาย สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม

1 ใสตนฉบับควํ่าหนาลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2 ในบริเวณสแกน ใหกด สแกนไปยัง

เมนูสแกนไปยังจะแสดงรายการตัวเลือกตางๆ และจุดหมายปลายทาง
3 กด 3 เพ่ือเลือก การดหนวยความจํา หรือใชปุมลูกศรเพื่อไฮไลต ตอจาก

นั้นกด OK
เครื่อง HP all-in-one จะสแกนภาพและบันทึกไฟลลงการดหนวยความจํา
ในรูปแบบ JPEG
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หยุดสแกน     
➔ หากตองการหยุดสแกน ใหกดปุม ยกเลิก บนแผงควบคุม
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9 พิมพจากเครื่องคอมพิวเตอรของทาน 
เครื่อง HP all-in-one สามารถใชไดกับซอฟตแวรแอปพลิเคชันใดก็ไดที่ใช
พิมพไดวิธีการใชงานนั้นจะแตกตางกันเล็กนอยทั้งน้ีข้ึนอยูกับวาทานสั่งพิมพ
จากเครื่องเครื่องพีซทีี่รันดวย Windows หรือเครื่อง Macintoshตรวจสอบให
แนใจวาทานปฏิบัติตามวิธีการใชงานสําหรับระบบปฏิบัติการของทานในบทนี้

นอกจากความสามารถในการพิมพทีอ่ธิบายในบทนี้ ทานสามารถพิมพงานพิมพ
พิเศษตางๆ ได เชน งานพิมพแบบไรขอบ จดหมายขาว และปายโฆษณา พิมพ
ภาพไดโดยตรงจากการดหนวยความจําภาพถายหรือจากกลองดิจิตัลที่รองรับ 
PictBridge พิมพจากอุปกรณที่รองรับ Bluetooth อาทิ โทรศัพทติดกลอง 
หรือเครื่องพีดีเอ (PDA) และใชภาพที่สแกนในงานพิมพใน HP Image 
Zone ได
● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพจากการดหนวยความจําหรือกลอง

ดิจิตอล โปรดดู การใชการดหนวยความจําหรือกลอง PictBridge
● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-in-one ของทานใหพิมพ

จากอุปกรณ Bluetooth โปรดดู ขอมูลการเชื่อมตอ
● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานพิมพพิเศษหรือการพิมพภาพใน

HP Image Zone โปรดดูวิธใีช HP Image Zoneบนหนาจอ

พิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน  
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะต้ังคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติเมื่อทานพิมพ
จากหรือพิมพโดยใชเทคโนโลยี HP ColorSmartทานจําเปนตองเปลี่ยนการต้ัง
คาตางๆ ดวยตัวเองก็ตอเมื่อทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ พิมพลงบนกระดาษ
เฉพาะประเภทกระดาษหรือฟลม หรือใชคุณสมบัติพิเศษ

การพิมพจากซอฟตแวรแอปพลเิคชันทีใ่ชเพื่อสรางเอกสาร (ผูใช Windows)
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอปฟลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3 เลือก HP all-in-one เปนเครื่องพิมพ
4 หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ

Properties (คุณสมบัติ)
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอปพลิเคชัน ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (
คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การตั้งคาเครื่อง
พิมพ) หรือ Printer (เครื่องพิมพ)
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5 เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับงานพิมพโดยการใชคุณสมบัติที่มอียูใน
แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) Finishing (การตกแตง)
Effects (เอฟเฟกต) Basics (เบื้องตน) และ Color (สี)

เคล็ดลับ ทานสามารถพิมพงานไดอยางงายดายดวยคาดีฟอลตชุดตางๆ ที่
กําหนดไวสําหรับประเภทงานที่ตองการพิมพบนแท็บ Printing 
Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิกประเภทของงานพิมพ
ในรายการ What do you want to do? (ทานตองการทํา
อะไร)คาดีฟอลตสําหรับงานพิมพประเภทนั้นจะถูกกําหนดไว
และสรุปบนแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
หากจําเปน ทานสามารถปรับการตั้งคาไดที่นี่ หรือเปลี่ยนแปลง
บนแท็บอื่นๆ ในกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) ได

6 คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดกรอบโตตอบ Properties(คุณสมบัติ)
7 คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือเร่ิมตนการพิมพ

การพิมพจากซอฟแวรแอปพลเิคชั่นทีใ่ชเพ่ือสรางเอกสาร (ผูใช Macintosh)
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 เลือก HP all-in-one ใน ตัวเลือก (OS 9), ศูนยการพิมพ (OS 10.2 

หรือรุนกอนหนานี้) หรือ ยทูลิติีก้ารตั้งคาเครื่องพิมพ (OS 10.3 หรือรุน
หลังจากนั้น) กอนทานเริ่มพิมพ

3 จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก Page Setup (
ต้ังคาหนากระดาษ)
กรอบโตตอบ Page Setup (ต้ังคาหนากระดาษ) จะปรากฏขึ้น ซึ่ง
สามารถเลือกขนาดกระดาษ แนวการพิมพ และปรับกระดาษได

4 ระบุแอททริบวิตของหนา:
– เลือกขนาดกระดาษ
– เลือกแนวการวางกระดาษ
– ใสเปอรเซ็นตการปรับขนาด

หมายเหตุ สําหรับ OS 9 กรอบโตตอบ Page Setup (ต้ังคาหนา
กระดาษ) จะมีตัวเลือกในการกลับรูปภาพ (หรือกลับดาน) และ
การปรับระยะขอบสําหรับการพิมพสองดาน

5 คลิก OK(ตกลง)
6 จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก Print (พิมพ)

กรอบโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้นหากทานกําลังใช OS 9 แผง
General (ทั่วไป) จะเปดข้ึนมาหากทานกําลังใช OS X แผง Copies 
& Pages (จํานวนสําเนาและหนา) จะเปดข้ึนมา
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7 เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพแตละตัวในปอปอัพเมนใูหเหมาะสมกับงานของ
ทาน

8 คลิก Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ

เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ   
ทานสามารถปรับแตงการตั้งคาการพิมพของ HP all-in-one เพ่ือจัดการกับ
งานพิมพไมวาจะเปนงานใด

สําหรับผูใช Windows
กอนที่ทานจะเปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ ทานควรตัดสินใจวาทานตองการเปลี่ยน
การตั้งคาสําหรับงานพิมพปจจุบันเทานั้น หรือทานตองการทําการตั้งคาดังกลาว
เปนดีฟอลตสําหรับงานพิมพในอนาคตท้ังหมดลักษณะที่ทานแสดงการตั้งคาการ
พิมพน้ันจะข้ึนอยูกับวาทานตองการใชการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกับงานพิมพใน
อนาคตท้ังหมดหรือเพียงแคงานพิมพปจจุบันเทาน้ัน

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพในอนาคต

1 ใน HP Director ใหคลิก การตั้งคา ช้ีไปที่ การตั้งคาการพิมพ  ตอจาก
นั้นใหคลิก การตั้งคาเครื่องพิมพ

2 ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงานปจจุบัน

1 บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอปฟลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2 ตรวจสอบใหแนใจวา HP all-in-one เปนเครื่องพิมพท่ีไดเลือกไว
3 คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอปพลิเคชัน ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (
คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การตั้งคาเครื่อง
พิมพ) หรือ Printer (เครื่องพิมพ)

4 ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)
5 คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (การพิมพ) 

เพ่ือพิมพงาน

สําหรับผูใช Macintosh
ใชกรอบโตตอบ Page Setup (การตั้งคาหนากระดาษ) และ Print (พิมพ) 
เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับงานพิมพของทานการเลือกใชกรอบโตตอบใหตรง
กับการตั้งคาที่ตองการปรับเปลี่ยน
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การเปลี่ยนขนาดกระดาษ แนวการพิมพ หรือปรับขนาด
1 เลือก HP all-in-one ใน ตัวเลือก (OS 9), ศูนยการพิมพ (OS 10.2 

หรือรุนกอนหนานี้) หรือ ยทูลิติีก้ารตั้งคาเครื่องพิมพ (OS 10.3 หรือรุน
หลังจากนั้น) กอนทานเริ่มพิมพ

2 จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก Page Setup (
ต้ังคาหนากระดาษ)

3 เปลี่ยนคาขนาดกระดาษ แนวการพิมพ และปรับขนาด แลวคลิก OK (
ตกลง)

การเปลี่ยนคาการพิมพอื่นๆ ทั้งหมด
1 เลือก HP all-in-one ใน ตัวเลือก (OS 9), ศูนยการพิมพ (OS 10.2 

หรือรุนกอนหนานี้) หรือ ยทูลิติีก้ารตั้งคาเครื่องพิมพ (OS 10.3 หรือรุน
หลังจากนั้น) กอนทานเริ่มพิมพ

2 จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก Print (พิมพ)
3 ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ แลวคลิก Print (พิมพ) เพ่ือพิมพ

งาน

หยุดงานพิมพ     
ถึงแมทานจะสามารถหยุดงานพิมพจากเครื่อง HP all-in-one หรือ
คอมพิวเตอรได แตเพ่ือใหไดผลท่ีดีกวา ขอแนะนําใหหยุดงานพิมพท่ีเคร่ือง 
HP all-in-one

หากตองการหยุดงานพิมพจาก HP all-in-one
➔ กด ยกเลิก บนแผงควบคุมมองหาขอความ Print Cancelled (ยกเลิก

การพิมพแลว) บนจอแสดงผลกราฟกสีหากไมมีขอความปรากฏขึ้น ใหกด
ยกเลิก) อีกครั้ง

บท 9
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10 การตั้งคาแฟกซ   
หลังจากปฏิบัติตามข้ันตอนทั้งหมดในคูมือการตั้งคาเสร็จเรียบรอยแลว ใหใชวิธี
การใชงานในบทนี้เพ่ือดําเนินการตั้งคาแฟกซใหเสร็จสมบูรณโปรดรักษาคูมือ
การตั้งคาไวสําหรับใชในภายหลัง

ในบทนี้ ทานจะไดเรียนรูวิธีการตั้งคา HP all-in-one ของทานโดยใหการสง
แฟกซสามารถทํางานไดกับอุปกรณและบริการที่ทานอาจจะมอียูแลวดวยสาย
โทรศัพทเดียวกันกับ HP all-in-one ของทาน
กอนที่ทานจะเร่ิมต้ังคา HP all-in-one ของทานเพื่อสงแฟกซ ใหกําหนดชนิด
ของระบบโทรศัพทที่ประเทศ/ภูมิภาคของทานใชวิธีการตั้งคา HP all-in-one 
เพ่ือสงแฟกซนั้นแตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาทานมีระบบโทรศัพทแบบอนุกรม
หรือแบบขนาน

● หากประเภทตัวเช่ือมตอบนอุปกรณโทรศัพทที่ใชรวมกันของทาน (โมเด็ม 
โทรศัพท และเครื่องตอบรับโทรศัพท) ไมสามารถเชื่อมตอกันไดกับพอรต 
"2-EXT" บน HP all-in-one และกลับตองเชื่อมตอที่ชองเสียบบนกําแพง
สําหรับโทรศัพท ทานอาจจะมีระบบโทรศัพทประเภทอนุกรมอยูก็เปนได
ตรวจดูตารางขางลางเพื่อตรวจใหแนใจวาประเทศ/ภูมิภาคของทานไมได
ปรากฏอยูในรายชื่อนี้หากทานไมแนใจวาทานมรีะบบโทรศัพทชนิดไหน (
แบบอนุกรมหรือแบบขนาน) ใหตรวจสอบการทางบริษัทโทรศัพทของทาน
ระบบโทรศัพทประเภทนี้ใชสายโทรศัพทแบบ 4 เสนเพ่ือเช่ือมตอ HP all-
in-one เขากับชองเสียบบนกําแพงสําหรับโทรศัพท

● หากประเทศ/ภูมิภาคของทานมีช่ืออยูในตาราง ทานอาจจะมรีะบบโทรศัพท
ประเภทขนานอยูก็เปนไดระบบโทรศัพทประเภทนี้ใชสายโทรศัพทแบบ 2 
เสนเพ่ือเช่ือมตอ HP all-in-one เขากับชองเสียบบนกําแพงสําหรับ
โทรศัพท

อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน

เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย

เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย
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สิงคโปร สเปน ไตหวัน

ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซเุอลา

เวียดนาม   

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถตรวจสอบปลายสายโทรศัพทที่มาในกลอง
กับ HP all-in-one ของทานหากสายโทรศัพทปรากฏวามี 2 สาย 
หมายความวาทานมสีายโทรศัพทประเภท 2 เสนหากสายโทรศัพทมสีี่
เสน แสดงวาทานมสีายโทรศัพทประเภท 4 เสนภาพกราฟฟกขางลาง
แสดงถึงความแตกตางระหวางสายโทรศัพทดังกลาว

เลือกการตั้งคาแฟกซทีถู่กตองสําหรับบานหรือสํานักงานของ
ทาน 

ในการสงแฟกซ ทานตองรูวาอุปกรณและบริการประเภทไหน (ถามี) ใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับ HP all-in-one ของทานซึ่งเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากทาน
อาจตองเชื่อมตออุปกรณสํานักงานที่มีอยูบางอยางเขากับ HP all-in-one โดย
ตรง และอาจจะตองเปลี่ยนการต้ังคาแฟกซบางอยางกอนท่ีจะแฟกซได
ในการกําหนดวิธีที่ดีที่สุดในการติดต้ัง HP all-in-one ในบานหรือสํานักงาน
ของทาน ใหอานคําถามในสวนนี้ใหจบและบันทึกคําตอบของทานกอนจากน้ัน 
อานขอมูลจากตารางในสวนตอไปนี้และเลือกกรณีวิธีติดต้ังตามคําแนะนําโดย
พิจารณาจากคําตอบของทาน

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอานและตอบคําถามตอไปนี้ตามลําดับที่มีอยู

1 ทานมีบริการ digital subscriber line (DSL) จากบริษัทโทรศัพทของ
ทานใชหรือไม

❑ ใช ฉันม ีDSL
❑ ไมใช

หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี B:ต้ังคา HP all-in-one ของทานดวย 
DSLโดยไมตองตอบคําถามอื่นๆ

บท 10
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หากทานตอบไมใช โปรดตอบคําถามตอไป
2 ทานมีระบบโทรศัพท private branch exchange (PBX) หรือระบบ 

integrated services digital network (ISDN) ใชหรือไม
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี C:ต้ังคา HP all-in-one ที่มรีะบบ
โทรศัพท PBX หรือสาย ISDNโดยไมตองตอบคําถามอื่นๆ
หากทานตอบไมใช โปรดตอบคําถามตอไป

3 ทานสมัครบริการเสียงโทรศัพทพิเศษผานทางบริษัทโทรศัพทท่ีใหหลาย
หมายเลขโทรศัพทที่มรีูปแบบเสียงโทรศัพทท่ีแตกตางกันใชหรือไม

❑ ใช ขาพเจามีเสียงเรียกเขาเฉพาะ
❑ ไมใช

หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี D:แฟกซที่มบีริการเสียงโทรศัพทพิเศษบน
สายเดียวกันโดยไมตองตอบคําถามอื่นๆ
หากทานตอบไมใช โปรดตอบคําถามตอไป
ทานไมแนใจวาทานมีเสียงโทรศัพทพิเศษหรือไม?บริษัทโทรศัพทหลาย
แหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะที่ชวยใหทานมหีมายเลขโทรศัพท
หลายเลขหมาย โดยมสีายโทรศัพทสายเดียวได
เมื่อทานสมัครใชบริการนี้ แตละหมายเลขโทรศัพทจะมีรูปแบบเสียง
โทรศัพทที่แตกตางกันตัวอยางเชน ทานสามารถมเีสียงเรียกเขาครั้งเดียว 
สองครั้งและสามครั้งสําหรับหมายเลขตางๆทานอาจกําหนดหมายเลข
โทรศัพทที่มีเสียงเรียกเขาครั้งเดียวใหใชกับสายสนทนาและอีกหมายเลขที่
มีเสียงเรียกเขาสองครั้งใหใชกับสายแฟกซซึ่งจะทําใหทานสามารถบอก
ความแตกตางระหวางการโทรเพื่อสนทนาและการโทรเพื่อสงแฟกซเมื่อ
โทรศัพทดังข้ึน

4 ทานรับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่จะใชรับแฟกซดวย 
HP all-in-one ใชหรือไม
❑ ใช ขาพเจารับสายสนทนา
❑ ไมใช

โปรดตอบคําถามตอไป
5 ทานมีพีซีโมเด็มบนสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP all-in-one ใชหรือไม

❑ ใช ขาพเจามีโมเด็ม PC
❑ ไมใช
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หากทานตอบวาใชสําหรับคําถามใดตอไปนี้ แสดงวาทานกําลังใชพีซี
โมเด็มอยู:
– ทานสงและรับแฟกซโดยตรงถึงและจากโปรแกรมคอมพิวเตอร

ซอฟตแวรตางๆ ผานทางการเชื่อมตอแบบ dial-up ใชหรือไม
– ทานสงและรับขอความอีเมลบนเครื่องคอมพิวเตอรผานการเช่ือมตอ

แบบ dial-up ใชหรือไม
– ทานสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดจากคอมพิวเตอรโดยผานทางการ

เช่ือมตอแบบ dial-up ใชหรือไม
โปรดตอบคําถามตอไป

6 ทานมีเครื่องตอบรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกับที่จะใช
รับสายแฟกซบน HP all-in-one ใชหรือไม
❑ ใช ขาพเจามีเครื่องตอบรับโทรศัพท
❑ ไมใช
โปรดตอบคําถามตอไป

7 ทานสมัครบริการฝากขอความดวยเสียงผานทางบริษัทโทรศัพทของทาน
ดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกันที่ทานใชสําหรับการโทรเพื่อสงแฟกซบน 
HP all-in-one ของทานใชหรือไม
❑ ใช ขาพเจารับบริการฝากขอความดวยเสียง
❑ ไมใช
หลังจากที่ทานเสร็จสิ้นการตอบคําถาม ใหไปสวนตอไปเพื่อเลือกกรณีของ
การตั้งคาแฟกซ

เลือกกรณกีารตั้งคาแฟกซ
ตอนนี้เมื่อทานไดตอบคําถามทั้งหมดเก่ียวกับอุปกรณและบริการตางๆ ที่ใชสาย
โทรศัพทรวมกันกับ HP all-in-one ของทาน ทานก็พรอมที่จะเลือกกรณีการ
ติดต้ังที่ดีที่สุดสําหรับบานหรือสํานักงานของทาน

จากคอลัมนแรกในตารางตอไปนี้ ใหเลือกลักษณะรวมของอุปกรณและบริการท่ี
ใชงานไดกับการติดต้ังท่ีบานหรือสํานักงานของทานตอจากนั้นใหดูกรณีการติด
ต้ังที่เหมาะสมในคอลัมนที่สองและสามตามแตระบบโทรศัพทของทานในบทนี้
จะมคํีาแนะนําทีละข้ันตอนสําหรับแตละกรณี

ถาทานตอบคําถามทั้งหมดในสวนกอนหนาน้ีแลว แตไมมีอุปกรณหรือบริการ
ตามที่ระบุไว ใหเลือก “ไมมี” จากคอลัมนแรกในตาราง

หมายเหตุ หากการติดต้ังท่ีบานหรือสํานักงานของทานไมไดอธิบายไวในบทน้ี 
ใหติดต้ัง HP all-in-one ตามท่ีทานทํากับโทรศัพทระบบอะนาล็อก
ปกติตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองเพื่อ
เช่ือมตอปลายสายเขากับชองเสียบบนกําแพงสําหรับโทรศัพทและอีก
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ปลายสายเขากับพอรตที่ติดปายไววา "1-LINE" ท่ีอยูดานหลังของ 
HP all-in-one ของทานหากทานใชสายโทรศัพทอื่น ทานอาจพบ
กับปญหาการสงและรับแฟกซ

อุปกรณ/บริการอื่นทีใ่ชสาย
เครื่องแฟกซรวมกัน

การติดตั้งแฟกซทีแ่นะนํา
สําหรับระบบโทรศัพท
ประเภทขนาน

การติดตั้งแฟกซทีแ่นะนํา
สําหรับระบบโทรศัพท
ประเภทอนุกรม

None (ไมระบุ)
(ทานตอบไมใชสําหรับคําถาม
ท้ังหมด)

กรณี A:สายแฟกซแยกตาง
หาก (ไมไดรับการโทรเพื่อ
สนทนา)

กรณี A:สายแฟกซแยก
ตางหาก (ไมไดรับการ
โทรเพื่อสนทนา)

บริการ DSL
(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่ 
1 เทานั้น)

กรณี B:ต้ังคา HP all-in-
one ของทานดวย DSL

กรณี B:ต้ังคา HP all-in-
one ของทานดวย DSL

ระบบ PBX หรือ ISDN
ทานตอบใชสําหรับคําถามที่ 
2 เทานั้น)

กรณี C:ต้ังคา HP all-in-
one ที่มีระบบโทรศัพท 
PBX หรือสาย ISDN

กรณี C:ต้ังคา HP all-in-
one ท่ีมรีะบบโทรศัพท 
PBX หรือสาย ISDN

บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ

(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่ 
3 เทานั้น)

กรณี D:แฟกซที่มีบริการ
เสียงโทรศัพทพิเศษบนสาย
เดียวกัน

กรณี D:แฟกซที่มีบริการ
เสียงโทรศัพทพิเศษบน
สายเดียวกัน

สายสนทนา

(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่ 
4 เทานั้น)

กรณี E:สายเพ่ือโทร
สนทนา/รับสงแฟกซที่ใช
รวมกัน

กรณี E:สายเพื่อโทร
สนทนา/รับสงแฟกซที่ใช
รวมกัน

สายสนทนาและบริการวอยซ
เมล

(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่ 
4 และ 7 เทานั้น)

กรณี F:สายเพื่อสนทนา/
แฟกซท่ีใชรวมกันกับการ
ฝากขอความดวยเสียง

กรณี F:สายเพ่ือสนทนา/
แฟกซที่ใชรวมกันกับการ
ฝากขอความดวยเสียง

โมเด็ม PC
(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่ 
5 เทานั้น)

กรณี G:สายแฟกซที่ใชรวม
กับโมเด็มเครื่อง PC (ไม
ไดรับการโทรเพื่อสนทนา)

ใชไมได

สายสนทนาและโมเด็ม PC
(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่ 
4 และ 5 เทานั้น)

กรณี H:สายเพื่อสนทนา/
รับสงแฟกซท่ีใชรวมกันกับ
พีซโีมเด็ม

ใชไมได
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อุปกรณ/บริการอื่นทีใ่ชสาย
เครื่องแฟกซรวมกัน

การติดตั้งแฟกซทีแ่นะนํา
สําหรับระบบโทรศัพท
ประเภทขนาน

การติดตั้งแฟกซทีแ่นะนํา
สําหรับระบบโทรศัพท
ประเภทอนุกรม

สายสนทนาและเครื่องตอบรับ
โทรศัพท

(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่ 
4 และ 6 เทานั้น)

กรณี I:สายเพื่อสนทนา/รับ
สงแฟกซที่ใชรวมกันกับ
เครื่องตอบรับโทรศัพท

ใชไมได

สายสนทนา โมเด็ม PC และ
เครื่องตอบรับโทรศัพท

(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่ 
4, 5 และ 6 เทานั้น)

กรณี J:สายเพื่อสนทนา/
แฟกซท่ีใชรวมกันกับพีซี
โมเด็มและเครื่องตอบรับ
โทรศัพท

ใชไมได

สายสนทนา โมเด็ม PC และ
บริการวอยซเมล

(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่ 
4, 5 และ 7 เทานั้น)

กรณี K:สายเพ่ือสนทนา/สง
รับแฟกซที่ใชรวมกันกับพีซี
โมเด็มและการฝากขอความ
ดวยเสียง

ใชไมได

กรณ ีA:สายแฟกซแยกตางหาก (ไมไดรับการโทรเพื่อ
สนทนา) 

หากทานมีสายโทรศัพทแยกตางหากที่ทานจะไมรับการโทรเพื่อสนทนา และ
ทานไมมอีุปกรณอื่นท่ีเช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ ใหเช่ือมตอ HP all-in-one 
ของทานตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

รูปดานหลังของ HP all-in-one
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP all-in-one เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

บท 10
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ในการติดตั้ง HP all-in-one ดวยสายแฟกซแยกตางหาก
1 ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอปลาย

ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP all-in-one

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP all-in-one ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซไดสายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลวหากสายโทรศัพทที่ให
มาสั้นเกินไป ใหดู สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ 
สําหรับขอมูลในการตอขยายสาย

2 ต้ังคา HP all-in-one ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติกดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปดข้ึน

3 (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคาเสียงโทรศัพททีต่องรับเปนเสียงโทรศัพทที่
ดังหนึ่งหรือสองครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคานี้ โปรดดู การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

4 ทําการทดสอบแฟกซสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทดสอบการตั้งคาแฟก
ซของทาน

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน HP all-in-one จะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงเรียก
เขาตามจํานวนที่ทานกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียก
เขา)จากนั้น เครื่องจะเริ่มสงเสียงรับแฟกซไปยังเครื่องที่สงแฟกซมาและจะรับ
แฟกซ

กรณ ีB:ตั้งคา HP all-in-one ของทานดวย DSL     
หากทานมีบริการ DSL ผานทางบริษัทโทรศัพท ใหใชวิธีใชในสวนน้ีเพ่ือเช่ือม
ตอตัวฟลเตอร DSL ระหวางชองเสียบโทรศัพทบนผนังกําแพงและ HP all-in-
one ของทานตัวฟลเตอร DSL จะกําจัดสัญญาณดิจิตัลที่อาจแทรกรบกวน 
HP all-in-one จากการลื่อสารกับสายโทรศัพทได(DSL อาจเรียกวา ADSL 
ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน)

ขอควรระวัง ถาทานมีสาย DSL แตไมไดเช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ ทาน
จะไมสามารถสงและรับแฟกซดวย HP all-in-one ได
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รูปดานหลังของ HP all-in-one
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 ตัวฟลเตอร DSL และสายที่ใหมาจากผูใหบริการ DSL
3 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP all-in-one เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการตั้งคา HP all-in-one ทีม่ ีDSL
1 ขอตัวแยกสัญญาณไดจากผูใหบริการ DSL ของทาน
2 ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอปลาย

ดานหนึ่งเขากับพอรตเปดท่ีตัวแยกสัญญาณ จากน้ันตอปลายอีกดานเขากับ
พอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP all-in-one

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP all-in-one ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซไดสายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว

3 ตอสายตัวแยกสัญญาณเขากับชองเสียบโทรศัพทบนกําแพง
4 ทําการทดสอบแฟกซสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทดสอบการตั้งคาแฟก

ซของทาน

กรณ ีC:ตั้งคา HP all-in-one ทีม่ีระบบโทรศัพท PBX หรือ
สาย ISDN         

หากทานกําลังใชระบบโทรศัพท PBX หรือตัวแปลง/อะแดปเตอรข้ัวปลายสาย 
ISDN ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดทําสิ่งตอไปน้ี:
● หากทานกําลังใช PBX หรือตัวแปลง/อะแดปเตอรข้ัวปลายสาย ISDN ให

เช่ือมตอ HP all-in-one เขากับพอรตที่ถูกกําหนดมาสําหรับการใชงาน
โทรศัพทและแฟกซนอกจากนั้น โปรดตรวจสอบวาต้ังคาอะแดปเตอรเทอร
มินอลไวที่ประเภทสวิตชที่ถูกตองสําหรับใชในประเทศ/ภูมิภาคของทาน 
หากทําได
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หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะใหทานสามารถตั้งคาพอรตตางๆ 
สําหรับอุปกรณโทรศัพทเฉพาะไดตวอยางเชน ทานอาจตอง
กําหนดพอรตสําหรับโทรศัพท และแฟกซกลุม 3 และอีกพอรต
หนึ่งเพื่อใชงานอเนกประสงคหากทานมีปญหาขณะเชื่อมตอกับ
พอรตแฟกซ/โทรศัพทของตัวแปลง ISDN ใหลองใชพอรตที่
กําหนดไวสําหรับจุดประสงคที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะติดปาย
เปน "multi-combi" หรืออะไรบางอยางที่คลายคลึงกัน

● หากทานใชระบบโทรศัพท PBX ใหต้ังเสียงเรียกสายซอนเปน "ปด"

ขอควรระวัง ระบบดิจิตัล PBX หลายระบบจะมเีสียงเรียกสายซอน
ที่ทางโรงงานไดต้ังให "เปด" ไวเสียงเรียกสายซอนจะแทรกรบกวน
การสงแฟกซ และทานจะไมสามารถสงหรือรับแฟกซดวย HP all-
in-one ไดดูเอกสารท่ีมากับระบบโทรศัพท PBX ของทานสําหรับ
วิธีการใชงานเกี่ยวกับวิธีปดเสียงเรียกสายซอน

● หากทานใชระบบโทรศัพท PBX ใหกดหมายเลขสําหรับสายนอกกอนกด
หมายเลขแฟกซ

● ตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบบน
กําแพงสําหรับโทรศัพทเขาสู HP all-in-one ทานอาจจะไมสามารถสง
แฟกซไดสําเร็จสายโทรศัพทพิเศษนี้น้ันแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลวหากสายโทรศัพทที่ใหมาสั้น
เกินไป ใหดู สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ สําหรับขอมูล
ในการตอขยายสาย

กรณ ีD:แฟกซทีม่ีบริการเสียงโทรศัพทพิเศษบนสายเดียว
กัน     

หากทานสมัครบริการเสียงโทรศัพทพิเศษ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของทาน) ที่
ทําใหทานสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหนึ่งสาย โดยที่แต
ละหมายเลขจะมรีูปแบบเสียงโทรศัพทที่แตกตางกัน ใหเช่ือมตอ HP all-in-
one ของทานตามท่ีไดอธิบายไวในสวนนี้
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รูปดานหลังของ HP all-in-one
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP all-in-one เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการตั้งคา HP all-in-one ทีม่บีริการเสียงโทรศัพทพิเศษ
1 ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอปลาย

ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP all-in-one

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP all-in-one ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซไดสายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลวหากสายโทรศัพทที่ให
มาสั้นเกินไป ใหดู สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ 
สําหรับขอมูลในการตอขยายสาย

2 ต้ัง HP all-in-one ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติกดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปดข้ึน

3 เปลี่ยนการตั้งคา รูปแบบการตอบรับเสียงโทรศัพทเปนรูปแบบที่ไดกําหนด
ไวเปนหมายเลขแฟกซของทานโดยบริษัทโทรศัพท ตัวอยางเชน เสียง
โทรศัพทสองครั้ง หรือเสียงโทรศัพทสามครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคานี้ โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบ
เสียงเรียกเขา (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

หมายเหตุ เครื่อง HP all-in-one ของทานไดรับการตั้งมาจากโรงงานให
รับเสียงเรียกเขาทุกรูปแบบหากทานไมต้ังรูปแบบเสียง
โทรศัพทที่ถูกตองซึ่งกําหนดใหกับหมายเลขแฟกซของทานโดย
บริษัทโทรศัพท HP all-in-one ของทานอาจตอบรับทั้งการ
โทรเพื่อสนทนาและการโทรเพื่อสงแฟกซหรือเครื่องอาจจะไม
ตอบรับเลย
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4 (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคาเสียงโทรศัพททีต่องรับเปนเสียงโทรศัพทที่
ดังหนึ่งหรือสองครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคานี้ โปรดดู การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

5 ทําการทดสอบแฟกซสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทดสอบการตั้งคาแฟก
ซของทาน

เครื่อง HP all-in-one ของทานจะรับสายเรียกเขาที่มรีูปแบบเสียงเรียกเขาตาม
ที่ทานเลือกไว (การตั้งคาAnswer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา)) 
และหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจํานวนที่ทานเลือกไว (การตั้งคาRings to 
Answer (เสียงเรียกเขา) โดยอัตโนมัติจากน้ัน เครื่องจะเริ่มสงเสียงรับแฟกซ
ไปยังเครื่องที่สงแฟกซมาและจะรับแฟกซ

กรณ ีE:สายเพื่อโทรสนทนา/รับสงแฟกซทีใ่ชรวมกัน 
หากทานรับทั้งการโทรเพื่อสนทนาและการโทรเพื่อสงแฟกซดวยหมายเลข
โทรศัพทเดียวกัน และทานไมมอีุปกรณสํานักงานอื่นๆ (หรือเสียงฝากขอความ) 
บนสายโทรศัพท ใหเช่ือมตอ HP all-in-one ของทานตามที่ไดอธิบายไวใน
สวนน้ี

รูปดานหลังของ HP all-in-one
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP all-in-one เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"
3 โทรศัพทท่ีสามารถเลือกไดสําหรับ HP all-in-one

ในการตั้งคา HP all-in-one ทีม่สีายเพื่อสนทนา/สงแฟกซทีใ่ชรวมกัน
1 ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอปลาย

ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP all-in-one
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ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP all-in-one ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซไดสายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลวหากสายโทรศัพทที่ให
มาสั้นเกินไป ใหดู สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ 
สําหรับขอมูลในการตอขยายสาย

2 ทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบโทรศัพทของทาน:
– หากทานมีระบบโทรศัพทประเภทขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจาก

พอรตท่ีมปีายติดวา "2-EXT" บนดานหลังของ HP all-in-one ตอ
จากนั้นใหเช่ือมโทรศัพทเขากับพอรตนี้

– หากทานมีระบบโทรศัพทประเภทอนุกรม ทานอาจเสียบปลั๊กโทรศัพท
เขาชองเสียบโทรศัพทบนผนังกําแพงโดยตรงได

3 ตอนนี้ทานตองตัดสินใจวาทานตองการให HP all-in-one ตอบรับการ
โทรแบบอัตโนมัติหรือดวยตัวทานเอง:
– หากทานต้ังคา HP all-in-one ใหตอบรับการโทรโดยอัตโนมัติ 

เครื่องจะตอบการโทรทั้งหมดและรับแฟกซเครื่อง HP all-in-one 
ของทานจะไมสามารถแยกความแตกตางระหวางการโทรเพื่อสนทนา
และรับสงแฟกซในกรณีนี้ หากทานสงสัยวาการโทรนั้นเปนการโทร
เพ่ือสนทนาหรือไม ทานจะตองรับการโทรนั้นกอนที่ HP all-in-one 
จะตอบรับการโทรนั้น
ในการตอบรับการโทรเพื่อสงแฟกซโดยอัตโนมัติ ใหกดปุม ตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปด

– หากทานต้ังคา HP all-in-one ใหตอบแฟกซดวยตัวทานเอง ทาน
ตองอยูเพ่ือรับการโทรเพื่อสงแฟกซที่เขามาเปนการสวนตัว เพราะ 
HP all-in-one ไมสามารถรับแฟกซได
ในการตอบการโทรเพื่อสงสงดวยตัวทานเอง ใหกดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟปดลง

4 ทําการทดสอบแฟกซสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทดสอบการตั้งคาแฟก
ซของทาน

หากทานรับสายโทรศัพทกอน HP all-in-one และไดยินเสียงแฟกซจากเครื่อง
สงแฟกซ ทานจะตองตอบรับการโทรเพื่อสงแฟกซนั้นดวยตัวทานเองสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรับแฟกซดวยตนเอง
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กรณ ีF:สายเพื่อสนทนา/แฟกซทีใ่ชรวมกันกับการฝากขอความ
ดวยเสียง     

หากทานรับทั้งการโทรเพื่อสนทนาและการโทรเพื่อสงแฟกซดวยหมายเลข
โทรศัพทเดียวกัน และทานยังสมัครบริการการฝากขอความดวยเสียงผานทาง
บริษัทโทรศัพทอีกดวย ใหเช่ือมตอเครื่อง HP all-in-one ของทานตามที่ได
อธิบายในสวนนี้

หมายเหตุ ทานไมสามารถรับแฟกซไดอัตโนมัติหากทานมีบริการฝากขอความ
ดวยเสียงท่ีหมายเลขโทรศัพทเดียวกันกับท่ีทานใชสําหรับการโทร
แฟกซทานตองรับแฟกซดวยตัวทานเอง ซึ่งหมายความวาทานตอง
อยูเพ่ือรับการโทรเพื่อสงแฟกซดวยตัวทานเองหากทานตองการรับ
แฟกซอัตโนมัติแทน ใหติดตอบริษัทโทรศัพทเพ่ือสมัครบริการเสียง
โทรศัพทพิเศษ หรือขอสายโทรศัพทแยกตางหากเพื่อสงแฟกซ

รูปดานหลังของ HP all-in-one
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP all-in-one เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการตั้งคา HP all-in-one ทีม่กีารฝากขอความดวยเสียง
1 ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอปลาย

ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP all-in-one
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ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP all-in-one ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซไดสายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลวหากสายโทรศัพทที่ให
มาสั้นเกินไป ใหดู สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ 
สําหรับขอมูลในการตอขยายสาย

2 ต้ังคา HP all-in-one เพ่ือตอบรับการโทรที่เขามาดวยตัวทานเองกดปุม
ตอบรับอัตโนมัตจินกระทั่งไฟปด

3 ทําการทดสอบแฟกซสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทดสอบการตั้งคาแฟก
ซของทาน

ทานตองรับสายแฟกซเขาดวยตนเอง มิฉะน้ันเครื่อง HP all-in-one จะไม
สามารถรับแฟกซไดสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซดวยตนเอง โปรดดู การ
รับแฟกซดวยตนเอง

กรณ ีG:สายแฟกซทีใ่ชรวมกับโมเด็มเครื่อง PC (ไมไดรับการ
โทรเพื่อสนทนา)     

หากทานมีสายแฟกซที่ไมรับสายสนทนา แตมโีมเด็ม PC เช่ือมตอกับสายน้ี ให
เช่ือมตอ HP all-in-one ของทานตามที่อธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากซพีีโมเด็มของทานใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP all-in-one ของ
ทาน ทานจะไมสามารถใชทั้งพีซีโมเด็มและ HP all-in-one ไดในเวลาเดียวกัน
ตัวอยางเชน ทานไมสามารถ HP all-in-one เพ่ือรับสงแฟกซหากทากําลังใชพี
ซีโมเด็มเพื่อสงอีเมลหรือเขาใชอินเทอรเน็ต
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รูปดานหลังของ HP all-in-one
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP all-in-one เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"
3 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีโมเด็ม

ในการตั้งคา HP all-in-one ทีม่พีีซโีมเด็ม
1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง HP all-in-

one
2 หาสายโทรศัพทท่ีตอระหวางดานหลังเครื่องคอมพิวเตอร (โมเด็ม PC) กับ

แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังปลดสายดังกลาวออกจากแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง และเสียบเขากับพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง 
HP all-in-one

3 ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP all-in-one

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP all-in-one ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซไดสายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลวหากสายโทรศัพทที่ให
มาสั้นเกินไป ใหดู สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ 
สําหรับขอมูลในการตอขยายสาย

4 หากซอฟตแวรพีซีโมเด็มของทานต้ังไวใหรับแฟกซเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคาน้ันเสีย

ขอควรระวัง ถาทานไมปดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม PC เคร่ือง HP all-in-one จะไมสามารถรับ
แฟกซได
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5 ต้ังคา HP all-in-one ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติกดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปดข้ึน

6 (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคาเสียงโทรศัพททีต่องรับเปนเสียงโทรศัพทที่
ดังหนึ่งหรือสองครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคานี้ โปรดดู การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

7 ทําการทดสอบแฟกซสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทดสอบการตั้งคาแฟก
ซของทาน

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน HP all-in-one จะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงเรียก
เขาตามจํานวนที่ทานกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียก
เขา)จากนั้น เครื่องจะเริ่มสงเสียงรับแฟกซไปยังเครื่องที่สงแฟกซมาและจะรับ
แฟกซ

กรณ ีH:สายเพื่อสนทนา/รับสงแฟกซทีใ่ชรวมกันกับพซีี
โมเด็ม     

หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และ
เช่ือมตอโมเด็ม PC เขากับสายโทรศัพทนี้ดวย ใหเช่ือมตอ HP all-in-one 
ของทานตามที่อธิบายไวในสวนนี้

เนื่องจากซพีีโมเด็มของทานใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP all-in-one ของ
ทาน ทานจะไมสามารถใชทั้งพีซีโมเด็มและ HP all-in-one ไดในเวลาเดียวกัน
ตัวอยางเชน ทานไมสามารถ HP all-in-one เพ่ือรับสงแฟกซหากทากําลังใชพี
ซีโมเด็มเพื่อสงอีเมลหรือเขาใชอินเทอรเน็ต

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP all-in-one ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรซึ่ง
ข้ึนอยูกับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานกอนที่ทานจะ
เริ่ม ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่ง
หรือสองพอรต:
● หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ใหดุใน

สวนถัดไป ต้ังคา HP all-in-one สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีพอรต
โทรศัพทหนึ่งพอรตทานจะตองซื้อตัวแยกแบบขนานเพื่อใหสามารถสงและ
รับแฟกซไดและใชพีซีโมเด็ม(หามใชตัวแยกโทรศัพทแบบสองสายหรือตัว
แยกแบบอนุกรม)ทานจะตองใชสายโทรศัพทเพ่ิมเติมอีกสามเสนทาน
สามารถซื้อตัวแยกแบบขนานและสายโทรศัพทเพ่ิมเติมจากรานขายวัสดุ
อิเล็กทรอนิกสที่มีอุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพท

● หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานมพีอรตโทรศัพทสองพอรต ใหดู ทั้งคา 
HP all-in-one ของทานสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีพอรตโทรศัพทสอง
พอรต
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ตั้งคา HP all-in-one สําหรับเครื่องคอมพวิเตอรทีม่พีอรตโทรศัพทหนึ่ง
พอรต

ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการต้ังคา HP all-in-one ที่มีพีซีโมเด็มหากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานมีพอรตโทรศัพทเดียวเทานั้น

รูปดานหลังของ HP all-in-one
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีเชื่อมตอกับพอรต "2-EXT"
3 ตัวแยกแบบขนาน
4 โทรศัพท
5 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีโมเด็ม
6 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP all-in-one เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการตั้งคา HP all-in-one สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
พอรตเดียว

1 หาสายโทรศัพทท่ีตอระหวางดานหลังเครื่องคอมพิวเตอร (โมเด็ม PC) กับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังถอดสายจากชองเสียบโทรศัพทบนผนังกําแพง
และเสียบเขาไปในตัวแยกแบบขนานที่อยูทางดานที่มีพอรตโทรศัพทสอง
พอรต

2 ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP all-in-one

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP all-in-one ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซไดสายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลวหากสายโทรศัพทที่ให
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มาสั้นเกินไป ใหดู สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ 
สําหรับขอมูลในการตอขยายสาย

3 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง HP all-in-
one

4 ดวยการใชสายโทรศัพทอื่น ใหเช่ือมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตที่เขียน
ไววา "2-EXT" บนดานหลังของ HP all-in-one ของทานเช่ือมตอปลาย
อีกขางหนึ่งของสายโทรศัพทเขากับตัวแยกแบบขนานที่อยูบนดานที่มี
พอรตโทรศัพทพอรตเดียว

5 หากซอฟตแวรพีซีโมเด็มของทานต้ังไวใหรับแฟกซเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคาน้ันเสีย

ขอควรระวัง ถาทานไมปดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม PC เคร่ือง HP all-in-one จะไมสามารถรับ
แฟกซได

6 (เปนทางเลือก) เช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรตโทรศัพทที่เปดอีกพอรตที่อยู
บนตัวแยกแบบขนาน

7 ตอนนี้ทานตองตัดสินใจวาทานตองการให HP all-in-one ตอบรับการ
โทรแบบอัตโนมัติหรือดวยตัวทานเอง:
– หากทานต้ังคา HP all-in-one ใหตอบรับการโทรโดยอัตโนมัติ 

เครื่องจะตอบการโทรทั้งหมดและรับแฟกซเครื่อง HP all-in-one 
ของทานจะไมสามารถแยกความแตกตางระหวางการโทรเพื่อสนทนา
และรับสงแฟกซในกรณีนี้ หากทานสงสัยวาการโทรนั้นเปนการโทร
เพ่ือสนทนาหรือไม ทานจะตองรับการโทรนั้นกอนที่ HP all-in-one 
จะตอบรับการโทรนั้น
ในการตอบรับการโทรเพื่อสงแฟกซโดยอัตโนมัติ ใหกดปุม ตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปด

– หากทานต้ังคา HP all-in-one ใหตอบแฟกซดวยตัวทานเอง ทาน
ตองอยูเพ่ือรับการโทรเพื่อสงแฟกซที่เขามาเปนการสวนตัว เพราะ 
HP all-in-one ไมสามารถรับแฟกซได
ในการตอบการโทรเพื่อสงสงดวยตัวทานเอง ใหกดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟปดลง

8 ทําการทดสอบแฟกซสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทดสอบการตั้งคาแฟก
ซของทาน

หากทานรับสายโทรศัพทกอน HP all-in-one และไดยินเสียงแฟกซจากเครื่อง
สงแฟกซ ทานจะตองตอบรับการโทรเพื่อสงแฟกซนั้นดวยตัวทานเองสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรับแฟกซดวยตนเอง
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ทั้งคา HP all-in-one ของทานสําหรับเครื่องคอมพวิเตอรทีม่พีอรต
โทรศัพทสองพอรต

ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการต้ังคา HP all-in-one ที่มีพีซีโมเด็มหากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานมีพอรตโทรศัพทสองพอรต

รูปดานหลังของ HP all-in-one
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 พอรตโทรศัพท "IN" บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
3 พอรตโทรศัพท "OUT" บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
4 โทรศัพท
5 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีโมเด็ม
6 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP all-in-one เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการตั้งคา HP all-in-one สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
สองพอรต

1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง HP all-in-
one

2 หาสายโทรศัพทท่ีตอระหวางดานหลังเครื่องคอมพิวเตอร (โมเด็ม PC) กับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังปลดสายดังกลาวออกจากแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง และเสียบเขากับพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง 
HP all-in-one

3 เช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรต "OUT" ที่อยูดานหลังของพีซีโมเด็มของ
ทาน

4 ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP all-in-one

คูมือการใชงาน 119

การต
ั้งค
าแ
ฟ
กซ




ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP all-in-one ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซไดสายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลวหากสายโทรศัพทที่ให
มาสั้นเกินไป ใหดู สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ 
สําหรับขอมูลในการตอขยายสาย

5 หากซอฟตแวรพีซีโมเด็มของทานต้ังไวใหรับแฟกซเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคาน้ันเสีย

ขอควรระวัง ถาทานไมปดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม PC เคร่ือง HP all-in-one จะไมสามารถรับ
แฟกซได

6 ตอนนี้ทานตองตัดสินใจวาทานตองการให HP all-in-one ตอบรับการ
โทรแบบอัตโนมัติหรือดวยตัวทานเอง:
– หากทานต้ังคา HP all-in-one ใหตอบรับการโทรโดยอัตโนมัติ 

เครื่องจะตอบการโทรทั้งหมดและรับแฟกซเครื่อง HP all-in-one 
ของทานจะไมสามารถแยกความแตกตางระหวางการโทรเพื่อสนทนา
และรับสงแฟกซในกรณีนี้ หากทานสงสัยวาการโทรนั้นเปนการโทร
เพ่ือสนทนาหรือไม ทานจะตองรับการโทรนั้นกอนที่ HP all-in-one 
จะตอบรับการโทรนั้น
ในการตอบรับการโทรเพื่อสงแฟกซโดยอัตโนมัติ ใหกดปุม ตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปด

– หากทานต้ังคา HP all-in-one ใหตอบแฟกซดวยตัวทานเอง ทาน
ตองอยูเพ่ือรับการโทรเพื่อสงแฟกซที่เขามาเปนการสวนตัว เพราะ 
HP all-in-one ไมสามารถรับแฟกซได
ในการตอบการโทรเพื่อสงสงดวยตัวทานเอง ใหกดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟปดลง

7 ทําการทดสอบแฟกซสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทดสอบการตั้งคาแฟก
ซของทาน

หากทานรับสายโทรศัพทกอน HP all-in-one และไดยินเสียงแฟกซจากเครื่อง
สงแฟกซ ทานจะตองตอบรับการโทรเพื่อสงแฟกซนั้นดวยตัวทานเองสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรับแฟกซดวยตนเอง
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กรณ ีI:สายเพื่อสนทนา/รับสงแฟกซทีใ่ชรวมกันกับเครื่องตอบ
รับโทรศัพท        

หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และ
เช่ือมตอกับเครื่องรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาดวยหมายเลขโทรศัพทน้ี ใหเช่ือม
ตอ HP all-in-one ของทานตามที่อธิบายไวในสวนน้ี

รูปดานหลังของ HP all-in-one
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 พอรต "IN" บนเครื่องตอบรับโทรศัพท
3 พอรต "OUT" บนเครื่องตอบรับโทรศัพท
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)
5 เครื่องตอบรับโทรศัพท
6 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP all-in-one เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการตั้งคา HP all-in-one ทีม่สีายเพื่อสนทนา/รับสงแฟกซทีใ่ชรวมกันกับ
เครื่องตอบรับโทรศัพท

1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง HP all-in-
one

2 ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเสียบ
เขากับพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง HP all-in-one ของทาน

หมายเหตุ หากทานไมไดเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของทานดดยตรง
กับ HP all-in-one เสียงแฟกซจากเครื่องสงแฟกซอาจถูก
บันทึกลงบนเครื่องตอบรับโทรศัพท และทานอาจไมสามารถรับ
แฟกซดวย HP all-in-one ของทานได
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3 ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP all-in-one

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP all-in-one ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซไดสายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลวหากสายโทรศัพทที่ให
มาสั้นเกินไป ใหดู สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ 
สําหรับขอมูลในการตอขยายสาย

4 (ท่ีเปนทางเลือก) หากเครื่องตอบรับโทรศัพทไมมีโทรศัพทมาดวย เพ่ือ
ความสะดวก ทานอาจตองการเช่ือมตอโทรศัพทเขากับดานหลังของเครื่อง
ตอบรับโทรศัพทที่พอรต "OUT"

5 ต้ังคา HP all-in-one ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติกดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปดข้ึน

6 ต้ังใหเครื่องตอบรับโทรศัพทตอบหลังจากมเีสียงโทรศัพทดังสี่ครั้งหรือนอย
กวานั้น

7 เปลี่ยนการตั้งคาเสียงโทรศัพททีต่องรับบน HP all-in-one ของเทาเปน
เสียงโทรศัพทดังหกครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคานี้ โปรดดู การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

8 ทําการทดสอบแฟกซสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทดสอบการตั้งคาแฟก
ซของทาน

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนท่ีกําหนด จากนั้นจะสงเสียงคําทักทายที่บันทึกไวHP all-in-one จะ
เฝาสังเกตการโทรในระหวางเวลานี้ "การฟง" เสียงแฟกซหากตรวจพบสัญญาณ
แฟกซเขา เครื่อง HP all-in-one จะเริ่มสงเสียงรับแฟกซและรับแฟกซ หากไม
มีสัญญาณแฟกซ เครื่อง HP all-in-one จะหยุดตรวจสอบสายและเครื่องตอบ
รับโทรศัพทจะบันทึกขอความเสียงได

กรณ ีJ:สายเพื่อสนทนา/แฟกซทีใ่ชรวมกันกับพซีีโมเด็มและ
เครื่องตอบรับโทรศัพท            

หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และ
เช่ือมตอโมเด็ม PC และเครื่องตอบรับโทรศัพทเขากับสายโทรศัพทนี้ดวย ให
เช่ือมตอ HP all-in-one ของทานตามที่อธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากซพีีโมเด็มของทานใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP all-in-one ของ
ทาน ทานจะไมสามารถใชทั้งพีซีโมเด็มและ HP all-in-one ไดในเวลาเดียวกัน

บท 10

122 เครื่อง HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

กา
รต
ั้งค
าแ
ฟ
กซ




ตัวอยางเชน ทานไมสามารถ HP all-in-one เพ่ือรับสงแฟกซหากทากําลังใชพี
ซีโมเด็มเพื่อสงอีเมลหรือเขาใชอินเทอรเน็ต

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP all-in-one ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรซึ่ง
ข้ึนอยูกับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานกอนที่ทานจะ
เริ่ม ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่ง
หรือสองพอรต:
● หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ใหดุใน

สวนถัดไป ต้ังคา HP all-in-one สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีพอรต
โทรศัพทหนึ่งพอรตทานจะตองซื้อตัวแยกแบบขนานเพื่อใหสามารถสงและ
รับแฟกซไดและใชพีซีโมเด็ม(หามใชตัวแยกโทรศัพทแบบสองสายหรือตัว
แยกแบบอนุกรม)ทานจะตองใชสายโทรศัพทเพ่ิมเติมอีกสามเสนทาน
สามารถซื้อตัวแยกแบบขนานและสายโทรศัพทเพ่ิมเติมจากรานขายวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส

● หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานมพีอรตโทรศัพทสองพอรต ใหดู ทั้งคา 
HP all-in-one ของทานสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีพอรตโทรศัพทสอง
พอรต

ตั้งคา HP all-in-one สําหรับเครื่องคอมพวิเตอรทีม่พีอรตโทรศัพทหนึ่ง
พอรต

ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการต้ังคา HP all-in-one ที่มีพีซีโมเด็มหากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานมีพอรตโทรศัพทเดียวเทานั้น
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รูปดานหลังของ HP all-in-one
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีเชื่อมตอกับพอรต "2-EXT"
3 ตัวแยกแบบขนาน
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)
5 เครื่องตอบรับโทรศัพท
6 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีโมเด็ม
7 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP all-in-one เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการตั้งคา HP all-in-one สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
พอรตเดียว

1 หาสายโทรศัพทท่ีตอระหวางดานหลังเครื่องคอมพิวเตอร (โมเด็ม PC) กับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังถอดสายจากชองเสียบโทรศัพทบนผนังกําแพง
และเสียบเขาไปในตัวแยกแบบขนานที่อยูทางดานที่มีพอรตโทรศัพทสอง
พอรต

2 ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP all-in-one

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP all-in-one ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซไดสายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลวหากสายโทรศัพทที่ให
มาสั้นเกินไป ใหดู สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ 
สําหรับขอมูลในการตอขยายสาย

3 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง HP all-in-
one
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4 ดวยการใชสายโทรศัพทอื่น ใหเช่ือมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตที่เขียน
ไววา "2-EXT" บนดานหลังของ HP all-in-one ของทานเช่ือมตอปลาย
อีกขางหนึ่งของสายโทรศัพทเขากับตัวแยกแบบขนานที่อยูบนดานที่มี
พอรตโทรศัพทพอรตเดียว

5 ถอดปลั๊กเครื่องตอบรับโทรศัพทออกจากชองเสียบโทรศัพทบนผนังกําแพง 
และเชื่อมตอปล๊ักเขากับตัวแยกแบบขนานที่มพีอรตโทรศัพทสองพอรต

หมายเหตุ หากทานไมเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของทานวิธีน้ี 
สัญญาณแฟกซจากเครื่องที่สงแฟกซอาจจะถูกบันทึกไวใน
เครื่องตอบรับโทรศัพท และทานอาจไมสามารถรับแฟกซดวย 
HP all-in-one ได

6 (ท่ีเปนทางเลือก) หากเครื่องตอบรับโทรศัพทไมมีโทรศัพทมาดวย เพ่ือ
ความสะดวก ทานอาจตองการเช่ือมตอโทรศัพทเขากับดานหลังของเครื่อง
ตอบรับโทรศัพทที่พอรต "OUT"

7 หากซอฟตแวรพีซีโมเด็มของทานต้ังไวใหรับแฟกซเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคาน้ันเสีย

ขอควรระวัง ถาทานไมปดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม PC เคร่ือง HP all-in-one จะไมสามารถรับ
แฟกซได

8 ต้ังคา HP all-in-one ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติกดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปดข้ึน

9 ต้ังใหเครื่องตอบรับโทรศัพทตอบหลังจากมเีสียงโทรศัพทดังสี่ครั้งหรือนอย
กวานั้น

10 เปลี่ยนการตั้งคาเสียงโทรศัพททีต่องรับบน HP all-in-one ของเทาเปน
เสียงโทรศัพทดังหกครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคานี้ โปรดดู การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

11 ทําการทดสอบแฟกซสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทดสอบการตั้งคาแฟก
ซของทาน

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนท่ีกําหนด จากนั้นจะสงเสียงคําทักทายที่บันทึกไวHP all-in-one จะ
เฝาสังเกตการโทรในระหวางเวลานี้ "การฟง" เสียงแฟกซหากตรวจพบสัญญาณ
แฟกซเขา เครื่อง HP all-in-one จะเริ่มสงเสียงรับแฟกซและรับแฟกซ หากไม
มีสัญญาณแฟกซ เครื่อง HP all-in-one จะหยุดตรวจสอบสายและเครื่องตอบ
รับโทรศัพทจะบันทึกขอความเสียงได

คูมือการใชงาน 125

การต
ั้งค
าแ
ฟ
กซ




ทั้งคา HP all-in-one ของทานสําหรับเครื่องคอมพวิเตอรทีม่พีอรต
โทรศัพทสองพอรต

ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการต้ังคา HP all-in-one ที่มีพีซีโมเด็มหากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานมีพอรตโทรศัพทสองพอรต

รูปดานหลังของ HP all-in-one
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 พอรตโทรศัพท "IN" บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
3 พอรตโทรศัพท "OUT" บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
4 โทรศัพท
5 เครื่องตอบรับโทรศัพท
6 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีโมเด็ม
7 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP all-in-one เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการตั้งคา HP all-in-one สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
สองพอรต

1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง HP all-in-
one

2 หาสายโทรศัพทท่ีตอระหวางดานหลังเครื่องคอมพิวเตอร (โมเด็ม PC) กับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังปลดสายดังกลาวออกจากแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง และเสียบเขากับพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง 
HP all-in-one

3 ถอดปลั๊กเครื่องตอบรับโทรศัพทออกจากชองเสียบโทรศัพทบนผนังกําแพง 
และเชื่อมตอปล๊ักเขาพอรต "OUT" ท่ีอยูดานหลังของพีซโีมเด็มของทาน
ซึ่งจะชวยใหเครื่อง HP all-in-one และเครื่องตอบรับโทรศัพทของทาน
เช่ือมตอกันโดยตรง แมวาโมเด็ม PC จะถูกเช่ือมตอไวในสายกอนก็ตาม
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หมายเหตุ หากทานไมเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของทานวิธีน้ี 
สัญญาณแฟกซจากเครื่องที่สงแฟกซอาจจะถูกบันทึกไวใน
เครื่องตอบรับโทรศัพท และทานอาจไมสามารถรับแฟกซดวย 
HP all-in-one ได

4 ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP all-in-one

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP all-in-one ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซไดสายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลวหากสายโทรศัพทที่ให
มาสั้นเกินไป ใหดู สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ 
สําหรับขอมูลในการตอขยายสาย

5 (ท่ีเปนทางเลือก) หากเครื่องตอบรับโทรศัพทไมมีโทรศัพทมาดวย เพ่ือ
ความสะดวก ทานอาจตองการเช่ือมตอโทรศัพทเขากับดานหลังของเครื่อง
ตอบรับโทรศัพทที่พอรต "OUT"

6 หากซอฟตแวรพีซีโมเด็มของทานต้ังไวใหรับแฟกซเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคาน้ันเสีย

ขอควรระวัง ถาทานไมปดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม PC เคร่ือง HP all-in-one จะไมสามารถรับ
แฟกซได

7 ต้ังคา HP all-in-one ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติกดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปดข้ึน

8 ต้ังใหเครื่องตอบรับโทรศัพทตอบหลังจากมเีสียงโทรศัพทดังสี่ครั้งหรือนอย
กวานั้น

9 เปลี่ยนการตั้งคาเสียงโทรศัพททีต่องรับบน HP all-in-one ของเทาเปน
เสียงโทรศัพทดังหกครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคานี้ โปรดดู การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

10 ทําการทดสอบแฟกซสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทดสอบการตั้งคาแฟก
ซของทาน

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนท่ีกําหนด จากนั้นจะสงเสียงคําทักทายที่บันทึกไวHP all-in-one จะ
เฝาสังเกตการโทรในระหวางเวลานี้ "การฟง" เสียงแฟกซหากตรวจพบสัญญาณ
แฟกซเขา เครื่อง HP all-in-one จะเริ่มสงเสียงรับแฟกซและรับแฟกซ หากไม
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มีสัญญาณแฟกซ เครื่อง HP all-in-one จะหยุดตรวจสอบสายและเครื่องตอบ
รับโทรศัพทจะบันทึกขอความเสียงได

กรณ ีK:สายเพื่อสนทนา/สงรับแฟกซทีใ่ชรวมกันกับพซีีโมเด็ม
และการฝากขอความดวยเสียง          

หากทานรับทั้งการโทรเพื่อสนทนาและรับสงแฟกซดวยหมายเลขโทรศัพทเดียว
กัน ใหใชพีซโีมเด็มบนสายโทรศัพทเดียวกัน และสมัครบริการฝากขอความดวย
เสียงผานทางบริษัทโทรศัพท เช่ือมตอ HP all-in-one ตามที่ไดอธิบายไวใน
สวนน้ี

หมายเหตุ ทานไมสามารถรับแฟกซไดอัตโนมัติหากทานมีบริการฝากขอความ
ดวยเสียงท่ีหมายเลขโทรศัพทเดียวกันกับท่ีทานใชสําหรับการโทร
แฟกซทานตองรับแฟกซดวยตัวทานเอง ซึ่งหมายความวาทานตอง
อยูเพ่ือรับการโทรเพื่อสงแฟกซดวยตัวทานเองหากทานตองการรับ
แฟกซอัตโนมัติแทน ใหติดตอบริษัทโทรศัพทเพ่ือสมัครบริการเสียง
โทรศัพทพิเศษ หรือขอสายโทรศัพทแยกตางหากเพื่อสงแฟกซ

เนื่องจากซพีีโมเด็มของทานใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP all-in-one ของ
ทาน ทานจะไมสามารถใชทั้งพีซีโมเด็มและ HP all-in-one ไดในเวลาเดียวกัน
ตัวอยางเชน ทานไมสามารถ HP all-in-one เพ่ือรับสงแฟกซหากทากําลังใชพี
ซีโมเด็มเพื่อสงอีเมลหรือเขาใชอินเทอรเน็ต

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP all-in-one ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรซึ่ง
ข้ึนอยูกับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานกอนที่ทานจะ
เริ่ม ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่ง
หรือสองพอรต:
● หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ใหดุใน

สวนถัดไป ต้ังคา HP all-in-one สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีพอรต
โทรศัพทหนึ่งพอรตทานจะตองซื้อตัวแยกแบบขนานเพื่อใหสามารถสงและ
รับแฟกซไดและใชพีซีโมเด็ม(หามใชตัวแยกโทรศัพทแบบสองสายหรือตัว
แยกแบบอนุกรม)ทานจะตองใชสายโทรศัพทเพ่ิมเติมอีกสามเสนทาน
สามารถซื้อตัวแยกแบบขนานและสายโทรศัพทเพ่ิมเติมจากรานขายวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส

● หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานมพีอรตโทรศัพทสองพอรต ใหดู ทั้งคา 
HP all-in-one ของทานสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีพอรตโทรศัพทสอง
พอรต
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ตั้งคา HP all-in-one สําหรับเครื่องคอมพวิเตอรทีม่พีอรตโทรศัพทหนึ่ง
พอรต

ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการต้ังคา HP all-in-one ที่มีพีซีโมเด็มหากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานมีพอรตโทรศัพทเดียวเทานั้น

รูปดานหลังของ HP all-in-one
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีเชื่อมตอกับพอรต "2-EXT"
3 ตัวแยกแบบขนาน
4 โทรศัพท
5 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีโมเด็ม
6 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP all-in-one เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการตั้งคา HP all-in-one สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
พอรตเดียว

1 หาสายโทรศัพทท่ีตอระหวางดานหลังเครื่องคอมพิวเตอร (โมเด็ม PC) กับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังถอดสายจากชองเสียบโทรศัพทบนผนังกําแพง
และเสียบเขาไปในตัวแยกแบบขนานที่อยูทางดานที่มีพอรตโทรศัพทสอง
พอรต

2 ดวยการใชสายโทรศัพทอื่น ใหเช่ือมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตที่เขียน
ไววา "2-EXT" บนดานหลังของ HP all-in-one ของทานเช่ือมตอปลาย
อีกขางหนึ่งของสายโทรศัพทเขากับตัวแยกแบบขนานที่อยูบนดานที่มี
พอรตโทรศัพทพอรตเดียว

3 ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP all-in-one
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ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP all-in-one ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซไดสายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลวหากสายโทรศัพทที่ให
มาสั้นเกินไป ใหดู สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ 
สําหรับขอมูลในการตอขยายสาย

4 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง HP all-in-
one

5 หากซอฟตแวรพีซีโมเด็มของทานต้ังไวใหรับแฟกซเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคาน้ันเสีย

ขอควรระวัง ถาทานไมปดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม PC เคร่ือง HP all-in-one จะไมสามารถรับ
แฟกซได

6 (เปนทางเลือก) เช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรตโทรศัพทที่เปดอีกพอรตที่อยู
บนตัวแยกแบบขนาน

7 ต้ังคา HP all-in-oneใหตอบรับการโทรเขาดวยตนเองกดปุม ตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟปด

8 ทําการทดสอบแฟกซสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทดสอบการตั้งคาแฟก
ซของทาน

ทานตองรับสายแฟกซเขาดวยตนเอง มิฉะน้ันเครื่อง HP all-in-one จะไม
สามารถรับแฟกซไดสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซดวยตนเอง โปรดดู การ
รับแฟกซดวยตนเอง
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ทั้งคา HP all-in-one ของทานสําหรับเครื่องคอมพวิเตอรทีม่พีอรต
โทรศัพทสองพอรต

รูปดานหลังของ HP all-in-one
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 พอรตโทรศัพท "IN" บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
3 พอรตโทรศัพท "OUT" บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
4 โทรศัพท
5 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีโมเด็ม
6 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP all-in-one เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการตั้งคา HP all-in-one สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
สองพอรต

1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง HP all-in-
one

2 หาสายโทรศัพทท่ีตอระหวางดานหลังเครื่องคอมพิวเตอร (โมเด็ม PC) กับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังปลดสายดังกลาวออกจากแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง และเสียบเขากับพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง 
HP all-in-one

3 เช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรต "OUT" ที่อยูดานหลังของพีซีโมเด็มของ
ทาน

4 ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP all-in-one

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP all-in-one ทานอาจไมสามารถใช
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แฟกซไดสายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลวหากสายโทรศัพทที่ให
มาสั้นเกินไป ใหดู สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ 
สําหรับขอมูลในการตอขยายสาย

5 หากซอฟตแวรพีซีโมเด็มของทานต้ังไวใหรับแฟกซเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคาน้ันเสีย

ขอควรระวัง ถาทานไมปดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม เครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถรับแฟกซ
ได

6 ต้ังคา HP all-in-one ใหตอบรับการโทรเขาดวยตนเอง กดปุม ตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟปด

7 ทําการทดสอบแฟกซสําหรับขอมูล โปรดดูสวนถัดไป ทดสอบการตั้งคา
แฟกซของทาน

ทานตองรับสายแฟกซเขาดวยตนเอง มิฉะน้ันเครื่อง HP all-in-one จะไม
สามารถรับแฟกซไดสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซดวยตนเอง โปรดดู การ
รับแฟกซดวยตนเอง

ทดสอบการตั้งคาแฟกซของทาน           
ทานสามารถทดสอบการตั้งคาแฟกซเพ่ือตรวจสถานะตางๆ ของ HP all-in-
one และเพื่อใหแนใจวาเครื่องถูกต้ังคาไวถูกตองสําหรับการรับสงแฟกซทํา
ตามแบบทดสอบนี้หลังจากที่ทานต้ังคา HP all-in-one เพ่ือสงแฟกซเสร็จเรียบ
รอยแลวการทดสอบจะทําสิ่งดังตอไปน้ี:
● ตรวจสอบฮารดแวรของเครื่องแฟกซ
● ตรวจสอบวาสายโทรศัพทเสียบเขาไปในพอรตถูกตองหรือไม
● ตรวจสอบเสียงสัญญาณสําหรับโทร
● ตรวจสอบสายโทรศัพทที่ใชงานอยู
● ตรวจสอบสถานะตางๆ ของการเชื่อมตอสายโทรศัพทของทาน
HP all-in-one จะพิมพรายงานที่มีผลลัพธของการทดสอบหากการทดสอบไม
ผาน ใหตรวจทานรายงานสําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาและทําการ
ทดสอบใหม

ในการทดสอบการตั้งคาแฟกซจากแผงควบคุม
1 ต้ังคา HP all-in-one ของทานเพื่อรับสงแฟกซตามคําแนะนําการตั้งคาใน

บทนี้
2 ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใสตลับหมึกพิมพและใสกระดาษกอนเริ่มการ

ทดสอบ

บท 10
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ          และ ใสวาง
กระดาษขนาดเต็มสวน

3 กด ตั้งคา
4 กด6จากน้ัน กด 5

ซึ่งจะแสดงเมนู Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Run Fax Test (รัน
การทดสอบแฟกซ)
HP all-in-one จะแสดงสถานะของการทดสอบของจอแสดงผลกราฟกสี
แลวพิมพรายงาน

5 ตรวจดูรายงาน

– หากการทดสอบผานและทานประสบปญหาในการสงแฟกซ ตรวจสอบ
การตั้งคาแฟกซที่แสดงรายการไวในรายงาน เพ่ือตรวจสอบคาถูกตอง
การตั้งคาแฟกซวางเปลาหรือผิดอาจทําใหเกิดปญหาการรับสงแฟก
ซได

– หากการทดสอบไมผาน ตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการแกไขปญหาที่พบ

6 หลังจากที่ทานไดรายงานแฟกซจาก HP all-in-one ใหกด OK
หากจําเปน ใหแกไขปญหาที่พบและทําการทดสอบใหม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่พบในระหวางการทดสอบ 
โปรดดู การทดสอบแฟกซผิดพลาด
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11 การใชคุณสมบัตแิฟกซ

ทานสามารถใช HP all-in-one เพ่ือสงและรับแฟกซ รวมถึงแฟกซที่เปนสีได
ทานสามารถกําหนดความเร็วในการหมุนหมายเลขที่ใชบอยเพื่อสงแฟกซได
อยางรวดเร็วและงายดายทานสามารถกําหนดตัวเลือกสําหรับแฟกซ เชน ความ
ละเอียดและความคมชัด ไดจากแผงควบคุม
ทานควรดู HP Director ที่มากับซอฟตแวร HP Image Zone เพ่ือให
สามารถใชคุณสมบัติตางๆ ทั้งหมดไดอยางเต็มที่การใช HP Director จะชวย
ใหทานสามารถสงแฟกซจากคอมพิวเตอร รวมทั้งหนาปกที่ใชคอมพิวเตอรสราง
ข้ึน และติดต้ังการโทรดวนไดอยางรวดเร็วสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หนา
จอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเขาสู HP Director และหนาจอวิธีใช โปรดดู ใช
HP Image Zone เพ่ือใชทํางานตางๆ ดวย HP all-in-one

การตั้ง HP all-in-one ใหรับแฟกซ   
ทานสามารถตั้ง HP all-in-one เพ่ือรับแฟกซอัตโนมัติหรือรับดวยตนเอง ทั้ง
นี้ ข้ึนอยูกับการตั้งคาที่บานหรือสํานักงานของทานหากทานต้ัง HP all-in-one 
ใหรับแฟกซอัตโนมัติ เครื่องจะรับทุกสายที่โทรเขามาและแฟกซที่สงเขามาทั้ง
หมดหากตั้งให HP all-in-one เปนแบบรับสายดวยตนเอง ทานตองสามารถโต
ตอบกับสายแฟกซท่ีเขามาดวยตัวทานเอง มิฉะน้ันเครื่อง HP all-in-one จะไม
สามารถรับแฟกซไดสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซดวยตนเอง โปรดดู การ
รับแฟกซดวยตนเอง

ในบางสถานการณ ทานอาจตองการรับแฟกซดวยตนเองตัวอยางเชน หากทาน
ใชสายโทรศัพทเดียวกันระหวางเครื่อง HP all-in-one กับโทรศัพท และทาน
ไมมเีสียงเรียกเขาเฉพาะหรือเครื่องตอบรับ ทานจะตองกําหนดใหเครื่อง 
HP all-in-one ตอบรับสายแฟกซดวยตนเองหากทานไดสมัครใชบริการวอยซ
เมล ทานก็ตองรับสายแฟกซดวยตนเองเชนเดียวกันเนื่องจากเครื่อง HP all-in-
one จะไมสามารถแยกความแตกตางระหวางสายแฟกซกับสายโทรศัพทได

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังอุปกรณสํานักงานของทาน
กับ HP all-in-one โปรดดู การตั้งคาแฟกซ

การเลือกโหมดตอบรับทีแ่นะนําสําหรับการติดตั้งของทาน        
โปรดดูตารางดานลางเพ่ือเลือกโหมดตอบรับที่แนะนําสําหรับเครื่อง HP all-in-
one ของทาน โดยข้ึนอยูกับการติดต้ังที่บานหรือสํานักงานของทานจากคอลัมน
แรกในตารางี้ ใหเลือกอุปกรณและบริการที่สํานักงานของทานมใีชจากน้ัน หา
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โหมดตอบรับที่แนะนําจากคอลัมนท่ีสองคอลัมนที่สามจะอธิบายวิธีที่ HP all-in-
one รับสายท่ีเขามา
เมื่อทานไดตัดสินใจเลือกโหมดตอบรับที่แนะนําสําหรับการติดต้ังที่บานหรือ
สํานักงานของทานแลว โปรดอาน การตั้งโหมดตอบรับ เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ/บริการทีใ่ช
สายรวมกับแฟกซ

โหมดตอบรับที่
แนะนํา

รายละเอียด

ไมระบุ

(ทานมสีายแฟกซแยก
ตางหากสําหรับรับสาย
แฟกซโดยเฉพาะ)

Automatic
(ไฟ Auto 
Answer (ตอบ
รับอัตโนมัติ) 
สวาง)

HP all-in-one ของทานจะรับสายเรียก
เขาทั้งหมดโดยใชการตั้งคา Rings to 
Answer [เสียงเรียกเขา]สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการตั้งคาจํานวนเสียงเรียกเขา 
โปรดดู การกําหนดจํานวนครั้งของเสียง
เรียกเขากอนตอบรับ

ใชสายโทรศัพทรวมกับ
แฟกซโดยไมมเีครื่อง
ตอบรับ

(ทานใชสายโทรศัพท
เดียวเพื่อรับทั้ง
โทรศัพทและแฟกซ)

ดวยตนเอง

(ไฟ Auto 
Answer (ตอบ
รับอัตโนมัติ) ไม
สวาง)

HP all-in-one จะไมรับสายอัตโนมัติทาน
ตองรับสายแฟกซทั้งหมดดวยตนเอง โดย
กดปุม Start Fax Black (เร่ิมพิมพสี
ดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่มพิมพสี)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซดวยตน
เอง โปรดดู การรับแฟกซดวยตนเอง
ทานอาจใชคานี้หากสายสวนใหญเปน
โทรศัพทและไดรับแฟกซนอยครั้ง

บริการวอยซเมลจะข้ึน
อยูกับผูใหบริการระบบ
โทรศัพทของทาน

ดวยตนเอง

(ไฟ Auto 
Answer (ตอบ
รับอัตโนมัติ) ไม
สวาง)

HP all-in-one จะไมรับสายอัตโนมัติทาน
ตองรับสายแฟกซทั้งหมดดวยตนเอง โดย
กดปุม Start Fax Black (เร่ิมพิมพสี
ดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่มพิมพสี)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซดวยตน
เอง โปรดดู การรับแฟกซดวยตนเอง

ใชสายโทรศัพทรวมกับ
แฟกซโดยมีเครื่องตอบ
รับ

Automatic
(ไฟ Auto 
Answer (ตอบ
รับอัตโนมัติ) 
สวาง)

เครื่องตอบรับจะรับสาย และ HP all-in-
one จะตรวจสอบสายนั้นหาก HP all-in-
one พบวาเปนสัญญาณแฟกซ HP all-in-
one จะรับแฟกซ
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อุปกรณ/บริการทีใ่ช
สายรวมกับแฟกซ

โหมดตอบรับที่
แนะนํา

รายละเอียด

หมายเหตุ ขอแนะนําใหใชการตั้งคานี้หาก
ทานมีเครื่องตอบรับตองแนใจ
วาไดติดต้ังเครื่องตอบรับรวม
กับ HP all-in-one อยางถูก
ตองสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดู การตั้งคาแฟกซ

นอกจากนี้ ควรกําหนดจํานวนครั้งของ
เสียงเรียกเขาสําหรับเครื่อง HP all-in-
one ใหมากกวาจํานวนครั้งของเสียงเรียก
เขาสําหรับเครื่องตอบรับเครื่องตอบรับจะ
ตองรับสายกอนเครื่อง HP all-in-one
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
จํานวนเสียงเรียกเขา โปรดดู การกําหนด
จํานวนคร้ังของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

บริการเสียงเรียกเขา
เฉพาะ

Automatic
(ไฟ Auto 
Answer (ตอบ
รับอัตโนมัติ) 
สวาง)

HP all-in-one จะรับสายเรียกเขาทั้งหมด
โดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบเสียงเรียกเขา
ที่บริษัทโทรศัพทต้ังไวสําหรับสายแฟกซ
ของทานตรงกับ Answer Ring 
Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา) ที่ต้ังไว
ที่ HP all-in-oneสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา (
เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

การตั้งโหมดตอบรับ   
โหมดตอบรับจะกําหนดวาเครื่อง HP all-in-one ของทานจะรับสายหรือไม
หากทานต้ัง HP all-in-one ใหรับแฟกซอัตโนมัติ (ไฟ Auto Answer (ตอบ
รับอัตโนมัติ) สวาง) เครื่องจะรับสายเรียกเขาและแฟกซที่สงเขามาทั้งหมดหาก
ทานต้ัง HP all-in-one ใหรับแฟกซดวยตนเอง (ไฟ Auto Answer (ตอบ
รับอัตโนมัติ) ไมสวาง) ทานจะตองรับสายแฟกซเขาดวยตนเอง มิฉะนั้นเครื่อง 
HP all-in-one จะไมรับแฟกซสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซดวยตนเอง 
โปรดดู การรับแฟกซดวยตนเอง

บท 11

(ทําตอ)
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หากทานไมทราบวาจะใชโหมดตอบรับโหมดใด โปรดดูท่ี การเลือกโหมดตอบ
รับท่ีแนะนําสําหรับการติดต้ังของทาน

➔ กดปุม Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เพ่ือต้ังคาโหมดตอบรับ
เมื่อไฟ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) สวาง เครื่อง HP all-in-one 
จะรับสายโดยอัตโนมัติเมื่อไฟดังกลาวไมสวาง เครื่อง HP all-in-one จะ
ไมรับสาย

การสงแฟกซ 
ทานสามารถสงแฟกซไดหลายวิธีทานสามารถสงแฟกซที่เปนขาวดํา หรือท่ีเปนสี
ไดจากแผงควบคุมเครื่อง HP all-in-oneทานยังสามารถสงแฟกซ ดวยตนเอง
จากโทรศัพทที่เช่ือมตออยูซึ่งชวยใหทานสามารถพูดสายกับผูรับกอนสงแฟกซ
ได

นอกจากนี้ ทานยังสามารถตั้ง HP all-in-one ใหสงตนฉบับที่มสีองดานได
หากทานตองสงแฟกซไปยังหมายเลขเดิมบอยๆ ทานสามารถจะตั้งหมายเลขโทร
ดวน และสงแฟกซไดอยางรวดเร็วโดยใชปุม Speed Dial (หมายเลขโทร
ดวน) หรือปุมการโทรดวนระบบสัมผัสโปรดศึกษาขอมูลในสวนนี้เกี่ยวกับวิธี
ตางๆ ที่ทานสามารถใชในการสงแฟกซ

การสงแฟกซเบื้องตน 
ทานสามารถสงแฟกซหนาเดียวหรือหลายหนาแบบเบื้องตนไดโดยใชแผงควบ
คุม

หมายเหตุ หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงแฟกซเสร็จ
เรียบรอย ใหใชคุณสมบัติการยืนยันแฟกซกอนที่จะสงแฟกซสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชคุณสมบัติการยืนยันแฟกซ

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถสงแฟกซไดโดยการกดปุมบนหนาจอซึ่ง
ชวยใหทานสามารถควบคุมความเร็วในการโทรคุณสมบัติน้ีมี
ประโยชนมากเมื่อทานตองการใชบัตรโทรศัพทเพ่ือชําระคาโทรศัพท 
และตองตอบสนองตอสัญญาณขณะโทรสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การสงแฟกซโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ

1 วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซายหากทานตองการสงแฟกซหนาเดียว ทานยังสามารถ
วางตนฉบับบนกระจกไดดวย

หมายเหตุ หากทานตองการสงแฟกซหลายหนา ทานตองวางตนฉบับลงใน
ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

2 ใสหมายเลขแฟกซโดยใชปุมตัวเลข
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เคล็ดลับ หากตองการเวนชวงในหมายเลขแฟกซ กด Redial/Pause (
โทรซ้ํา/หยุดช่ัวขณะ)

3 กด Start Fax  ฺBlack (เริ่มแฟกซสีดํา)
4 หากทานวางตนฉบับลงบนกระจก กด 1 เพ่ือเลือก Fax original from 

scanner glass (แฟกซตนฉบับจากกระจกสแกน)

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานสามารถสงแฟกซสี เชนภาพถาย จากเครื่อง HP all-
in-one ไดดวยเพียงกด Start Fax Color (เริ่มแฟกซสี) แทน
Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา)

ทานรูหรือไมวา สามารถสงแฟกซจากคอมพิวเตอรไดโดยใช HP Director ที่
มาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone ของทาน?ทานยังสามารถสรางและ
แนบกระดาษปะหนาที่สรางจากเครื่องคอมพิวเตอรไปพรอมกับแฟกซไดซึ่งทํา
ไดไมยากสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP Image Zone Help (วิธีใช
โซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone ของทาน

การใชคุณสมบัตกิารยืนยันแฟกซ     
หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงแฟกซเสร็จเรียบรอย ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือใชคุณสมบัติการยืนยันแฟกซกอนที่จะสง
แฟกซ

คายืนยันแฟกซท่ีต้ังไวเปนดีฟอลตคือ Every Error [ขอผิดพลาดทั้งหมด]ซึ่ง
หมายความวาเครื่อง HP all-in-one จะพิมพรายงานเฉพาะเมื่อมีปญหาในการ
รับสงแฟกซเทานั้นขอความท่ีระบุวาไดมกีารสงแฟกซเสร็จสมบูรณจะปราก
ฎเปนขอความสั้นๆ บนจอแสดงผลกราฟกสีหลังจากการสงแตละครั้งสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพรายงาน โปรดดู การพิมพรายงาน
1 กด ตั้งคา
2 กด 2 จากนั้นกด 1

ซึ่งจะแสดงเมนู Print Report [พิมพรายงาน] จากนั้นเลือก Fax 
Report Setup [ต้ังคารายงานแฟกซ]

3 กด 5จากนั้นกด OK [ตกลง]
ซึ่งเปนการเลือก Send Only [เฉพาะการสง]
ทุกครั้งที่สงแฟกซ เคร่ือง HP all-in-one จะพิมพรายงานยืนยันเพ่ือแจง
ใหทานทราบวา การสงแฟกซเสร็จเรียบรอยหรือไม

หมายเหตุ ถาทานเลือก Send Only (เฉพาะการสง) ทานจะไมไดรับ
รายงานหากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนในขณะที่ HP all-in-one 
กําลังรับแฟกซพิมพ Fax Log (ไฟลบันทึกการรับสงแฟกซ) 
เพ่ือดูขอผิดพลาดในการรับแฟกซทั้งหมดสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
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เกี่ยวกับการพิมพ Fax Log (ไฟลบันทึกการรับสงแฟกซ) 
โปรดดู การสรางรายงานดวยตนเอง

การสงตนฉบับทีม่สีองดาน     
หากทานมีอุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดานของ HP ติดต้ังอยู ทาน
สามารถจะสงตนฉบับที่มีสองดานไดสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษลงใน
อุปกรณเสริมของทาน โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณเสริม

คุณสมบัติน้ีจะใชไดสําหรับการสงแฟกซขาวดําเทานั้นแตจะใชไมไดหากทานสง
แฟกซสี

เคล็ดลับ นอกจากนี้ทานสามารถพิมพแฟกซที่ไดรับลงบนหนากระดาษทั้งสอง
ดานไดดวยสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การตั้ง HP all-in-one ให
พิมพแฟกซดานเดียวหรือสองดาน

1 วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซาย

หมายเหตุ ทานจะตองวางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ เน่ือง
จากหากเปนการสงแฟกซจากกระจก จะไมรองรับการสงตน
ฉบับที่มีสองดาน

2 ใสหมายเลขแฟกซโดยใชปุมตัวเลข
3 ในสวน Fax (แฟกซ) ใหกด Menu (เมน)ู จากนั้นกด 3

Fax Menu (เมนแูฟกซ) จะปรากฏขึ้นมา จากน้ันใหเลือก Two-Sided 
Send - Black Only (สงตนฉบับที่มสีองดาน - สีดําเทาน้ัน)

4 โปรดเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังตอไปนี้:
– หากทานตองการสงตนฉบับที่มดีานเดียว กด 1 เพ่ือเลือก 1-Sided 

Original (ตนฉบับดานเดียว)
– หากทานตองการสงตนฉบับที่มสีองดานและมีใบปะหนา กด 2 เพ่ือ

เลือก 2-Sided Original with cover page (ตนฉบับสองดาน
พรอมใบปะหนา)
ดวยการตั้งคาน้ี เครื่องจะสแกนและสงเฉพาะดานหนาของใบปะหนา 
แลวจึงสแกนและสงท้ังสองดานสําหรับเอกสารสวนที่เหลือซึ่งจะชวย
ปองกันไมใหสงแผนกระดาษเปลาออกไปโดยไมต้ังใจเมื่อทานมีใบปะ
หนารวมอยูดวย

– หากทานตองการสงตนฉบับที่มสีองดานและไมมใีบปะหนา กด 3 เพ่ือ
เลือก 2-Sided Original (ตนฉบับสองดาน)

คูมือการใชงาน 139

การใช
คุณ

สม
บ
ัตแิ
ฟ
กซ




ดวยการตั้งคาน้ี เครื่องจะสแกนและสงท้ังสองดานของเอกสารทั้งหมด
ของทานใชการตั้งคานี้หากตนฉบับทั้งหมดของทานมีขอความอยูทั้ง
สองดาน

หมายเหตุ ถาทานเลือก 2 หรือ 3 โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไม
ไดนําตนฉบับออกจากสวนรับกระดาษออกกอนที่ตนฉบับ
จะถูกสแกนทั้งสองดานเครื่อง HP all-in-one จะสแกน
ดานหนาของตนฉบับ, วางตนฉบับลงในสวนรับกระดาษ
ออก แลวยกตนฉบับพลิกกลับข้ึนมาเพื่อสแกนดานหลัง
หลังจากตนฉบับทุกแผนไดถูกสแกนทั้งสองหนาเรียบรอย
แลว ทานสามารถนําตนฉบับออกได

5 กด Start Fax  ฺBlack (เริ่มแฟกซสีดํา)

หมายเหตุ ตัวเลือกที่ทานเลือกจะมีผลเฉพาะกับแฟกซปจจุบันเทาน้ันหาก
ทานตองการใหใชตัวเลือกเดียวกันนี้กับแฟกซท่ีจะสงทั้งหมดใน
อนาคต ใหเปลี่ยนคาดีฟอลตสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ต้ังคาดีฟอลตใหม

การสงแฟกซจากโทรศัพทดวยตนเอง         
ทานสามารถโทรศัพทและสนทนากับผูรับกอนสงแฟกซไดวิธีสงแฟกซแบบนี้
เปนการสงแฟกซดวยตนเองการสงแฟกซดวยตนเองจะมีประโยชนหากทานตอง
การใหแนใจวา ผูรับพรอมที่จะรับแฟกซกอนที่ทานจะสง
ทานตองตอโทรศัพทกับพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ัง HP all-in-one กับโทรศัพทของทาน โปรดดู
การตั้งคาแฟกซ

1 วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซาย

2 กดหมายเลขที่แปนบนโทรศัพทที่ตอกับเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ ทานตองกดหมายเลขโทรศัพทบนแปนโทรศัพทหามกดที่แปน
พิมพบนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one

3 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– หากหลังจากกดหมายเลขแลว ทานไดยินสัญญาณแฟกซ ใหกด
Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่ม
แฟกซสี) ภายใน 3 วินาทีเพ่ือสงแฟกซ

– ถาผูรับรับสาย ทานสามารถสนทนากับผูรับกอนสงแฟกซไดเมื่อพรอม
ที่จะสงแฟกซแลว ใหกดปุม Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) 
หรือ Start Fax Color (เริ่มแฟกซสี) บนแผงควบคุม

บท 11

140 เครื่อง HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

กา
รใ
ช
ค
ุณ
สม
บ
ัตแิ
ฟ
กซ




การสงแฟกซโดยใชการโทรซ้ํา    
ทานสามารถใชการโทรซ้ําเพื่อสงแฟกซไปยังหมายเลขแฟกซลาสุดที่กดไดจาก
แผงควบคุม

1 วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซาย

2 กด Redial/Pause (โทรซ้ํา/หยุดช่ัวขณะ)
หมายเลขลาสุดท่ีกดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

3 กด Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่ม
แฟกซสี)

การสงแฟกซโดยใชหมายเลขโทรดวน     
ทานสามารถสงแฟกซอยางรวดเร็วไดโดยกดปุม Speed Dial (หมายเลขโทร
ดวน) หรือปุมการโทรดวนระบบสัมผัสบนแผงควบคุม

หมายเหตุ ปุมการโทรดวนระบบสัมผัสเปนปุมท่ีมหีมายเลขตรงกับหมายเลข
โทรดวนหาหมายเลขแรก

หมายเลขโทรดวนจะไมปรากฏขึ้นจนกวาทานจะต้ังหมายเลขดังกลาวไวกอน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งคาโทรดวน
1 วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ

เอกสารชิดดานซาย
2 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– กด Speed Dial (หมายเลขโทรดวน) จนกวาหมายเลขโทรดวนที่
ตองการจะปรากฏขึ้นบนบรรทัดแรกของจอแสดงผลกราฟกสีทานยัง
สามารถเลื่อนไปยังหมายเลขโทรดวนตางๆ โดยการกด  หรือ เมื่อ
เลือกหมายเลขโทรดวนที่ทานตองการแลว กด OK (ตกลง)

– กด Speed Dial (หมายเลขโทรดวน) จากน้ันใหปอนรหัสหมายเลข
โทรดวนโดยการใชปุมกดบนแผงควบคุมกด OK

– กดปุมการโทรดวนระบบสัมผัสกด OK
3 กด Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่ม

แฟกซสี)

การกําหนดเวลาการสงแฟกซ    
ทานสามารถกําหนดเวลาการสงแฟกซขาวดําเพ่ือสงภายหลังในวันเดียวกันได (
ตัวอยางเชน เมื่อสายโทรศัพทวางหรืออัตราคาโทรศัพทถูกลง)หากตองการ
กําหนดเวลาการสงแฟกซ ทานจะตองวางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติ อยาวางบนกระจกเครื่อง HP all-in-one จะสงแฟกซของทานโดย
อัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว
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ทานสามารถตั้งเวลาสงแฟกซไดทีละหนึ่งฉบับเทานั้นอยางไรก็ตาม ทานยัง
สามารถสงแฟกซอื่นๆ ตอไปไดตามปกติในขณะที่มีการตั้งเวลาสงแฟกซฉบับ
หนึ่งเอาไว

1 วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซาย

หมายเหตุ วางตนฉบับของทานลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ อยาวางบน
กระจกหากทานวางตนฉบับของทานบนกระจก จะทําใหไมรอง
รับคุณสมบัตินี้

2 ในสวน Fax (แฟกซ) ใหกด Menu (เมน)ู
Fax Menu (เมนแูฟกซ) จะปรากฏขึ้นมา

3 กด 5 เพ่ือเลือก Send Fax Later (สงแฟกซภายหลัง)
4 ปอนเวลาที่ตองการสงโดยใชปุมตัวเลข จากนั้นกด OK (ตกลง)
5 ปอนหมายเลขแฟกซโดยใชปุมตัวเลข, กดปุมการโทรดวนระบบสัมผัส 

หรือกด หมายเลขโทรดวน จนปรากฏหมายเลขโทรดวนที่ตองการ
6 กด Start Fax  ฺBlack (เริ่มแฟกซสีดํา)

เครื่อง HP all-in-one จะทําการสงแฟกซเมื่อถึงเวลาท่ีกําหนดไวSend 
Fax Later (สงแฟกซภายหลัง) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี 
พรอมดวยเวลาที่กําหนดไว

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการกําหนดเวลาสงแฟกซ   
ทานสามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขหรือเวลาของแฟกซที่ทานต้ังเวลาสงไว หรือ
ยกเลิกการต้ังเวลาไดพรอมกันหลังจากทานกําหนดเวลาสงแฟกซแลว เวลาที่
กําหนดไวจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

1 ในสวน Fax (แฟกซ) ใหกด Menu (เมน)ู
Fax Menu (เมนแูฟกซ) จะปรากฏขึ้นมา

2 กด 5 เพ่ือเลือก Send Fax Later (สงแฟกซภายหลัง)
ถามีแฟกซที่ถูกกําหนดเวลาสงไวแลว เมนู Fax is Scheduled (แฟกซ
ถูกกําหนดเวลาสงไวแลว) จะปรากฏขึ้น

3 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– กด 1 เพ่ือยกเลิกแฟกซท่ีกําหนดสงไว
ซึ่งเปนการเลือก Cancel scheduled fax (การยกเลิกการกําหนด
เวลาสงแฟกซ)แฟกซที่ทานกําหนดเวลาสงไวจะถูกยกเลิก

– กด 2 เพ่ือเปลี่ยนแปลงเวลาหรือหมายเลขที่ตองการสง
ซึ่งเปนการเลือก Set new time to send fax (กําหนดเวลาสง
แฟกซใหม)

4 ถาทานกด 2 ใหปอนเวลาใหมท่ีตองการสง จากน้ันกด OK (ตกลง)
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5 ปอนหมายเลขแฟกซใหมที่ตองการสง แลวกด Start Fax Black (เริ่ม
แฟกซสีดํา)

การสงแฟกซจากหนวยความจํา 
ทานสามารถสแกนแฟกซขาวดํามาเก็บไวในหนวยความจํา จากนั้นจึงสงแฟกซ
จากหนวยความจําคุณสมบัตินี้เปนประโยชนหากหมายเลขแฟกซที่ทานพยายาม
ติดตอไมวางหรือไมสามารถใชไดช่ัวคราวเครื่อง HP all-in-one จะสแกนตน
ฉบับมาเก็บไวในหนวยความจํา และจะสงออกไปเมื่อสามารถติดตอกับเครื่องรับ
แฟกซปลายทางไดหลังจาก HP all-in-one สแกนตนฉบับมาเก็บไวในหนวย
ความจําแลว ทานสามารถนําตนฉบับออกจากตัวปอนกระดาษอัตโนมัติไดทันที
1 วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ

เอกสารชิดดานซาย

หมายเหตุ วางตนฉบับของทานลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ อยาวางบน
กระจกหากทานวางตนฉบับของทานบนกระจก จะทําใหไมรอง
รับคุณสมบัตินี้

2 ในสวน Fax (แฟกซ) ใหกด Menu (เมน)ู
Fax Menu (เมนแูฟกซ) จะปรากฏขึ้นมา

3 กด 4 เพ่ือเลือก Scan and Fax (สแกนและแฟกซ)
4 ปอนหมายเลขแฟกซโดยใชปุมตัวเลข, กดปุมการโทรดวนระบบสัมผัส 

หรือกด หมายเลขโทรดวน จนปรากฏหมายเลขโทรดวนที่ตองการ
5 กด Start Fax  ฺBlack (เริ่มแฟกซสีดํา)

หมายเหตุ หากทานกด Start Fax Color (เริ่มแฟกซสี) เครื่องจะสง
แฟกซเปนสีขาวดํา และจะปรากฏขอความขึ้นบนจอแสดงผล
กราฟกสี

เครื่อง HP all-in-one จะสแกนตนฉบับมาเก็บไวในหนวยความจํา และ
จะสงแฟกซออกไปเมื่อเครื่องรับแฟกซปลายทางพรอมที่จะรับ

การสงแฟกซโดยใชปุมโทรศัพททีห่นาจอ        
การโทรโดยกดปุมบนหนาจอจะชวยใหทานสามารถกดหมายเลขบนแผงควบคุม
เหมือนกับการโทรศัพทปกติคุณสมบัตินี้มปีระโยชนมากเมื่อทานตองการใชบัตร
โทรศัพทเพ่ือชําระคาโทรศัพท และตองตอบสนองตอสัญญาณขณะโทรและยัง
ชวยใหทานสามารถกดหมายเลขดวยความเร็วที่กําหนดเองเมื่อจําเปน
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หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเสียงเอาไว มิเชนนั้นทานจะไมไดยิน
เสียงการโทรสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การปรับระดับเสียง

1 วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซายหากทานตองการสงแฟกซหนาเดียว ทานยังสามารถ
วางตนฉบับบนกระจกไดดวย

2 กด Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่ม
แฟกซสี)

3 หากทานวางตนฉบับลงบนกระจก กด 1 เพ่ือเลือก Fax original from 
scanner glass (แฟกซตนฉบับจากกระจกสแกน)

4 เมื่อไดยินเสียงการโทร ใหใสหมายเลขแฟกซโดยใชปุมหมายเลขบนแผง
ควบคุม

5 ปฏิบัติตามขอความเตือนที่อาจเกิดข้ึน

แฟกซของทานจะถูกสงเมื่อเครื่องแฟกซที่รับตอบรับ

การรับแฟกซ  
เครื่อง HP all-in-one สามารถรับแฟกซไดโดยอัตโนมัติหรือดวยตนเอง ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับโหมดตอบรับที่ทานกําหนดหากไฟท่ีอยูติดกับปุม Auto Answer (
ตอบรับอัตโนมัติ) สวาง เคร่ือง HP all-in-one จะรับสายเรียกเขาและแฟกซที่
สงเขามาโดยอัตโนมัติหากไฟดังกลาวไมสวาง ทานจะตองรับแฟกซดวยตนเอง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดตอบรับ โปรดดู การตั้ง HP all-in-one ให
รับแฟกซ

เคล็ดลับ ทานสามารถตั้ง HP all-in-one ใหพิมพแฟกซท่ีไดรับลงบนหนา
กระดาษทั้งสองดาน เพ่ือเปนการประหยัดกระดาษสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การตั้ง HP all-in-one ใหพิมพแฟกซดานเดียวหรือสอง
ดาน

หมายเหตุ หากทานใสตลับหมึกสําหรับการพิมพภาพหรือภาพสีเทาไว ทานอาจ
ตองการเปลี่ยนเปนตลับหมึกพิมพสีดําเมื่อจะรับแฟกซโปรดดู การดู
แลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ    
ทานสามารถระบุจํานวนคร้ังของเสียงเรียกเขากอนที่เครื่อง HP all-in-one จะ
ตอบรับสายที่โทรเขามาโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ การตั้งคาน้ีจะมผีลก็ตอเมื่อเครื่อง HP all-in-one ถูกกําหนดใหรับ
แฟกซอัตโนมัติ
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การตั้งคา Rings to Answer [เสียงเรียกเขา] จะมคีวามสําคัญ หากทานใช
สายสําหรับเครื่องตอบรับโทรศัพทรวมกับเครื่อง HP all-in-oneเครื่องตอบรับ
จะตองรับสายกอนเครื่อง HP all-in-oneจํานวนเสียงเรียกเขาสําหรับ HP all-
in-one ควรมากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
ตัวอยางเชน ต้ังเครื่องตอบรับของทานใหดัง 4 ครั้ง และต้ังใหเครื่อง HP all-in-
one ดังเทากับจํานวนคร้ังของเสียงเรียกเขาสูงสุดที่เครื่องตอบรับของทานรอง
รับ(จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)ในการตั้ง
คา เครื่องตอบรับจะรับสาย และ HP all-in-one จะตรวจสอบสายนั้นหาก 
HP all-in-one พบวาเปนสัญญาณแฟกซ HP all-in-one จะรับแฟกซหาก
เปนสายโทรศัพท เคร่ืองตอบรับจะบันทึกขอความไว

การกําหนดจํานวนเสียงเรียกเขากอนทีแ่ผงควบคุมจะรับสาย

1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 3

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup [การตั้งคาแฟกซเบื้องตน] จาก
นั้น เลือก Rings to Answer [เสียงเรียกเขา]

3 ปอนจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาตามตองการ โดยใชปุมตัวเลข
4 กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

การตั้ง HP all-in-one ใหพิมพแฟกซดานเดียวหรือสองดาน     
หากทานมีอุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดานของ HP ติดต้ังอยู ทาน
สามารถจะพิมพแฟกซ สองดานได

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษลงในอุปกรณเสริมของทาน โปรดอานและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณเสริม

เคล็ดลับ นอกจากนี้ทานยังสามารถสงตนฉบับที่มีสองดานไดโดยใชตัวปอน
กระดาษอัตโนมัติสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสงตนฉบับที่มี
สองดาน

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 กด Two-Sided (สองดาน) จากนั้นกด 3

เมนู Select Function (เลือกฟงกชัน) จะปรากฏขึ้นมา จากน้ันใหเลือก
Fax Print (พิมพแฟกซ)

เคล็ดลับ นอกจากนี้ทานสามารถเขาสูการใชงานการพิมพสองดานสําหรับ
แฟกซไดโดยกด Setup (การตั้งคา), 4 และ 6
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3 โปรดเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังตอไปนี้:
– หากทานตองการพิมพบนกระดาษเพียงดานเดียว กด 1 เพ่ือเลือก 1-

Sided Output
– หากทานตองการพิมพบนกระดาษทั้งสองหนา กด 2 เพ่ือเลือก 2-

Sided Output

หมายเหตุ  ุ  ุถาทานเลือก 2 โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไมไดนํา
แผนกระดาษออกจากถาดรับกระดาษออกกอนที่เครื่อง 
HP all-in-one จะพิมพแฟกซเสร็จเรียบรอยเคร่ือง 
HP all-in-one จะพิมพบนดานหนาของกระดาษ, วาง
กระดาษลงในถาดรับกระดาษออก แลวยกกระดาษพลิก
กลับข้ึนมาเพื่อพิมพดานหลังหลังจากกระดาษทุกแผนได
ถูกพ ิมพท้ังสองดานเรียบรอยแลว ทานสามารถนําแฟกซ
ออกได

4 กด OK
เครื่อง HP all-in-one จะใชการตั้งคานี้ในการพิมพแฟกซท้ังหมด

การรับแฟกซดวยตนเอง           
หากทานต้ังเครื่อง HP all-in-one ใหรับแฟกซดวยตนเอง (ไฟ Auto 
Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ไมสวาง) หรือทานรับสายแลวไดยินเสียงสัญญาณ
แฟกซ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในสวนนี้เพ่ือรับแฟกซ
ทานสามารถรับแฟกซดวยตนเองจากโทรศัพทที่:
● ตอสายตรงเขากับ HP all-in-one (ท่ีพอรท "2-EXT")
● โดยใชสายรวมกัน แตไมไดเช่ือมตอกับ HP all-in-one
1 ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่อง HP all-in-one เปดอยูและทานมกีระดาษอยู

ในถาดปอนกระดาษ
2 นําตนฉบับท้ังหมดออกจากตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
3 ต้ัง Rings to Answer [เสียงตอบรับ] ดวยตัวเลขมากๆ เพ่ือใหทาน

สามารถรับสายกอนเครื่อง HP all-in-oneหรือ กําหนดใหเครื่อง HP all-
in-one ของทานรับแฟกซดวยตนเอง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขา โปรดดูการ
กําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
กําหนดให HP all-in-one รับแฟกซดวยตนเอง โปรดดู การตั้งโหมดตอบ
รับ

4 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– หากโทรศัพทของทานใชสายโทรศัพทเดียวกับอุปกรณของทาน (แต
ไมไดเสียบสายเขาที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one) และทานไดยิน
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เสียงสัญญาณพรอมสงแฟกซ ใหรอประมาณ 5 - 10 วินาที จากนั้น
กด 1 2 3 บนโทรศัพทหากเครื่อง HP all-in-one ยังไม เร่ิมรับ
แฟกซ ใหรอตอไปสักครู แลวกด 1 2 3 อีกครั้ง

หมายเหตุ เมื่อเครื่อง HP all-in-one รับสายที่โทรเขามา จะแสดง
ขอความวา Ringing บนหนาจอแสดงผลกราฟกสีหาก
ทานยกหูโทรศัพท หลังจากนั้นสักครูจะปรากฏขอความวา
Phone-Off Hook (กําลังใชงาน)ทานตองรอจนกวาขอ
ความดังกลาวปรากฏขึ้น แลวจึงกด 1 2 3 บนโทรศัพท มิ
เชนนั้นทานจะไมสามารถรับแฟกซได

– หากโทรศัพทของทานเสียบสายตรงเขาที่ดานหลังของเครื่อง HP all-
in-one และทานไดยินเสียงสัญญาณพรอมสงแฟกซ ใหกดปุม Start 
Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่มแฟกซ
สี) บนแผงควบคุม

– หากทานกําลังสนทนากับผูสงที่ตอโทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one 
โปรดแนะนําใหผูสงกดปุม Start บนเครื่องแฟกซกอนหลังจากทาน
ไดยินเสียงสัญญาณพรอมสงแฟกซ ใหกดปุม Start Fax Black (
เริ่มแฟกซสีดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่มแฟกซสี) บนแผงควบ
คุม

หมายเหตุ ถาทานกด Start Fax Color (เร่ิมแฟกซสี) แตผูสงสง
แฟกซมาเปนสีขาวดํา เครื่อง HP all-in-one จะพิมพ
แฟกซเปนสีขาวดํา

การขอรับแฟกซ    
การขอรับแฟกซจะชวยใหเครื่อง HP all-in-one แจงใหเครื่องแฟกซอีกเครื่อง
หนึ่งสงแฟกซลําดับถัดไปเมื่อทานใชคุณสมบัติ Poll to Receive (ขอรับ
แฟกซ) เคร่ือง HP all-in-one จะติดตอเครื่องแฟกซที่กําหนดและขอใหสง
แฟกซมาเครื่องแฟกซที่กําหนดตองตั้งไวเพ่ือการขอรับแฟกซและมีแฟกซที่
พรอมสงแลว

หมายเหตุ เครื่อง HP all-in-one ไมสนับสนุนรหัสผานสําหรับขอรับแฟกซ
รหัสผานดังกลาวเปนคุณสมบัติดานความปลอดภัยอยางหนึ่งท่ีบังคับ
ใหเคร่ืองรับแฟกซ (เครื่อง HP all-in-one ของทาน) ตองมรีหัส
ผานใหกับอุปกรณที่จะขอรับแฟกซเพ่ือที่จะรับแฟกซตรวจสอบให
แนใจวาอุปกรณที่ทานกําลังจะขอรับแฟกซไมมีการตั้งรหัสผานเอา
ไว (หรือไดเคยเปลี่ยนรหัสผานที่เปนดีฟอลต) มฉิะนั้นเครื่อง 
HP all-in-one จะไมสามารถรับแฟกซได

1 ในสวน Fax (แฟกซ) ใหกด Menu (เมน)ู
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Fax Menu (เมนแูฟกซ) จะปรากฏขึ้นมา
2 กด 6 เพ่ือเลือก Poll to Receive (ขอรับแฟกซ)
3 ปอนหมายเลขแฟกซของเครื่องแฟกซอีกเครื่อง
4 กด Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่ม

แฟกซสี)

หมายเหตุ ถาทานกด Start Fax Color (เร่ิมแฟกซสี) แตผูสงสงแฟกซ
มาเปนสีขาวดํา เครื่อง HP all-in-one จะพิมพแฟกซเปนสี
ขาวดํา

การตั้งวันทีแ่ละเวลา     
ทานสามารถตั้งวันที่และเวลาไดจากแผงควบคุมเมื่อมีการสงแฟกซ เครื่องจะ
พิมพวันที่และเวลาปจจุบันบนหัวกระดาษแฟกซรูปแบบของวันที่และเวลาจะขึ้น
อยูกับการต้ังคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาค

หมายเหตุ หากเครื่อง HP all-in-one หยุดทํางาน ทานตองตั้งวันที่และเวลา
ใหม

1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup [การตั้งคาแฟกซเบื้องตน] จาก
นั้น เลือก Date and Time [วันที่และเวลา]

3 ใสเดือน วัน และป โดยกดท่ีปุมหมายเลขที่เหมาะสมทานอาจใสวันที่ในรูป
แบบอื่นได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคของทาน
เคอรเซอรจะอยูใตตัวเลขแรก แลวเลื่อนไปทีละตัวเลขโดยอัตโนมัติทุกครั้ง
ที่ทานกดปุมเวลาจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากทานปอนตัวเลขของวันที่
ตัวสุดทาย

4 ใสช่ัวโมงและนาที
หากเวลาที่แสดงอยูในรูปแบบ 12 ช่ัวโมง ขอความ AM or PM [AM 
หรือ PM] จะปรากฏข้ึนอัตโนมัติ หลังจากที่ปอนตัวเลข

5 เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหกด 1 สําหรับ AM หรือ 2 สําหรับ PM
วันท่ีและเวลาใหมจะปรากฎขึ้นบนจอกราฟกสี

การตั้งหัวกระดาษแฟกซ   
หัวกระดาษแฟกซจะพิมพช่ือทาน และหมายเลขแฟกซไวที่สวนบนของกระดาษ
ทุกแผนที่ทานสงไปขอแนะนําใหทานต้ังคาหัวกระดาษโดยใช Fax Setup 
Wizard [ตัวชวยติดต้ังแฟกซ] (สําหรับผูใช Windows) หรือ Setup 
Assistant [ตัวชวยติดต้ัง] (สําหรับผูใช Macintosh) ในระหวางการติดต้ัง
ซอฟตแวร HP Image Zone 
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ทานยังสามารถกําหนดหรือแกไขหัวกระดาษแฟกซ ไดที่แผงควบคุม

ตองมีรายละเอียดบนหัวกระดาษแฟกซตามกฎหมายในประเทศ/ภูมิภาคตางๆ
1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 2

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup [การตั้งคาแฟกซเบื้องตน] จาก
นั้น เลือก Fax Header [หัวกระดาษแฟกซ]

3 แลวระบุช่ือหรือช่ือบริษัทของทาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนขอความจากแผงควบคุม โปรดดู
การปอนขอความและสัญลักษณ

4 เมื่อปอนช่ือหรือช่ือบริษัทของทานเสร็จแลว ใหเลือกปุม Done (เสร็จ
แลว) บนแผงปุมกดที่จอกราฟกสี แลวกด OK (ตกลง)

5 ใสหมายเลขแฟกซโดยใชปุมตัวเลข
6 กด OK

ทานอาจจะรูสึกวาการระบุขอมูลหัวกระดาษแฟกซโดยใช HP Director ท่ีมา
กับซอฟตแวร HP Image Zone น้ันงายกวานอกจากการระบุหัวกระดาษ
แลว ทานยังอาจแทรกใบปะหนาได โดยสงแฟกซจากคอมพิวเตอรและแนบใบ
ปะหนาเขาไปสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ HP Image Zone Help (วิธีใช
โซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone ของทาน

การปอนขอความและสัญลักษณ           
ทานสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณจากแผงควบคุมได โดยใชปุมที่ปรากฏ
ข้ึนอัตโนมัติบนจอกราฟกสีเมื่อต้ังขอมูลหัวกระดาษแฟกซหรือหมายเลขโทร
ดวนนอกจากนี้ ทานยังอาจปอนขอความหรือสัญลักษณโดยใชปุมกดบนแผง
ควบคุมได

หรือจะปอนสัญลักษณจากปุมกดเมื่อกดหมายเลขแฟกซหรือโทรศัพทก็ไดเมื่อ 
HP all-in-one กดหมายเลข มันจะแปลสัญลักษณและตอบสนองตัวอยางเชน 
เมื่อทานใสขีด "-" ในหมายเลขแฟกซ HP all-in-one จะหยุดช่ัวคราวกอนกด
ตัวเลขที่เหลือการหยุดช่ัวคราวจะมปีระโยชนเมื่อทานตองติดตอสายนอกกอนที่
จะกดหมายเลขแฟกตที่ตองการ

หมายเหตุ หากตองการปอนสัญลักษณลงในหมายเลขแฟกซ เชน "-" ทานจะ
ตองปอนโดยใชปุมกด
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การปอนขอความโดยใชปุมกดบนจอกราฟก
 ทานสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณ โดยใชปุมกดที่ปรากฏขึ้นอัตโนมัติบน
จอกราฟกเมื่อตองการไดตัวอยางเชน ปุมบนจอกราฟกที่ปรากฏขึ้นเมื่อต้ังหัว
กระดาษแฟกซหรือหมายเลขโทรดวน

● เมื่อตองการเลือกตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณจากปุมบนจอกราฟก ให
กด , ,  และ  เพ่ือไฮไลตตัวที่ตองการเลือก

● เมื่อไฮไลตต ัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณที่ตองการแลว กด OK ที่แผง
ควบคุมเพื่อเลือก
ตัวที่ถูกเลือกจะปรากฏขึ้นบนจอกราฟกสี

● หากตองการตัวพิมพเล็ก ใหเลือกปุม abc บนแผงปุมกดที่จอกราฟกสี แลว
กด OK

● หากตองการตัวพิมพเล็ก ใหเลือกปุม ABC บนแผงปุมกดที่จอกราฟกสี 
แลวกด OK

● หากตองการตัวเลขและสัญลักษณ ใหเลือกปุม 123 บนแผงปุมกดที่จอกรา
ฟกสี แลวกด OK

● หากตองการลบตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ ใหเลือกปุม Clear [ลบ
ออก] บนแผงปุมกดท่ีจอกราฟกสี แลวกด OK

● หากตองการใหเวนวรรค กดปุม  บนแผงปุมกดที่จอกราฟกสี แลวกด OK

หมายเหตุ ตองใหแนใจวาทานใชปุม  บนแผงปุมกดที่จอกราฟกสีเพ่ือ
เวนวรรคเพราะทานไมสามารถเวนวรรคโดยใชปุมลูกศรบน
แผงควบคุม

● เมื่อปอนขอความ ตัวเลข หรือสัญลักษณเสร็จแลว ใหเลือกปุม Done [
เสร็จแลว] บนแผงปุมกดท่ีจอกราฟกสี แลวกด OK

การปอนขอความโดยใชปุมทีแ่ผงควบคุม
ทานสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณไดโดยใชปุมกดบนแผงควบคุมดวยขอ
ความหรือสัญลักษณที่ทานเลือกจะปรากฏบนแผงปุมกดท่ีจอกราฟก

● กดปุมหมายเลขที่ตรงกับตัวอักษรของชื่อตัวอยางเชน ตัวอักษร a, b และ 
c ตรงกับหมายเลข 2 ดังที่เห็นจากปุมดานลาง

● กดปุมหลายๆ ครั้งจนกวาจะเห็นตัวอักษรที่มี

หมายเหตุ การใชตัวอักขระพิเศษข้ึนอยูกับภาษาและการกําหนดประเทศ/
ภูมิภาค
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● หลังจากปรากฏตัวอักษรที่ตองการแลว ใหรอลูกศรขยับไปดานขวาโดย
อัตโนมัติ หรือกด กดปุมหมายเลขที่มอีักษรตัวถัดไปที่ตองการใหกดปุม
ซ้ําจนกวาจะไดตัวอักษรที่ตองการตัวอักษรตัวแรกของคําจะเปนตัวพิมพ
ใหญโดยอัตโนมัติ

● หากตองการเวนวรรค กด เวนวรรค (#)
● หากตองการเวนชวง ใหกด Redial/Pause (โทรซ้ํา/หยุดช่ัวขณะ)เครื่อง

หมาย "-" จะปรากฏอยูในลําดับตัวเลข
● หากตองการปอนสัญลักษณ เชน @ ใหกดปุม Symbols (*) (สัญลักษณ 

(*)) หลายๆ ครั้ง เพ่ือเลื่อนดูสัญลักษณตางๆ ซึ่งมีดังตอไปน้ี:*, -, &, ., /,
( ), ', =, #, @, _, +, !, ;, ?, ,, :, %, และ ~

● ถากดพลาด ใหกดเครื่องหมายลูกศรเพื่อเลือก Clear (ลบออก) ที่แผงปุม
กดบนจอกราฟก แลวเลือก OKหากทานไมไดอยูที่แผงปุมกดที่จอกราฟก
สี ใหกด  บนแผงควบคุม

● เมื่อปอนขอความ ตัวเลข หรือสัญลักษณเสร็จแลว ใหกดปุมลูกศรเพื่อเลือก
คําวา Done [เสร็จแลว] บนแผงปุมกดที่จอกราฟกสี แลวกด OK

การพิมพรายงาน     
ทานสามารถตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหพิมพรายงานขอผิดพลาดในการ
พิมพและรายงานการยืนยันของการรับหรือสงแฟกซแตละครั้งโดยอัตโนมัติได
ทานยังสามารถพิมพรายงานของระบบไดดวยตนเองตามที่ตองการ รายงาน
เหลานี้จะใหขอมูลของระบบทีเ่ปนประโยชนเกี่ยวกับเครื่อง HP all-in-one.
คาดีฟอลตจะกําหนดใหเครื่อง HP all-in-one พิมพรายงานเฉพาะเมื่อมปีญหา
ในการรับสงแฟกซเทานั้นขอความท่ีระบุวาไดมกีารสงแฟกซเสร็จสมบูรณจะ
ปรากฎเปนขอความสั้นๆ บนจอแสดงผลกราฟกสีหลังจากการสงแตละครั้ง

การสรางรายงานอัตโนมัต ิ       
ทานสามารถกําหนดคาคอนฟกของ HP all-in-one เพ่ือใหเครื่องพิมพรายงาน
ความผิดพลาดและการยืนยันโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ หากตองการใหพิมพรายงานยืนยันทุกครั้งที่สงแฟกซ โปรดปฏิบัติ
ตามคําแนะนําตอไปนี้กอนสงแฟกซ และเลือก Send Only [
เฉพาะการสง]

1 กด ตั้งคา
2 กด 2 จากนั้นกด 1

ซึ่งจะแสดงเมนู Print Report [พิมพรายงาน] จากนั้นเลือก Fax 
Report Setup [ต้ังคารายงานแฟกซ]
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3 กด  เพ่ือเลื่อนไปยังประเภทของรายงานตอไปน้ี:
– 1. Every Error [ขอผิดพลาดทั้งหมด] :เครื่องจะพิมพรายงานเมื่อ

เกิดขอผิดพลาดใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับแฟกซ (คาดีฟอลต)
– 2. Send Error [ขอผิดพลาดในการสง] :เคร่ืองจะพิมพเมื่อเกิดขอ

ผิดพลาดในการสงข้ึน
– 3. Receive Error [ขอผิดพลาดในการรับ] :เครื่องจะพิมพเมื่อเกิด

ขอผิดพลาดในการรับ
– 4. Every Fax [แฟกซทั้งหมด] :เครื่องจะยืนยันแฟกซที่สงไปและ

แฟกซที่ไดรับทุกครั้ง
– 5. Send Only [เฉพาะการสง] :เครื่องจะพิมพรายงานทุกครั้งที่มี

การสงแฟกซ โดยจะระบุวาไดมีการสงแฟกซเสร็จสมบูรณหรือไม
– 6. Off [ปด] :ไมพิมพรายงานขอผิดพลาดหรือรายงานยืนยันใดๆ

4 เมื่อเลือกรายงานที่ทานตองการแลว กด OK

การสรางรายงานดวยตนเอง                
ทานสามารถสรางรายงานจากเครื่อง HP all-in-one ดวยตนเอง เชน สถานะ
ของแฟกซลาสุดที่สง รายการหมายเลขโทรดวนที่ต้ังไว หรือรายงานการทดสอบ
เครื่องเพื่อใชในการวิเคราะหปญหา

1 กด ตั้งคา จากนั้นกด 2
ซึ่งจะแสดงเมนู Print Report  [พิมพรายงาน]

2 กด  เพ่ือเลื่อนไปยังประเภทของรายงานตอไปน้ี:
– 1. Fax Report Setup [การต้ังคารายงานแฟกซ] :พิมพรายงาน

แฟกซอัตโนมัติตามท่ีอธิบายใน การสรางรายงานอัตโนมัติ
– 2. Last Transaction [รายการสุดทาย] :พิมพรายละเอียดเกี่ยวกับ

แฟกซที่สงไปลาสุด
– 3. Fax Log [บันทึกการรับสงแฟกซ] :พิมพบันทึกรับสงแฟกซ

ประมาณ 30 รายการสุดทาย
– 4. Speed Dial List [รายการโทรดวน] :พิมพรายการโทรดวนที่ต้ัง

โปรแกรมไว
– 5. Self-Test Report [รายงานการทดสอบเครื่อง] :พิมพรายงาน

เพ่ือชวยวินิจฉัยปญหาในการพิมพและการปรับตําแหนงสําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง        

3 เมื่อเลือกรายงานที่ทานตองการแลว กด OK

การตั้งคาโทรดวน 
ทานสามารถกําหนดหมายเลขโทรดวนที่ทานใชแฟกซบอยไดใชปุมการโทร
ดวนระบบสัมผัสบนแผงควบคุมเพื่อสงแฟกซแบบรวดเร็วนอกจากนี้ ทานยัง
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สามารถกด Speed Dial (โทรดวน) เพ่ือเลื่อนและเลือกรายการหมายเลขโทร
ดวน

หมายเลขโทรดวนหาหมายเลขแรกจะบันทึกไวในปุมการโทรดวนระบบสัมผัส
บนแผงควบคุมโดยอัตโนมัติ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสงแฟกซโดยใชการโทรดวน โปรดดู การสงแฟกซ
โดยใชหมายเลขโทรดวน

ทานยังสามารถตั้งคาการจัดกลุมหมายเลขโทรดวนซึ่งจะชวยประหยัดเวลาโดย
การสงแฟกซไปยังผูรับหลายคนในเวลาเดียวกัน แทนที่จะสงแฟกซไปยังผูรับที
ละคน

ทานสามารถกําหนดหมายเลขโทรดวนไดอยางรวดเร็วและงายดายจากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน โดยใช HP Director ที่อยูในซอฟตแวร HP Image 
Zoneสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP Image Zone Help (วิธีใชโซน
รูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone ของทาน

การสรางหมายเลขโทรดวน    
ทานสามารถสรางหมายเลขโทรดวนที่ทานใชแฟกซบอยได

1 กด ตั้งคา
2 กด 3 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการแสดง Speed Dial Setup [การตั้งคาโทรดวน] และ
Individual Speed Dial [โทรดวนรายบุคคล]
หมายเลขโทรดวนแรกที่ยังไมไดมกีารกําหนดจะปรากฏขึ้นบนจอกราฟกสี

3 กด OK เพ่ือเลือกหมายเลขโทรดวนที่แสดงบนจอแสดงผลทานสามารถกด
 หรือ  เพ่ือเลือกหมายเลขอื่น จากนั้นกด OK

4 ใสหมายเลขแฟกซเพ่ือกําหนดใหหมายเลขนั้นเปนหมายเลขโทรดวน จาก
นั้นกด OK

เคล็ดลับ หากตองการเวนชวงในหมายเลขแฟกซ กด Redial/Pause (
โทรซ้ํา/หยุดช่ัวขณะ)

แผงปุมกดจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติบนจอกราฟกสี
5 ใสช่ือเมื่อปอนช่ือเสร็จแลว ใหเลือกปุม Done (เสร็จแลว) บนแผงปุมกดท่ี

จอกราฟกสี แลวกด OK (ตกลง)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนขอความ โปรดดู การปอนขอความ
และสัญลักษณ

6 กด 1 ถาทานตองการตั้งอีกหมายเลขหนึ่ง หรือกด ยกเลิก เพ่ือออกจากเม
นุ Speed Dial Setup [การตั้งคาโทรดวน]
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การสรางหมายเลขโทรดวนของกลุม      
ทานสามารถสรางหมายเลขโทรดวนของกลุมซึ่งประกอบดวยหมายเลขโทรดวน
รายบุคคลไดมากถึง 48 หมายเลขตอหนึ่งกลุมซึ่งชวยใหทานสามารถสงแฟกซ
ขาวดําไปยังกลุมคนที่เฉพาะเจาะจงโดยใชหมายเลขโทรดวนเพียงหมายเลข
เดียว

หมายเหตุ ทานสามารถสงไดเฉพาะแฟกซขาวดําเทาน้ันเมื่อเปนการสงแฟกซ
ไปยังกลุมนอกจากนี้การใชคุณสมบัติดังกลาวยังไมรองรับความ
ละเอียด Very Fine (ดีมาก)

ทานสามารถกําหนดเฉพาะหมายเลขโทรดวนรายบุคคลที่มอียูแลวใหจัดเขากลุม
นอกจากนี้ ทานสามารถเพิ่มไดเฉพาะหมายเลขโทรดวนรายบุคคลเทาน้ัน ไม
สามารถจัดใหกลุมหนึ่งเขาในอีกกลุมหนึ่งได

1 กด ตั้งคา
2 กด 3 จากนั้นกด 2

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Speed Dial Setup (การตั้งคาโทรดวน) จากน้ัน
เลือก Group Speed Dial (จัดกลุมหมายเลขโทรดวน)
หมายเลขโทรดวนแรกที่ยังไมไดมกีารกําหนดจะปรากฏขึ้นบนจอกราฟกสี

3 กด OK เพ่ือเลือกหมายเลขโทรดวนที่แสดงบนจอแสดงผลทานสามารถกด
 หรือ  เพ่ือเลือกหมายเลขอื่น จากนั้นกด OK

4 กด  หรือ  เพ่ือเลือกหมายเลขโทรดวนรายบุคคลที่จะเพิ่มเขาไปใน
หมายเลขโทรดวนของกลุม

5 กด OK
6 เมื่อทานไดเพ่ิมหมายเลขจนครบแลว ใหกด  จนกวา Done 

Selecting (เลือกแลว) จะถูกไฮไลต จากนั้นกด OK (ตกลง)
แผงปุมกดจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติบนจอกราฟกสี

7 ปอนช่ือหมายเลขโทรดวนของกลุมเมื่อปอนช่ือเสร็จแลว ใหเลือกปุม
Done (เสร็จแลว) บนแผงปุมกดท่ีจอกราฟกสี แลวกด OK (ตกลง)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนขอความ โปรดดู การปอนขอความ
และสัญลักษณ

การอัพเดตหมายเลขโทรดวน   
ทานสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทหรือช่ือของรายการโทรดวนรายบุคคลได

หมายเหตุ ถาหมายเลขโทรดวนรายบุคคลดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกลุมหมาย
เลขโทรดวน กลุมหมายเลขโทรดวนนั้นก็จะสะทอนถึงผลของการอัพ
เดตหมายเลขโทรดวนรายบุคคลดวย

1 กด ตั้งคา
2 กด 3 จากนั้นกด 1
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ซึ่งเปนการแสดง Speed Dial Setup [การตั้งคาโทรดวน] และ
Individual Speed Dial [โทรดวนรายบุคคล]

3 กด  หรือ  เพ่ือดูรายการหมายเลขโทรดวนตางๆ แลวกด OK เพ่ือ
เลือกรายการที่ตองการ

4 เมื่อปรากฏหมายเลขแฟกซ ใหกด  เพ่ือลบหมายเลขนั้นท้ิงไป
5 ใสหมายเลขใหม
6 กด OK เพ่ือบันทึกหมายเลขใหม

แผงปุมกดจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติบนจอกราฟกสี
7 การใชปุมบนจอกราฟกเพ่ือเปล่ียนช่ือ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชแผงปุมกดบนจอกราฟก โปรดดู การ
ปอนขอความและสัญลักษณ

8 กด OK
9 กด 1 เพ่ืออัพเดตรายการโทรดวนรายการอื่น หรือกด ยกเลิก เพ่ือออกจาก

การทํางาน

การลบหมายเลขโทรดวน   
ทานสามารถลบรายการโทรดวนท้ังของรายบุคคลหรือของกลุมหากทานลบ
หมายเลขโทรดวนรายบุคคลซึ่งรวมอยูในหมายเลขดวนของกลุม หมายเลขนั้นก็
จะถูกลบออกจากกลุมไปดวย

1 กด ตั้งคา
2 กด 3 จากนั้นกด 3 อีกครั้ง

ซึ่งเปนการแสดง Speed Dial Setup [การตั้งคาโทรดวน] และ
Delete Speed Dial [การลบหมายเลขโทรดวน]

3 กด  หรือ  จนรายการโทรดวนที่ตองการลบปรากฏขึ้น จากนั้นกด OK 
เพ่ือลบรายการนั้นและทานยังสามารถปอนรหัสหมายเลขโทรดวนโดยการ
ใชปุมกดบนแผงควบคุม

4 กด 3 เพ่ือลบรายการโทรดวนรายการอื่นตอไป หรือกด ยกเลิก เพ่ือออก
จากการทํางาน

การเปลี่ยนคาความละเอียดของแฟกซและความสวาง/ความ
เขม 

ทานสามารถเปลี่ยนคา Resolution [ความละเอียด] และ Lighter/Darker [
ความสวาง/ความเขม] สําหรับเอกสารที่กําลังจะสงแฟกซได

เปลี่ยนคาความละเอียดของแฟกซ   
การตั้งคา Resolution [ความละเอียด] จะมผีลตอความเร็วในการสงแฟกซ 
และคุณภาพของเอกสารขาวดําที่แฟกซเครื่อง HP all-in-one จะสงแฟกซที่มี
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ความละเอียดสูงสุดที่เครื่องรับแฟกซจะสามารถรับไดทานสามารถเปลี่ยนคา
ความละเอียดเฉพาะของแฟกซที่จะสงเปนสีขาวดําเทานั้นแฟกซสีที่จะสงทั้งหมด
ตองใชความละเอียด Fine [ดี]โดยมคีาความละเอียดดังตอไปนี้:
● Fine [ดี] : ใหขอความมีคุณภาพดีเหมาะสําหรับการสงแฟกซเอกสารสวน

ใหญจะเปนการต้ังคาดีฟอลต
● Very Fine (ดีมาก):การตั้งคานี้ทําใหแฟกซมีคุณภาพดีท่ีสุดเมื่อแฟกซ

เอกสารท่ีมรีายละเอียดมากหากทานเลือก Very Fine (ดีมาก) การแฟกซ
จะใชเวลานานขึ้น และทานสามารถสงไดเฉพาะแฟกซขาวดําเทานั้นเมื่อใช
คาความละเอียดนี้ถาทานสงแฟกซสี แฟกซจะถูกสงโดยใชความละเอียด
Fine แทน

● Photo [ภาพถาย] :การตั้งคานี้ทําใหแฟกซมีคุณภาพดีที่สุดเมื่อสงเปน
ภาพถายหากทานเลือก Photo [ภาพถาย] การแฟกซจะใชเวลานานข้ึน
เมื่อแฟกซภาพถาย ขอแนะนําใหทานเลือก Photo [ภาพถาย]

● Standard [มาตรฐาน] :การตั้งคานี้จะทําใหสงแฟกซไดรวดเร็วที่สุดเทาที่
จะเปนไปได แตแฟกซมีคุณภาพตํ่าที่สุด

คาน้ีจะกลับไปเปนคาดีฟอลตหลังจากสงแฟกซเสร็จแลว เวนแตทานจะตั้งการ
เปลี่ยนแปลงของทานใหเปนคาดีฟอลตแทนสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ต้ังคาดีฟอลตใหม

การเปลี่ยนคาความละเอียดจากแผงควบคุม
1 วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ

เอกสารชิดดานซาย
2 ปอนหมายเลขแฟกซโดยใชปุมตัวเลข, กดปุมการโทรดวนระบบสัมผัส 

หรือกด หมายเลขโทรดวน จนปรากฏหมายเลขโทรดวนที่ตองการ
3 ในสวน Fax (แฟกซ) ใหกด Menu (เมน)ู

Fax Menu (เมนแูฟกซ) จะปรากฏขึ้นมา
4 กด 1 เพ่ือเลือก Resolution (ความละเอียด)
5 กด  เพ่ือเลือกระดับความละเอียด แลวกด OK
6 กด Start Fax  ฺBlack (เริ่มแฟกซสีดํา)

หมายเหตุ หากทานกด Start Fax Color (เริ่มแฟกซสี) เครื่องจะสง
แฟกซโดยใชคา Fine (ดี)

แฟกซของทานจะถูกสงออกไปโดยมีความละเอียดตามที่ทานเลือกไวหาก
ทานตองการจะสงแฟกซทั้งหมดโดยใชการต้ังคานี้ ใหเปลี่ยนเปนคาดี
ฟอลตสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การตั้งคาดีฟอลตใหม
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การเปลี่ยนคาความสวาง/ความเขม        
ทานสามารถปรับความคมชัดของแฟกซใหเขมข้ึนหรือสวางขึ้นกวาตนฉบับ
คุณสมบัติน้ีมีประโยชนหากทานกําลังแฟกซเอกสารที่จาง เลือน หรือเขียนดวย
ลายมือทานสามารถทําใหตนฉบับเขมข้ึนไดดวยการปรับความคมชัด

คาน้ีจะกลับไปเปนคาดีฟอลตหลังจากสงแฟกซเสร็จแลว เวนแตทานจะตั้งการ
เปลี่ยนแปลงของทานใหเปนคาดีฟอลตแทนสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ต้ังคาดีฟอลตใหม

1 วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซาย

2 ปอนหมายเลขแฟกซโดยใชปุมตัวเลข, กดปุมการโทรดวนระบบสัมผัส 
หรือกด หมายเลขโทรดวน จนปรากฏหมายเลขโทรดวนที่ตองการ

3 ในสวน Fax (แฟกซ) ใหกด Menu (เมน)ู
Fax Menu (เมนแูฟกซ) จะปรากฏขึ้นมา

4 กด 2 เพ่ือเลือก Lighter/Darker (สวางขึ้น/เ ขมข้ึน)
5 กด  เพ่ือเพิ่มความสวางหรือ  ความเขมของแฟกซ

ตัวบงช้ีจะเลื่อนไปทางซายหรือขวา เมื่อทานกดปุมลูกศร
6 กด Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่ม

แฟกซสี)
แฟกซของทานจะถูกสงออกไปโดยมีคาความสวาง/ความเขมตามที่ทาน
เลือกไวหากทานตองการจะสงแฟกซทั้งหมดโดยใชการตั้งคานี้ ใหเปลี่ยน
เปนคาดีฟอลตสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งคาดีฟอลตใหม

การตั้งคาดฟีอลตใหม   
ทานสามารถเปลี่ยนคาดีฟอลตการตั้งคา Two-Sided (สองดาน) (สําหรับการ
สงแฟกซ), Resolution (ความละเอียด) และ Lighter/Darker (สวางขึ้น/
เ ขมข้ึน) ไดจากแผงควบคุม
1 ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา Two-Sided (สองดาน) (สําหรับการสง

แฟกซ), Resolution (ความละเอียด) หรือ Lighter/Darker (สวางขึ้น/
เขมข้ึน)

2 หากทานยังไมไดอยูที่ Fax Menu (เมนูแฟกซ) จากสวน Fax (แฟกซ) 
ใหกด Menu (เมนู)

3 กด 7 เพ่ือเลือก Set New Defaults (ต้ังคาดีฟอลตใหม)
4 กด OK

การกําหนดตัวเลือกแฟกซ   
มีตัวเลือกแฟกซมากมายที่ทานสามารถกําหนดได เชน การควบคุมใหเคร่ือง 
HP all-in-one โทรซ้ําอัตโนมัติเมื่อสายไมวาง, การปรับระดับเสียงของเครื่อง 
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HP all-in-one และการโอนแฟกซไปยังหมายเลขอื่นเมื่อเปล่ียนไปใชตัวเลือก
ตอไปนี้ การตั้งคาใหมจะกลายเปนคาดีฟอลตโปรดศึกษาขอมูลในสวนนี้เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนตัวเลือกแฟกซ

การเลือกถาดปอนกระดาษเขาสําหรับพิมพแฟกซ           
หากทานมีอุปกรณเสริมสําหรับถาดปอนกระดาษอยางใดอยางหนึ่งท่ีเคร่ืองรอง
รับติดต้ังอยู ทานสามารถระบุไดวาจะใชถาดปอนกระดาษเขาถาดใดสําหรับการ
พิมพแฟกซและรายงานตางๆ:
● ทานสามารถใสกระดาษทุกประเภทและขนาดที่เครื่องรองรับ เชน กระดาษ

ภาพถายหรือแผนใส ในถาดปอนกระดาษหลัก (ถาดบน)
● ทานสามารถใสกระดาษสีขาวขนาดเต็มแผนไดถึง 250 แผนลงในถาดตัว

เลือก 250 Sheet Plain Paper Tray (ถาดลาง)
ตัวอยางเชน หากทานพิมพภาพถายเปนจํานวนมากๆ ทานอาจใสกระดาษภาพ
ถายไวในถาดปอนกระดาษหลัก และใสกระดาษขนาด letter หรือ A4 ในถาด
ตัวเลือกดานลางการใชถาดปอนกระดาษตัวเลือกดังกลาวจะชวยประหยัดเวลา
เนื่องจากทานไมตองนํากระดาษออกและใสเขาไปใหมทุกครั้งที่เปล่ียนงานพิมพ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษลงในอุปกรณเสริม โปรดอานและปฏิบัติ
ตามคําแนะนําท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณเสริม

ตามคาดีฟอลต ถาดปอนกระดาษถาดลางจะถูกเลือกไวหากทานตองการเปลี่ยน
ถาดปอนกระดาษที่เปนคาดีฟอลต ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี

การเลือกถาดปอนกระดาษเขาจากแผงควบคุม

1 กด Tray Select (เลือกถาดรับกระดาษ) จากน้ันกด 3
เมนู Select Function (เลือกฟงกชัน) จะปรากฏขึ้นมา จากน้ันใหเลือก
Fax Print (พิมพแฟกซ)

2 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– หากตองการใชถาดปอนกระดาษหลักสําหรับการพิมพแฟกซ ใหกด 1
ซึ่งเปนการเลือก Upper Tray (ถาดบน)

– หากตองการใชถาดทางเลือก 250 Sheet Plain Paper Tray 
สําหรับการพิมพแฟกซ ใหกด 2
ซึ่งเปนการเลือก Lower Tray (ถาดลาง)

3 กด OK
HP all-in-one จะใชการตั้งคานี้ในการพิมพแฟกซทั้งหมดในอนาคต
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การกําหนดขนาดกระดาษสําหรับรับแฟกซ   
ทานสามารถเลือกขนาดกระดาษเพื่อรับแฟกซขนาดกระดาษที่เลือก ควรเปน
ขนาดเดียวกับกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษเครื่องแฟกซสามารถพิมพบน
กระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal เทาน้ัน

หมายเหตุ ถาใสกระดาษผิดขนาดลงในถาดปอนเมื่อไดรับแฟกซ เครื่องจากไม
พิมพออกมาและแจังขอผิดพลาดบนจอกราฟกสีใหใสกระดาษ
ขนาด letter, A4 หรือ legal แลวกดปุม OK เพ่ือพิมพแฟกซ

1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 5

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup [การตั้งคาแฟกซเบื้องตน] จาก
นั้น เลือก Fax Paper Size [ขนาดกระดาษแฟกซ]

3 กด  เพ่ือเลือกรายการที่ตองการ แลวกด OK

การตั้งการโทรศัพทระบบกดปุมหรือระบบหมุน   
ทานสามารถตั้งโหมดการโทรที่เครื่อง HP all-in-one เพ่ือใหเปนการโทร
ระบบกดปุมหรือระบบหมุนก็ไดระบบโทรศัพทสวนใหญจะทํางานโดยระบบใด
ระบบหนึ่งหากระบบโทรศัพทของทานไมจําเปนตองใชระบบหมุน ขอแนะนําให
ทานใชระบบกดหากทานมชุีมสายโทรศัพทสาธารณะ หรือเครือขายโทรศัพท 
(PBX) ทานอาจจําเปนตองใช Pulse Dialing [โทรศัพทระบบหมุน]กรุณาติด
ตอบริษัทโทรศัพททองถิ่น หากทานไมแนใจวาจะใชระบบใด

หมายเหตุ หากทานเลือก Pulse Dialing [โทรศัพทระบบหมุน] อาจใช
คุณสมบัติบางประการไมไดรวมทั้งยังอาจใชเวลานานกวาในการ
โทรหมายเลขแฟกซหรือหมายเลขโทรศัพทดวย

1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 7

ซึ่งจะแสดง Basic Fax Setup [การตั้งคาแฟกซเบื้องตน] จากนั้นเลือก
Tone or Pulse Dialing [ระบบกดหรือระบบหมุน]

3 กด  เพ่ือเลือกรายการที่ตองการ แลวกด OK

การปรับระดับเสียง   
เครื่อง HP all-in-one มีระดับการปรับเสียงเรียกเขาและเสียงของลําโพงสาม
ระดับดวยกันระดับเสียงเรียกเขาคือระดับเสียงที่โทรศัพทดังระดับเสียงของ
ลําโพง คือระดับเสียงอื่นๆ เชน เสียงโทรออก เสียงสัญญาณแฟกซ และเสียงปุม
กดคาดีฟอลตจะกําหนดเปน soft [เบา]
1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 8
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ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup [การตั้งคาแฟกซเบื้องตน] จาก
นั้นเลือก Ring and Beep Volume [ระดับเสียงเรียกเขาและเสียง
สัญญาณ]

3 กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง:Soft [เบา] Loud [ดัง] หรือ Off [
ปด]

หมายเหตุ หากทานเลือก Off [ปด] ทานจะไมไดยินเสียงโทร เสียงแฟกซ 
หรือเสียงเรียกเขา

4 กด OK

การโอนแฟกซไปยังหมายเลขอื่น    
ทานสามารถกําหนดให HP all-in-one โอนแฟกซของทานไปยังหมายเลข
แฟกซอื่นถาไดรับแฟกซสี แฟกซดังกลาวจะถูกโอนเปนสีขาวดํา

หมายเหตุ ในขณะที่เครื่อง HP all-in-one กําลังโอนแฟกซของทาน เคร่ืองจะ
ไมพิมพแฟกซที่ไดรับเวนแตเกิดปญหาหากเครื่อง HP all-in-one 
ไมสามารถโอนแฟกซไปยังเครื่องแฟกซที่ระบุไวได (ตัวอยางเชน 
ถาเครื่องแฟกซดังกลาวไมไดเปดอยู) เครื่อง HP all-in-one จะ
พิมพแฟกซและรายงานขอผิดพลาด

ขอแนะนําใหทานตรวจสอบใหแนใจวาหมายเลขที่ทานตองการโอนแฟกซไป
นั้นสามารถใชงานไดสงแฟกซสําหรับทดสอบเพื่อใหแนใจวาเครื่องแฟกซดัง
กลาวสามารถรับแฟกซที่ทานโอนไปได

1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 9

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาแฟกซเบื้องตน) จาก
นั้น เลือก Fax Forwarding (การโอนแฟกซ)

3 เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหปอนหมายเลขแฟกซที่ตองการใหรับแฟกซท่ีจะโอน
ไป

4 กด OK
Fax Forwarding On (เปดการโอนแฟกซ) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดง
ผลกราฟก

การแกไขหรือยกเลิกการโอนแฟกซ      
ทานสามารถเปลี่ยนหมายเลขแฟกซท่ีตองการโอนแฟกซไป หรือยกเลิกการตั้ง
คาการโอนแฟกซไปพรอมกัน

1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 9
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ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาแฟกซเบื้องตน) จาก
นั้น เลือก Fax Forwarding (การโอนแฟกซ)

3 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– กด 1 เพ่ือแกไขหมายเลขแฟกซเปลี่ยนหมายเลขแฟกซตามตองการ 
จากนั้นกด OK

– กด 2 เพ่ือยกเลิกการโอนแฟกซ จากนั้นกด OK

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)        
บริษัทโทรศัพทหลายแหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะที่ชวยใหทานมี
หมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขโดยมสีายโทรศัพทเดียวไดเมื่อทานใชบริการ
นี้ รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะแตกตางกันออกไปตัวอยาง
เชน ทานสามารถมเีสียงเรียกเขาครั้งเดียว สองครั้งและสามครั้งสําหรับหมายเลข
ตางๆทานสามารถตั้งคาให HP all-in-one รับสายดวยเสียงเรียกเขาเฉพาะ
หากทานเช่ือมตอเครื่อง HP all-in-one เขากับสายโทรศัพทที่มีเสียงเรียกเขา
เฉพาะ โปรดใหบริษัทโทรศัพทต้ังรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับสายสนทนาและ
สายแฟกซแตกตางกันขอแนะนําใหใชเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง หรือเสียงเรียก
เขาแบบสามครั้งสําหรับหมายเลขแฟกซเมื่อ HP all-in-one ตรวจพบเสียง
เรียกเขาที่กําหนดไว เครื่องก็จะรับสายและรับแฟกซ
ตัวอยางเชน ทานอาจใหบริษัทโทรศัพทกําหนดเสียงเรียกเขาสองครั้งสําหรับ
หมายเลขแฟกซของทาน และเสียงเรียกเขาครั้งเดียวสําหรับหมายเลขโทรศัพท
ในการตั้งคาแบบนี้ ใหต้ัง Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา) 
สําหรับเครื่อง HP all-in-one เปน Double Rings (เสียงเรียกเขาสองครั้ง)
ทานยังสามารถตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหเปน 3เมื่อมสีาย
เรียกเขามาโดยมีเสียงเรียกเขาสองครั้ง หลังจากดังครบสามครั้งแลวเครื่อง 
HP all-in-one จะรับสายนั้นและรับแฟกซ
หากทานไมไดใชบริการดังกลาว ใหเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ีเปนคาดีฟอลต 
ก็คือ All Rings [เสียงเรียกเขาทั้งหมด]

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาจากแผงควบคุม

1 โปรดตรวจสอบวาไดต้ังเครื่อง HP all-in-one ใหตอบรับสายแฟกซ
อัตโนมัติสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งโหมดตอบรับ

2 กด ตั้งคา
3 กด 1 จากนั้นกด 4

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Advanced Fax Setup [ต้ังคาแฟกซข้ันสูง] จาก
นั้นเลือก Answer Ring Pattern [รูปแบบเสียงเรียกเขา]

4 กด  เพ่ือเลือกรายการที่ตองการ แลวกด OK
เมื่อโทรศัพทดังเปนเสียงเรียกเขาท่ีต้ังไวสําหรับสายแฟกซแลว เครื่อง 
HP all-in-one จะรับสายและรับแฟกซ
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การโทรซ้ําอัตโนมัตเิมื่อสายไมวางหรือไมมผีูรับสาย  
ทานสามารถตั้งใหเครื่อง HP all-in-one โทรซ้ําอัตโนมัติเมื่อสายไมวางหรือ
ไมมผูีรับสายคาดีฟอลตสําหรับ Busy Redial [โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง] คือ
Redial [โทรซ้ํา]คาดีฟอลตสําหรับ No Answer Redial [โทรซ้ําเมื่อไมมผูี
รับสาย] คือ No Redial [ไมโทรซ้ํา]
1 กด ตั้งคา
2 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– สําหรับการเปลี่ยนการตั้งคา Busy Redial [โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง] 
ใหกด 5 และกด 2
ซึ่งเปนการแสดงเมนู Advanced Fax Setup [ต้ังคาแฟกซข้ันสูง] 
จากนั้นเลือก Busy Redial [โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง]

– ในการเปลี่ยน No Answer Redial [โทรซ้ําเมื่อไมมผูีรับสาย] กด
5 และกด 3
ซึ่งเปนการแสดงเมนู Advanced Fax Setup [ต้ังคาแฟกซข้ันสูง] 
จากนั้นเลือก No Answer Redial [โทรซ้ําเมื่อไมมีผูรับสาย]

3 กด  เพ่ือเลือก Redial [โทรซ้ํา] หรือNo Redial [ไมโทรซ้ํา]
4 กด OK

การตั้งการยอขนาดอัตโนมัตสิําหรับแฟกซทีเ่ขามา  
การตั้งคาน้ีจะกําหนดการทํางานของเครื่อง HP all-in-one เมื่อไดรับแฟกซที่มี
ขนาดใหญกวาขนาดกระดาษที่ต้ังคาดีฟอลตไวเมื่อเปดการตั้งคานี้ (คาดีฟอลต) 
ภาพของแฟกซที่รับเขามาจะถูกยอขนาดเพื่อใหมีขนาดพอดีหนาเทาที่จะเปนได
หากปดคุณสมบัตินี้ ขอมูลที่เกินจากหนาแรก จะพิมพออกมาในหนาท่ีสอง
Automatic Reduction [การยอขนาดอัตโนมัติ] เปนประโยชนเมื่อทานได
รับแฟกซขนาด legal แตมกีระดาษขนาด letter วางอยูในถาดปอนกระดาษ
1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 4

จะปรากฏเมนู Advanced Fax Setup [การตั้งคาแฟกซข้ันสูง] แลว
เลือก Automatic Reduction [การยอขนาดอัตโนมัติ]

3 กด  เพ่ือเลือก Off [ปด] หรือ On [เปด]
4 กด OK

การตั้งการรับแฟกซสํารอง     
HP all-in-one จะจัดเก็บแฟกซทั้งหมดที่รับเขามาไวในหนวยความจําหากมี
ขอผิดพลาดซึ่งทําใหเครื่อง HP all-in-one ไมสามารถพิมพแฟกซได
Backup Fax Reception (การรับแฟกซสํารอง) จะชวยใหทานยังคง
สามารถรับแฟกซตอไปไดในระหวางท่ีเกิดขอผิดพลาดน้ัน หากมีการใช
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คุณสมบัติ Backup Fax Reception (การรับแฟกซสํารอง) แฟกซจะถูก
เก็บไวในหนวยความจํา

ตัวอยางเชน ถากระดาษในเครื่อง HP all-in-one หมดและคุณสมบัติ
Backup Fax Reception (การรับแฟกซสํารอง) ถูกเปดใชงานอยู แฟกซทั้ง
หมดท่ีรับเขามาจะถูกเก็บไวในหนวยความจําเมื่อใสกระดาษเพิ่ม ทานก็สามารถ
พิมพแฟกซเหลาน้ันไดถาทานยกเลิกการใชคุณสมบัติดังกลาว เครื่อง HP all-
in-one จะไมรับสายแฟกซที่เขามา จนกวาขอผิดพลาดจะไดรับการแกไข
ในระหวางที่เครื่องทํางานปกติ (ไมวา Backup Fax Reception (การรับ
แฟกซสํารอง) จะถูกกําหนดเปน On (เปด) หรือ Off (ปด) ก็ตาม) เครื่อง 
HP all-in-one จะเก็บแฟกซทั้งหมดไวในหนวยความจําหลังจากที่หนวยความ
จําเต็ม เครื่อง HP all-in-one จะบันทึกขอมูลแฟกซที่ไดรับเขามาใหมทับ
ขอมูลแฟกซที่เกาที่สุดที่พิมพออกมาแลวหากทานตองการลบแฟกซที่อยูใน
หนวยความจําทั้งหมด ใหปดเครื่อง HP all-in-one โดยกดปุม On

หมายเหตุ ถา Backup Fax Reception (การรับแฟกซสํารอง) ถูกกําหนด
เปน On (เปด) และมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน เครื่อง HP all-in-one จะ
เก็บแฟกซที่ไดรับไวในหนวยความจําโดยมสีถานะเปนแฟกซที่ยัง
ไมไดพิมพแฟกซทั้งหมดท่ีไมไดพิมพออกมาจะยังคงอยูในหนวย
ความจําจนกวาจะถูกพิมพออกมาหรือลบทิ้งเมื่อมีแฟกซที่ไมไดพิมพ
ออกมาเต็มหนวยความจํา เครื่อง HP all-in-one จะไมรับสาย
แฟกซอีกจนกวาแฟกซเหลานั้นจะถูกพิมพหรือลบออกจากหนวย
ความจําสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการพิมพหรือลบแฟกซจากหนวย
ความจํา โปรดดู การพิมพซ้ําหรือลบแฟกซในหนวยความจํา

คาดีฟอลตของ Backup Fax Reception (การรับแฟกซสํารอง) จะกําหนด
เปน On (เปด)

วิธต้ัีงการรับแฟกซสํารองจากแผงควบคุม

1 กด ตั้งคา
2 กด 5 จากนั้นกด 5 อีกครั้ง

จะปรากฏเมนู Advanced Fax Setup [การตั้งคาแฟกซข้ันสูง] แลว
เลือก Backup Fax Reception [การรับแฟกซสํารอง]

3 กด  เพ่ือเลือก On  [เปด] หรือ Off [ปด]
4 กด OK

การใชโหมดแกไขขอผิดพลาด  
Error Correction Mode [โหมดแกไขขอผิดพลาด] (ECM) ชวยปองกัน
ขอมูลสูญหายเนื่องจากสายโทรศัพทขัดของ โดยโหมดดังกลาวจะตรวจหาขอผิด
พลาดที่เกิดข้ึนในระหวางการสง และทําการสงขอมูลสวนท่ีผิดพลาดซ้ําอีกครั้ง
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โดยอัตโนมัติหากเปนสายโทรศัพทที่มคุีณภาพดี ก็จะไมสงผลตอคาโทรศัพท 
และอาจลดคาใชจายลงดวยหากเปนสายโทรศัพทที่คุณภาพไมดี ECM จะสงผล
ใหการสงแฟกซใชเวลานานขึ้น และเสียคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึนดวย แตการสงขอมูล
จะมปีระสิทธิภาพเพิ่มข้ึนดวยคาดีฟอลตจะกําหนดเปน เปดใหปด ECM หากทํา
ใหทานเสียคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึนมาก และทานยอมรับคุณภาพการรับสงท่ีดอยกวา
ได

เงื่อนไขดังตอไปน้ีใชกับ ECM:
● หากทานปด ECM จะมผีลเฉพาะกับแฟกซที่ทานสงเทานั้นแตจะไมมีผล

กับแฟกซที่ทานไดรับ
● หากทานปด ECM ใหต้ังคา Fax Speed (ความเร็วแฟกซ) เปน

Medium (ปานกลาง)ถา Fax Speed ถูกกําหนดใหเปน Fast (ดวน) 
แฟกซจะถูกสงออกไปโดยเปด ECM อัตโนมัติสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนคา Fax Speed (ความเร็วแฟกซ) โปรดดู การตั้งความเร็วแฟกซ

● หากทานสงแฟกซสี แฟกซจะถูกสงโดยเปด ECM โดยไมสนใจวามีการตั้ง
คาตัวเลือกไวอยางไร

การเปลี่ยนการตั้งคา ECM โดยคําสั่งจากแผงควบคุม
1 กด ตั้งคา
2 กด 6 จากนั้นกด 4

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Advanced Fax Setup [ต้ังคาแฟกซข้ันสูง] จาก
นั้นเลือก Error Correction Mode [โหมดแกไขขอผิดพลาด]

3 กด  เพ่ือเลือก Off [ปด] หรือ On [เปด]
4 กด OK

การตั้งความเร็วแฟกซ    
ทานสามารถตั้งความเร็วแฟกซที่ใชติดตอระหวางเครื่อง HP all-in-one ของ
ทานและแฟกซอื่นๆ เมื่อสงและรับแฟกซความเร็วแฟกซที่ต้ังไวเปนคาดีฟอลต
คือ Fast [ดวน]
หากทานใชขอใดขอหนึ่งตอไปน้ี อาจจําเปนตองตั้งความเร็วแฟกซใหชาลง:
● บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
● ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
● การใชแฟกซผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet 

Protocol - FoIP)
● โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิทัล (integrated services digital 

network - ISDN)
หากทานประสบปญหาในการสงและรับแฟกซ โปรดลองตั้งคา Fax Speed [
ความเร็วแฟกซ] เปน Medium [ปานกลาง] หรือ Slow [ชา]การคาความเร็ว
แฟกซในตารางมีดังตอไปน้ี
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คาความเร็วแฟกซ ความเร็วแฟกซ

Fast (ดวน) v.34 (33600 บอด)

Medium [ปานกลาง] v.17 (14400 บอด)

Slow [ชา] v.29 (9600 บอด)

การตั้งความเร็วแฟกซจากแผงควบคุม

1 กด ตั้งคา
2 กด 7 จากนั้นกด 4

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Advanced Fax Setup [ต้ังคาแฟกซข้ันสูง] จาก
นั้นเลือก Fax Speed [ความเร็วแฟกซ]

3 กด  เพ่ือไฮไลตรายการท่ีเลือก แลวกด OK

การพิมพซ้ําหรือลบแฟกซในหนวยความจํา          
ทานสามารถพิมพซ้ําหรือลบแฟกซที่อยูในหนวยความจําไดทานอาจตองพิมพ
แฟกซที่อยูในหนวยความจําใหม หากเครื่อง HP all-in-one ใชกระดาษหมด
ขณะรับแฟกซหรือ ถาหนวยความจําของเครื่อง HP all-in-one เต็ม ทานอาจ
จําเปนตองลบแฟกซที่อยูในหนวยความจําออกไปเพื่อใหสามารถรับแฟกซตอ
ไปได

หมายเหตุ เครื่อง HP all-in-one จะจัดเก็บแฟกซที่ไดรับทั้งหมดไวในหนวย
ความจํา แมวาแฟกซดังกลาวจะถูกพิมพออกมาซึ่งจะชวยใหทาน
สามารถพิมพแฟกซซ้ําไดในภายหลังเมื่อตองการหลังจากที่หนวย
ความจําเต็ม เครื่อง HP all-in-one จะบันทึกขอมูลแฟกซที่ไดรับ
เขามาใหมทับขอมูลแฟกซที่เกาที่สุดที่พิมพออกมาแลว

การพิมพแฟกซจากหนวยความจําซ้ําโดยใชแผงควบคุม

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 กด ตั้งคา
3 กด 6 จากนั้นกด 4

ซึ่งเปนการแสดง Tools [เครื่องมือ] และ Reprint Faxes in 
Memory [การพิมพแฟกซในหนวยความจําซ้ํา]
แฟกซจะถูกพิมพตามลําดับยอนหลังจากท่ีไดรับ โดยพิมพแฟกซท่ีไดรับลา
สุดกอน ตามดวยลําดับถัดไป

4 หากทานไมตองการแฟกซที่กําลังพิมพ ใหกดปุม ยกเลิก
เครื่อง HP all-in-one จะเริ่มพิมพแฟกซถัดไปในหนวยความจํา

หมายเหตุ ทานตองกด ยกเลิก เพ่ือหยุดพิมพแฟกซที่บันทึกไว
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การลบแฟกซทั้งหมดจากหนวยความจําซ้ําโดยใชแผงควบคุม

➔ วิธีการลบแฟกซทั้งหมดออกจากหนวยความจํา ใหปดเครื่อง HP all-in-
one โดยกดปุม On

แฟกซทั้งหมดท่ีบันทึกไวในหนวยความจําจะถูกลบออกไปหลังจากที่ทานปด
เครื่อง HP all-in-one

การใชแฟกซผานอินเทอรเน็ต    
ทานอาจสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการโทรศัพทราคาประหยัดซึ่งจะชวยใหทาน
สามารถสงและรับแฟกซดวยเครื่อง HP all-in-one โดยใชอินเทอรเน็ตวิธีนี้
เรียกวา การใชแฟกซผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet 
Protocol - FoIP)ทานอาจใชบริการ FoIP (ใหบริการโดยบริษัทโทรศัพท) 
หากทาน:
● กดรหัสพิเศษสําหรับเขาสูระบบ พรอมดวยหมายเลขแฟกซ หรือ
● มี IP converter box (กลองตัวแปลง IP) ซึ่งเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตและ

มีพอรทโทรศัพทแบบอะนาล็อกสําหรับการเชื่อมตอแฟกซ

หมายเหตุ ทานสามารถสงและรับแฟกซไดโดยเช่ือมตอสายไฟเขากับพอรต 
"1-LINE" ของ HP all-in-one ไมใชจากพอรต Ethernetซึ่ง
หมายความวาการเช่ือมตอของทานกับอินเตอรเน็ตตองเสร็จสิ้นผาน
กลองคอนเวอรเตอร (ซึ่งจะแจ็คเคร่ืองอะนาล็อกแบบปกติสําหรับ
การเชื่อมตอ) หรือบริษัทโทรศัพท

บริการแฟกซผานอินเตอรเน็ตบางบริการทํางานไมถูกตอง เมื่อ HP all-in-
one สงและรับแฟกซที่ความเร็วสูง (33600bps)หากทานประสบปญหาในการ
สงและรับแฟกซขณะใชบริการแฟกซอินเตอรเน็ต ใหใชความเร็วแฟกซท่ีชาลง
ทานสามารถทําการเปลี่ยนแปลงคา Fax Speed (ความเร็วแฟกซ) จาก
High (สูง) (คาดีฟอลตt) เปน Medium (กลาง)สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนการตั้งคานี้ โปรดดู การตั้งความเร็วแฟกซ
นอกจากนี้ ทานควรตรวจสอบกับทางบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของทานเพ่ือให
แนใจวาบริการแฟกซผานอินเทอรเน็ตของบริษัทดังกลาวรองรับการรับสง
แฟกซ

การหยุดการรับสงแฟกซ     
ทานสามารถยกเลิกแฟกซที่กําลังสงหรือรับไดตลอดเวลา

บท 11
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การหยุดรับสงแฟกซโดยใชแผงควบคุม

➔ กด ยกเลิก ท่ีแผงควบคุมเพื่อระงับแฟกซที่ทานกําลังสงหรือรับมองหาขอ
ความ Fax Cancelled [ยกเลิกการรับสงแฟกซแลว] บนจอแสดงผล
กราฟกสีหากไมมขีอความปรากฏขึ้น ใหกด ยกเลิก อีกครั้ง
เครื่อง HP all-in-one จะพิมพหนาใดๆ ที่เริ่มพิมพไปแลว จากนั้นจะยก
เลิกการพิมพแฟกซสวนที่ยังเหลืออยูโดยอาจใชเวลาสักครู

การยกเลิกหมายเลขทีก่ําลังโทร

➔ กด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกหมายเลขที่ทานกําลังโทรอยู
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12 การใช HP Instant Share (USB)
HP Instant Share ทําใหการแลกเปลี่ยนภาพถายกับเพื่อนๆ และครอบครัว
เปนเรื่องงายเพียงแคสแกนภาพถายหรือเสียบการดหนวยความจําเขาไปในชอง
เสียบการดที่ถูกตองในเครื่อง HP all-in-one แลวเลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือ
มากกวานั้นเพ่ือแลกเปลี่ยน เลือกปลายทาง จากนั้นสงภาพถายออกไปนอกจาก
นี้ ยังสามารถอัพโหลดภาพถายของทานไวในอัลบั้มภาพออนไลน หรือบริการ
ตกแตงภาพถายออนไลนไดอีกดวยบริการเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเทศ/
ภูมิภาค

ดวย HP Instant Share E-mail (อีเมล HP Instant Share) ครอบครัว
และเพื่อนๆ ของทานจะไดรับภาพถายที่พวกเขาสามารถดูไดเสมอ โดยไมตอง
ดาวนโหลดภาพขนาดใหญหรือภาพที่ใหญเกินกวาจะเปดดูไดขอความอีเมลท่ีมี
ภาพขนาดยอของภาพถายของทานจะถูกสงไปพรอมกับลิงคไปยังเว็บเพจที่มี
ความปลอดภัยที่ซึ่งครอบครัวและเพ่ือนๆ ของทานสามารถดูภาพถายเหลาน้ัน 
แบงปน พิมพ และบันทึกภาพถายไดอยางงายดาย

หมายเหตุ หากเครื่อง HP all-in-one ของทานเชื่อมตอกับเครือขายและมีการ
ต้ังคา HP Instant Share ใชขอมูลที่อยูใน การใช HP Instant 
Share (เช่ือมตอเครือขาย)ขอมูลในบทน้ี เกี่ยวของกับอุปกรณที่
เช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิล USB และไมไดเช่ือม
ตอกับเครือขายหรือมีการตั้งคา HP Instant Share มากอนเทานั้น

ภาพรวม 
หากเครื่อง HP all-in-one ตอกับพอรท USB ทานสามารถใหเพ่ือนและญาติดู
ภาพถายรวมกันได โดยใชอุปกรณและซอฟตแวร HP ที่ติดต้ังอยูใน
คอมพิวเตอรของทานหากคอมพิวเตอรใชระบบปฏิบัติการ Windows ใหใช
ซอฟตแวร HP Image Zone แตหากเปนเครื่อง Macintosh ใหใชไคลเอ็นต
แอปพลิเคชันซอฟตแวร HP Instant Share

หมายเหตุ อุปกรณที่เช่ือมตอกับ USB คือ HP All-in-One ที่ตอกับ
คอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล USB และอาศัยคอมพิวเตอรในการ
เขาสูอินเทอรเน็ต
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การใช HP Instant Share เพ่ือสงภาพจาก HP all-in-one ไปยังปลายทางที่
ตองการปลายทางนั้นอาจเปนที่อยูอีเมล อัลบั้มภาพถายออนไลน หรือบริการตก
แตงภาพถายออนไลน เปนตนบริการเหลาน้ีจะแตกตางกันไปตามประเทศ/
ภูมิภาค

หมายเหตุ ทานยังสามารถสงภาพไปยัง HP All-in-One หรือเครื่องพิมพภาพ
ถายของเพื่อนหรือญาติที่เช่ือมตอกับเครือขายไดการสงภาพไปยัง
อุปกรณปลายทางน้ัน ทานตองม ีuser ID (รหัสผูใช) และ 
password (รหัสผาน) ของ HP Passportอุปกรณที่รับตองถูกติด
ต้ังและลงทะเบียนกับ HP Instant Shareทานอาจตองถามชื่อ
อุปกรณปลายทางท่ีกําหนดไวจากผูรับคําแนะนําเพ่ิมเติมมีอยูในข้ัน
ตอนที่ 5 ใน การสงรูปภาพโดยใช HP all-in-one

เริ่มการติดตั้ง 
การใช HP Instant Share กับเครื่อง HP all-in-one ทานตองมสีิ่งตอไปน้ี:
● เครื่อง HP all-in-one ที่ตอกับคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิล USB
● การเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานทางคอมพิวเตอรที่เครื่อง HP all-in-one 

เช่ือมตออยู
● ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการที่ทานใช:

– Windows:HP Image Zone ซอฟตแวรที่ติดต้ังอยูในคอมพิวเตอร
ของทาน

– Macintosh:HP Image Zoneซอฟตแวรที่ติดต้ังอยูใน
คอมพิวเตอรของทาน ซึ่งรวมถึง HP Instant Shareไคลเอ็นตแอ
ปพลิเคชันซอฟตแวร

เมื่อติดต้ังเครื่อง HP all-in-one และติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone 
แลว ทานก็พรอมที่จะดูภาพถายรวมกันโดยใช HP Instant Shareสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP all-in-one โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมา
พรอมกับอุปกรณของทาน
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การสงรูปภาพโดยใช HP all-in-one  
ภาพอาจเปนภาพถายหรือเอกสารที่สแกนมาซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ 
และญาติไดโดยใช HP all-in-one และ HP Instant Shareเลือกภาพถาย
จากการดหนวยความจําหรือสแกนรูปภาพ แลวกดปุม HP Instant Share 
บนแผงควบคุมของ HP all-in-one จากนั้นสงรูปภาพของทานไปยังปลายทาง
ที่เลือกไวโปรดดูข้ันตอนอยางละเอียดที่หัวขอดานลางนี้

การสงภาพถายจากการดหนวยความจํา        
ใชเครื่อง HP all-in-one เพ่ือแลกเปลี่ยนภาพถายทันทีที่เสียบการดหนวยความ
จําเขาไป หรือเสียบการดหนวยความจําเขาไป แลวจึงแลกเปลี่ยนภาพถายกัน
ภายหลังการแลกเปลี่ยนภาพถายทันทีนั้น ใหเสียบการดหนวยความจําเขาไปใน
ชองเสียบการดที่ถูกตอง เลือกภาพถายหน่ึงภาพหรือมากกวานั้น จากนั้นกด
HP Instant Share บนแผงควบคุม
หากทานเสียบการดหนวยความจําเขาไป แลวเลือกท่ีจะสงภาพถายในภายหลัง 
เมื่อทานกลับมาดูที่เครื่อง HP all-in-one จะพบวาเครื่องอยูในโหมดไมทํางาน
ใหกด HP Instant Share แลวปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอเพื่อเลือกและแลก
เปลี่ยนภาพถาย

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชการดหนวยความจํา โปรดดู
การใชการดหนวยความจําหรือกลอง PictBridge

การสงภาพถายทันททีีเ่สียบการดหนวยความจําเขาไป
1 ตรวจสอบวาทานไดใสการดหนวยความจําไวในชองเสียบที่ถูกตองใน

เครื่อง HP all-in-one
2 เลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือมากกวาน้ัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกภาพถาย โปรดดู การใชการดหนวย
ความจําหรือกลอง PictBridge

หมายเหตุ ไฟลภาพยนตรอาจไมสามารถใชไดกับบริการ HP Instant 
Share

3 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one
สําหรับผูใช Windows ซอฟตแวร HP Image Zone จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอรแท็บ HP Instant Share จะปรากฏขึ้นภาพขนาดยอของ
ภาพถายจะปรากฏขึ้นใน Selection Tray (เทรยรายการเลือก)สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Image Zone โปรดดู HP Image Zone 
ในหนาจอวิธีใช
สําหรับผูใช Macintosh ไคลเอนตแอปพลิเคชันซอฟตแวร HP Instant 
Share จะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรภาพขนาดยอของภาพถายจะปรากฏขึ้น
ในหนาตาง HP Instant Share

บท 12
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หมายเหตุ หากทานใช Macintosh OS รุนกอนหนา X v10.1.5 (รวม
ทั้ง OS 9 v9.1.5) ภาพถายของทานจะถูกอัพโหลดเขา
HP Gallery ในเครื่อง MacintoshคลิกE-mail (อีเมล)สง
ภาพถายแนบไปกับอีเมลโดยการปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

4 ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมสําหรับระบบปฏิบัติการดังตอไปนี้:
หากใชคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบปฏิบัตกิาร Windows:
a จากสวน Control (ควบคุม) หรือสวน Work (งาน) ของแท็บ HP 

Instant Share ใหคลิกที่ลิงคหรือไอคอนของบริการที่ทานตองการ
ใชเพ่ือสงภาพถาย

หมายเหตุ หากคลิก See All Services (ดูบริการทั้งหมด) ทานจะ
สามารถเลือกจากบริการทั้งหมดที่มใีนประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน ตัวอยางเชน:HP Instant Share E-mail (อี
เมล HP Instant Share และ Create Online 
Albums (สรางอัลบั้มออนไลน)ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏ
บนหนาจอ

หนาจอ Go Online จะปรากฏขึ้นในสวน Work (งาน)
b คลิก Next (ถัดไป) และปฏิบัติตามคําแนะนําในหนาจอ
หากทานกําลังใช Macintosh
a ตรวจดูใหแนใจวาภาพถายที่ตองการใชรวมกันแสดงอยูในหนาตาง

HP Instant Share
ใชปุม - เพ่ือลบภาพถายออก หรือใชปุม + เพ่ือเพิ่มภาพถายเขาไปใน
หนาตาง

b คลิก Continue (ดําเนินการตอ) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอ

c จากรายการบริการของ HP Instant Share ใหเลือกบริการที่ทาน
ตองการใชเพ่ือสงภาพถาย

d ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

5 จากบริการ HP Instant Share E-mail ทานสามารถ:
– สงขอความอีเมลที่มีภาพถายขนาดยอของทานซึ่งสามารถที่จะดู พิมพ 

และบันทึกภาพถายเหลานั้นไดโดยผานเว็บ
– การเปดและจัดเก็บขอมูลในสมุดที่อยูอีเมลคลิกที่ Address Book (

สมุดที่อยู) แลวลงทะเบียนกับ HP Instant Share และสรางแอ
คเคานท HP Passport
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– การสงขอความอีเมลไปยังหลายที่อยูคลิกท่ีลิงค multiple address (
หลายที่อยู)

– การสงคอลเล็คช่ันภาพไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขายของเพื่อนหรือ
ญาติใสช่ืออุปกรณที่ผูรับกําหนดไวในฟลด E-mail address (ที่อยู
อีเมล) ตามดวย @send.hp.com จะมีขอความแจงใหทานเขาสู
ระบบ HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผูใช) และ
password (รหัสผาน) ของ HP Passport

หมายเหตุ หากทานไมไดต้ังคา HP Instant Share ไวกอน ใหคลิ
กที่ I need an HP Passport account (ฉันตองการ
มีแอคเคานท HP Passport) บนหนาจอ Sign in 
with HP Passport (เขาสูระบบโดยใช HP 
Passport)ทานจะไดรับ user ID (รหัสผูใช) และ 
password (รหัสผาน) ของ HP Passport

หมายเหตุ ทานยังสามารถใชปุม Menu (เมนู) ในสวน Photo (ภาพถาย) บน
แผงควบคุมเพ่ือสงภาพจากการดหนวยความจํา สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดู การใชการดหนวยความจําหรือกลอง PictBridge

การเสียบการดหนวยความจําและสงภาพถายในภายหลัง

1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
เมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง เครื่อง HP all-in-one จะเขาสูโหมดไมทํางาน
เครื่อง HP all-in-one อยูในโหมดไมทํางานเมื่อหนาจอเปลาปรากฏขึ้น
บนจอแสดงผลกราฟกสี

2 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one
เมนู Send from Where? (สงจากที่ไหน?) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดง
ผลกราฟกสี

3 กด 1 เพ่ือเลือก Memory card (การดหนวยความจํา)
ภาพถายภาพแรกในการดหนวยความจําจะปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสี

4 ปฏิบัติตามข้ันตอน (เริ่มต้ังแตข้ันตอนที่ 2) ใน การสงภาพถายทันทีที่เสียบ
การดหนวยความจําเขาไป

การสงรูปภาพทีส่แกน       
ทานสามารถแลกเปลี่ยนภาพที่สแกนกับผูอื่นไดโดยกด HP Instant Share 
บนแผงควบคุมการใชปุม HP Instant Share ใหวางรูปภาพลงบนกระจก 
เลือกสแกนเนอรที่จะสงรูปภาพ เลือกปลายทาง แลวเริ่มสแกน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนภาพ โปรดดู การใช
คุณสมบัติการสแกน

บท 12

172 เครื่อง HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

กา
รใ
ช
  H

P 
In

st
an

t S
ha

re
 (U

SB
)



การสงภาพทีส่แกนจาก HP all-in-one
1 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
2 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one

เมนู Send from Where? (สงจากที่ไหน?) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดง
ผลกราฟกสี

3 กด 2 เพ่ือเลือก Scanner(สแกนเนอร)
เครื่องจะสแกนภาพและอัพโหลดเขาเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับผูใช Windows ซอฟตแวร HP Image Zone จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอรแท็บ HP Instant Share จะปรากฏขึ้นภาพขนาดยอของ
ภาพที่สแกนจะปรากฏขึ้นใน Selection Tray (เทรยรายการเลือก)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Image Zone โปรดดู HP Image 
Zone ในหนาจอวิธีใช
สําหรับผูใช Macintosh ไคลเอนตแอปพลิเคชันซอฟตแวร HP Instant 
Share จะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรภาพขนาดยอของภาพที่สแกนจะปรากฏ
ข้ึนในหนาตาง HP Instant Share

หมายเหตุ หากทานใช Macintosh OS รุนกอนหนา X v10.1.5 (รวม
ทั้ง OS 9 v9.1.5) ภาพถายของทานจะถูกอัพโหลดเขา
HP Gallery ในเครื่อง MacintoshคลิกE-mail (อีเมล)สง
ภาพที่สแกนแนบไปกับอีเมลโดยการปฏิบัติตามคําสั่งบนหนา
จอคอมพิวเตอร

4 ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมสําหรับระบบปฏิบัติการดังตอไปนี้:
หากใชคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบปฏิบัตกิาร Windows:
a จากสวน Control (ควบคุม) หรือสวน Work (งาน) ของแท็บ HP 

Instant Share ใหคลิกที่ลิงคหรือไอคอนของบริการที่ทานตองการ
ใชเพ่ือสงภาพที่สแกน

หมายเหตุ หากคลิก See All Services (ดูบริการทั้งหมด) ทานจะ
สามารถเลือกจากบริการทั้งหมดที่มใีนประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน ตัวอยางเชน:HP Instant Share E-mail (อี
เมล HP Instant Share และ Create Online 
Albums (สรางอัลบั้มออนไลน)ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏ
บนหนาจอ

หนาจอ Go Online จะปรากฏขึ้นในสวน Work (งาน)
b คลิก Next (ถัดไป) และปฏิบัติตามคําแนะนําในหนาจอ
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หากทานกําลังใช Macintosh
a ตรวจดูใหแนใจวาภาพสแกนที่ทานตองการแลกเปลี่ยนแสดงอยูใน

หนาตาง HP Instant Share
ใชปุม - เพ่ือลบภาพถายออก หรือใชปุม + เพ่ือเพิ่มภาพถายเขาไปใน
หนาตาง

b คลิก Continue (ดําเนินการตอ) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอ

c จากรายการบริการของ HP Instant Share ใหเลือกบริการที่ทาน
ตองการใชเพ่ือสงภาพที่สแกน

d ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

5 จากบริการ HP Instant Share E-mail ทานสามารถ:
– สงขอความอีเมลที่มีภาพถายขนาดยอของทานซึ่งสามารถที่จะดู พิมพ 

และบันทึกภาพถายเหลานั้นไดโดยผานเว็บ
– การเปดและจัดเก็บขอมูลในสมุดที่อยูอีเมลคลิกที่ Address Book (

สมุดที่อยู) แลวลงทะเบียนกับ HP Instant Share และสรางแอ
คเคานท HP Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังหลายที่อยูคลิกท่ีลิงค multiple address (
หลายที่อยู)

– การสงคอลเล็คช่ันภาพไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขายของเพื่อนหรือ
ญาติใสช่ืออุปกรณที่ผูรับกําหนดไวในฟลด E-mail address (ที่อยู
อีเมล) ตามดวย @send.hp.com จะมีขอความแจงใหทานเขาสู
ระบบ HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผูใช) และ
password (รหัสผาน) ของ HP Passport

หมายเหตุ หากทานไมไดต้ังคา HP Instant Share ไวกอน ใหคลิ
กที่ I need an HP Passport account (ฉันตองการ
มีแอคเคานท HP Passport) บนหนาจอ Sign in 
with HP Passport (เขาสูระบบโดยใช HP 
Passport)ทานจะไดรับ user ID (รหัสผูใช) และ 
password (รหัสผาน) ของ HP Passport

หมายเหตุ ทานยังสามารถใชปุม Scan To (สแกนไปยัง) เพ่ือสงภาพที่สแกน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชคุณสมบัติการสแกน

การสงรูปภาพโดยใชคอมพิวเตอร      
นอกจากจะใช HP all-in-one เพ่ือสงรูปภาพผานทาง HP Instant Share 
แลว ทานยังสามารถใชซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังในคอมพิวเตอร
ของทานสงรูปภาพไดอีกดวยซอฟตแวร HP Image Zone ชวยใหทานเลือก
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และแกไขรูปภาพไดหนึ่งภาพหรือมากกวานั้น จากน้ันไปยัง HP Instant 
Share เพ่ือเลือกบริการ (เชน HP Instant Share E-mail - อีเมล HP 
Instant Share) และสงรูปภาพในขั้นตํ่าสุด ทานสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพ
ดวยวิธีดังตอไปนี้:
● HP Instant Share E-mail (สงไปยังที่อยูอีเมล)
● HP Instant Share E-mail (สงไปยังอุปกรณ)
● อัลบั้มออนไลน
● บริการตกแตงภาพถายออนไลน (บริการน้ีอาจมีในบางประเทศ/ภูมิภาค)

การสงรูปภาพโดยใชซอฟตแวร HP Image Zone (Windows)    
การใชซอฟตแวร HP Image Zone เพ่ือดูภาพรวมกับเพื่อนและญาติใหเปด
HP Image Zone แลวเลือกภาพที่ตองการดูรวมกัน จากน้ันสงตอภาพดัง
กลาวไปโดยใชบริการอเีมล HP Instant Share

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร HP Image 
Zone โปรดดู HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ 
HP) บนหนาจอ

การใชซอฟตแวร HP Image Zone
1 ดับเบิลคลิกไอคอน HP Image Zone บนเดสกท็อป

หนาตาง HP Image Zone จะแสดงบนคอมพิวเตอรแท็บ My 
Images (รูปภาพ) จะปรากฏขึ้นในหนาตาง

2 เลือกรูปภาพหนึ่งรูปหรือมากกวานั้นจากโฟลเดอรท่ีเก็บภาพไว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช
โซนรูปภาพของ HP)

หมายเหตุ ใชเคร่ืองมือตัดตอรูปภาพ HP Image Zone เพ่ือปรับแตงรูป
ภาพของทานใหเปนไปตามที่ตองการสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพ
ของ HP)

3 คลิกที่แท็บ HP Instant Share
แท็บ HP Instant Share จะปรากฏขึ้นในหนาตาง HP Image Zone

4 จากสวน Control (ควบคุม) หรือสวน Work (งาน) ของแท็บ
HP Instant Share ใหคลิกที่ลิงคหรือไอคอนของบริการท่ีทานตองการ
ใชเพ่ือสงภาพที่สแกน

หมายเหตุ หากคลิก See All Services (ดูบริการทั้งหมด) ทานจะ
สามารถเลือกจากบริการทั้งหมดที่มใีนประเทศ/ภูมิภาคของ
ทาน ตัวอยางเชน:HP Instant Share E-mail (อีเมล) และ
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Create Online Albums (สรางอัลบั้มออนไลน)ปฏิบัติตาม
คําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

หนาจอ Go Online จะปรากฏขึ้นในสวน Work (งาน) ของแท็บ
HP Instant Share

5 คลิก Next (ถัดไป) และปฏิบัติตามคําแนะนําในหนาจอ
6 จากบริการ HP Instant Share E-mail ทานสามารถ:

– สงขอความอีเมลที่มีภาพถายขนาดยอของทานซึ่งสามารถที่จะดู พิมพ 
และบันทึกภาพถาย  ¹หลานั้นไดโดยผานเว็บ

– การเปดและจัดเก็บขอมูลในสมุดที่อยูอีเมลคลิกที่ Address Book (
สมุดที่อยู) แลวลงทะเบียนกับ HP Instant Share และสรางแอ
คเคานท HP Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังหลายที่อยูคลิกท่ีลิงค multiple address (
หลายที่อยู)

– การสงคอลเล็คช่ันภาพไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขายของเพื่อนหรือ
ญาติใสช่ืออุปกรณที่ผูรับกําหนดไวในฟลด E-mail address (ที่อยู
อีเมล) ตามดวย @send.hp.com จะมีขอความแจงใหทานเขาสู
ระบบ HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผูใช) และ
password (รหัสผาน) ของ HP Passport

หมายเหตุ หากทานไมไดต้ังคา HP Instant Share ไวกอน ใหคลิ
กที่ I need an HP Passport account (ฉันตองการ
มีแอคเคานท HP Passport) บนหนาจอ Sign in 
with HP Passport (เขาสูระบบโดยใช HP 
Passport)ทานจะไดรับ user ID (รหัสผูใช) และ 
password (รหัสผาน) ของ HP Passport

การสงรูปภาพโดยใชไคลเอ็นตแอปพลเิคชนัซอฟตแวร HP Instant 
Share (สําหรับ Macintosh OS X v10.1.5 และรุนหลังจากนี)้    

หมายเหตุ Macintosh OS X v10.2.1 และ v10.2.2 ไมรองรับคุณสมบัตินี้

การใชไคลเอ็นตแอปพลิเคช่ัน HP Instant Share เพ่ือแลกเปลี่ยนภาพกับ
เพ่ือนๆ และญาติใหเปดหนาตาง HP Instant Share แลวเลือกภาพที่ตองการ
แลกเปลี่ยน จากนั้นสงตอภาพดังกลาวไปโดยใชบริการอเีมล HP Instant 
Share        

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชไคลเอ็นตแอปพลิเคชันซอฟต
แวร HP Instant Share โปรดดู HP Image Zone Help (วิธี
ใชโซนรูปภาพของ HP) บนหนาจอ
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การใชไคลเอ็นตแอปพลเิคชัน HP Instant Share
1 เลือกไอคอน HP Image Zone จาก Dock

HP Image Zone จะแสดงบนเดสกท็อป
2 ใน HP Image Zone คลิกปุม Services (บริการ) ตรงดานบนของ

หนาตาง
รายการแอปพลิเคช่ันที่ปรากฏตรงสวนลางของ HP Image Zone

3 การเลือก HP Instant Share จากรายการแอปพลิเคชัน
ไคลเอ็นตแอปพลิเคชันซอฟตแวร HP Instant Share จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอร

4 ใชปุม + เพ่ือเพิ่มรูปภาพเขาไปในหนาตาง หรือใชปุม - เพ่ือลบรูปภาพ
ออก

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชไคลเอ็นตแอปพลิ
เคชันซอฟตแวร HP Instant Share โปรดดู HP Image 
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) บนหนาจอ

5 ตรวจดูใหแนใจวารูปภาพที่ทานตองการแลกเปลี่ยนแสดงอยูในหนาตาง
HP Instant Share

6 คลิก Continue (ดําเนินการตอ) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
7 จากรายการบริการของ HP Instant Share ใหเลือกบริการที่ทานตอง

การใชเพ่ือสงภาพที่สแกน
8 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
9 จากบริการ HP Instant Share E-mail ทานสามารถ:

– สงขอความอีเมลที่มีภาพถายขนาดยอของทานซึ่งสามารถที่จะดู พิมพ 
และบันทึกภาพถายเหลานั้นไดโดยผานเว็บ

– การเปดและจัดเก็บขอมูลในสมุดที่อยูอีเมลคลิกที่ Address Book (
สมุดที่อยู) แลวลงทะเบียนกับ HP Instant Share และสรางแอ
คเคานท HP Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังหลายที่อยูคลิกท่ีลิงค multiple address (
หลายที่อยู)

– การสงคอลเล็คช่ันภาพไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขายของเพื่อนหรือ
ญาติใสช่ืออุปกรณที่ผูรับกําหนดไวในฟลด E-mail address (ที่อยู
อีเมล) ตามดวย @send.hp.com จะมีขอความแจงใหทานเขาสู
ระบบ HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผูใช) และ
password (รหัสผาน) ของ HP Passport

หมายเหตุ หากทานไมไดต้ังคา HP Instant Share ไวกอน ใหคลิ
กที่ I need an HP Passport account (ฉันตองการ
มีแอคเคานท HP Passport) บนหนาจอ Sign in 
with HP Passport (เขาสูระบบโดยใช HP 
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Passport)ทานจะไดรับ user ID (รหัสผูใช) และ 
password (รหัสผาน) ของ HP Passport

การแลกเปลี่ยนรูปภาพโดยใช HP Director (สําหรับ Macintosh OS 
รุนกอนหนา X v10.1.5)   

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้สามารถใชไดกับ Macintosh OS 9 v9.1.5 หรือรุน
หลังจากนี้ และ v9.2.6 หรือรุนหลังจากน้ีคุณสมบัตินี้ไมสามารถใช
ไดกับ Macintosh OS X v10.0 และ v10.0.4

แลกเปลี่ยนรูปภาพกับผูท่ีมอีีเมลเพียงสตารท HP Director แลวเปด
HP Galleryจากน้ัน สรางขอความอีเมลใหมโดยใชอีเมลแอปพลิเคช่ันที่ติดต้ัง
อยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูสวน HP Imaging Gallery ในหนา
จอ HP Photo and Imaging Help (วิธีใชรูปภาพและภาพถาย
ของ HP)

การใชตัวเลือกอเีมลใน HP Director
1 แสดงเมน ูHP Director:

– ใน OS X เลือกไอคอน HP Director จาก Dock
– ใน OS 9 ดับเบิลคลิกช็อตคัท HP Director บนเดสกทอป

2 เปด HP Photo and Imaging Gallery (แกลเลอรี่รูปภาพและภาพ
ถายของ HP)
– ใน OS X เลือก HP Gallery จาก Manage and Share (จัดการ

และใชงานรวม) ในเมนู HP Director
– ใน OS 9 คลิก HP Gallery

3 เลือกแลกเปลี่ยนรูปภาพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนาจอ HP Photo and Imaging Help (
วิธีใชรูปและภาพถายของ HP)

4 คลิกE-mail (อีเมล)
โปรแกรมอีเมลบนเครื่อง Macintosh จะเปดทํางาน
แลกเปลี่ยนภาพถายแนบไปกับอีเมลโดยการปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอ
คอมพิวเตอร
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13 การใช HP Instant Share (เชื่อม
ตอเครือขาย)
HP Instant Share ทําใหการแลกเปลี่ยนภาพถายกับเพื่อนๆ และครอบครัว
เปนเรื่องงายเพียงแคสแกนภาพถายหรือเสียบการดหนวยความจําเขาไปในชอง
เสียบการดที่ถูกตองในเครื่อง HP all-in-one แลวเลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือ
มากกวานั้นเพ่ือแลกเปลี่ยน เลือกปลายทาง จากนั้นสงภาพถายออกไปนอกจาก
นี้ ยังสามารถอัพโหลดภาพถายของทานไวในอัลบั้มภาพออนไลน หรือบริการ
ตกแตงภาพถายออนไลนไดอีกดวยบริการเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเทศ/
ภูมิภาค

ภาพรวม 
หากเครื่อง HP all-in-one เช่ือมตอกับเครือขายและเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดย
ตรง (นั่นคือ เช่ือมตออินเทอรเน็ตไดโดยไมตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร) จะ
สามารถใชคุณสมบัติตางๆ ของ HP Instant Share ไดเต็มที่คุณสมบัติดัง
กลาวรวมถึงความสามารถในการสงและรับรูปภาพ และการพิมพผานเครือขาย
ไปยังเครื่อง HP all-in-oneตอไปนี้เปนคําอธิบายคุณสมบัติแตละอยาง

หมายเหตุ ภาพอาจเปนภาพถายหรือขอความที่สแกนมาซึ่งสามารถแลกเปลี่ยน
กับเพื่อนๆ และญาติไดโดยใช HP all-in-one และ HP Instant 
Share

HP Instant Share Send 

HP Instant Share Send ชวยใหทานสงภาพตางๆ จากเครื่อง HP all-in-
one ไปยังปลายทางที่ทานเลือกโดยผานเซิรฟเวอรของ HP Instant Share(
ทานยังสามารถสงภาพจากซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังอยูใน
คอมพิวเตอรของทาน)โดยปลายทางที่กําหนดอาจเปนที่อยูอีเมล อุปกรณที่เช่ือม
ตอเครือขายของเพ่ือนหรือญาติ อัลบั้มภาพถายออนไลน หรือบริการตกแตง

คูมือการใชงาน 179

การใช
 H

P Instant Share ( เช
ื่อม
ต
อเค

รือข
าย)



ภาพถายออนไลนบริการเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสงรูปภาพโดยตรงจาก HP all-in-one

หมายเหตุ อุปกรณที่เช่ือมตอกับเครือขายเปนเครื่อง HP All-in-One ที่มี
คุณสมบัติ HP Instant Share และเขาสูอินเทอรเน็ตผานเครือขาย
ที่บาน หรือการตั้งคาอื่นๆ ท่ีไมจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรหาก
อุปกรณใดมีการเชื่อมตอกับเครือขาย และเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
ผานสายเคเบิล USB จะใชการทํางานโดยการเชื่อมตอกับเครือขาย
เปนหลัก

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอเครือขาย คือ .

HP Instant Share Receive      

HP Instant Share Receive ชวยใหทานสามารถรับคอลเล็คช่ันภาพตางๆ 
จากเพื่อนหรือญาติที่ไดเขาสูบริการ HP Instant Share และไดรับ user ID (
รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) ของ HP Passport

การรับรูปภาพจากผูสงทุกคนหรือกลุมของผูสงทีร่ะบไุว
ทานสามารถรับรูปภาพจากผูสงทุกคนที่มีแอคเคานท HP Passport (โหมด
เปด) หรือจากกลุมของผูสงที่ระบุไว (โหมดสวนตัว)
● หากทานตองการเลือกรับภาพจากผูสงทุกคน ใหแจงช่ือเครื่อง HP all-in-

one ของทานกับผูสงที่ทานตองการรับภาพกําหนดชื่ออุปกรณเมื่อทานต้ัง
คา HP Instant Share ในเครื่อง HP all-in-oneช่ืออุปกรณดังกลาวไม
เปน case sensitive (ตัวอักษรตัวใหญกับตัวเล็กไมมคีวามแตกตางกัน)
โหมดเปด (รับภาพจากผูสงทุกคน) เปนโหมดรับภาพที่กําหนดไวเปนคาดี
ฟอลตสําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับภาพในโหมดเปด โปรดดู การ
รับภาพจากผูสงทุกคน (โหมดเปด)
ทานยังสามารถเลือกปองกันไมใหผูสงบางคนสงภาพมายังเครื่อง HP all-
in-one ของทานไดโดยการใชรายช่ือการเขาถึงของ HP Instant Share
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชรายชื่อการเขาถึง โปรดดูที่หนาจอวิธี
ใชของบริการ HP Instant Share

● หากทานตองการเลือกรับภาพจากกลุมของผูสงท่ีระบุไว ใหเพ่ิมรายชื่อผูสง
แตละคนที่ทานตองการรับภาพในรายชื่อการเขาถึงของ HP Instant 
Share แลวกําหนดสิทธิการเขาถึงใหกับผูสงแตละคนสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการกําหนดสิทธิการเขาถึง โปรดดูที่หนาจอวิธีใชของบริการ 
HP Instant Share

การดูภาพตัวอยางหรือพิมพภาพทีไ่ดรับโดยอัตโนมัติ

HP Instant Share มตัีวเลือกใหทานเลือกดูคอลเล็คช่ันภาพตัวอยางกอน
พิมพ หรือสั่งใหเครื่อง HP all-in-one พิมพคอลเล็คช่ันภาพอัตโนมัติสิทธิการ
พิมพอัตโนมัติจะถูกกําหนดใหสําหรับผูสงแตละคนจากรายชื่อการเขาถึงของ 
HP Instant Share
เครื่องจะพิมพเฉพาะคอลเล็คช่ันภาพที่ไดรับจากผูสงท่ีทานไดกําหนดใหสิทธิ
การพิมพอัตโนมัติไวเทาน้ันสวนคอลเล็คช่ันภาพอื่นจะไดรับเปนโหมดภาพตัว
อยาง

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ HP Instant Share Receive โปรดดู รับ
รูปภาพ

การพิมพผานเครือขายของ HP    

การพิมพผานเครือขายของ HP จะชวยใหทานสามารถพิมพจากแอปพลิเคช่ัน
ของ Windows ไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขายในท่ีตางๆ กันไดตัวอยางเชน 
ทานสามารถใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพเครือขายของ HP สั่งพิมพจากเครื่องแล
ปท็อปของทานในรานกาแฟไปยังเครื่อง HP all-in-one ที่บานไดและทานยัง
สามารถสั่งพิมพไปยังอุปกรณของทานในขณะท่ีทํางานจากบานบนเครือขาย 
VPN (virtual private network)สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การพิมพ
เอกสารผานเครือขาย

ไมเพียงเทานั้น เพ่ือนหรือญาติของทานที่ไมมีอุปกรณที่เช่ือมตอกับเครือขายยัง
สามารถดาวนโหลดไดรเวอรเครื่องพิมพเครือขายไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของ
เขาได รวมทั้งยังสามารถสั่งพิมพไปยังเครื่อง HP all-in-one ของทานไดอีก
ดวย (หลังจากทานแจงช่ืออุปกรณของทานใหทราบ)สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดู การพิมพเอกสารผานเครือขาย
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เริ่มการติดตั้ง 
การใช HP Instant Share กับเครื่อง HP all-in-one ทานตองมสีิ่งตอไปน้ี:
● ขายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ที่ใชงานได
● HP all-in-one เช่ือมตอกับ LAN
● การเขาสูอินเทอรเน็ตโดยตรงผานทางผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)
● user ID (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) ของ HP Passport
● การติดต้ัง HP Instant Share บนอุปกรณของทาน
ทานสามารถติดต้ัง HP Instant Share และขอรับ user ID (รหัสผูใช) และ 
password (รหัสผาน) ของ HP Passport:
● จากซอฟตแวร HP Image Zone ในคอมพิวเตอรของทาน
● โดยกด HP Instant Share บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one
● จากการเลือกตัวเลือกเมื่อสิ้นสุดการติดต้ังซอฟตแวร (เฉพาะ Macintosh 

เทานั้น)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอวิธีใช HP Instant Share Setup 
Wizard

หมายเหตุ ตรวจดูวาไดเลือกติดต้ังแบบ Typical (ท่ัวไป) เมื่อติดต้ัง
ซอฟตแวร HP all-in-oneHP Instant Share จะ ไม ทํางานบน
อุปกรณที่มีการติดต้ังแบบนอยที่สุด

เมื่อทานไดรับ user ID (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) ของ HP 
Passport และกําหนดชื่อเฉพาะสําหรับเครื่อง HP all-in-one ของทาน และ
ลงทะเบียนอุปกรณนั้นแลว ทานสามารถเลือกที่จะเพิ่มช่ือผูสงลงในรายชื่อการ
เขาถึง และทําการสรางปลายทางไดหากทานเลือกที่จะใชรายชื่อการเขาถึงและ
สรางปลายทางในวันหลัง ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในหัวขอตอไปนี้

หมายเหตุ เมื่อทานลงชื่อกับ HP Instant Share และลงทะเบียนเครื่อง 
HP all-in-one ของทาน ช่ือของทานจะถูกเพิ่มในรายชื่อการเขาถึง
สําหรับอุปกรณของทานโดยอัตโนมัติ พรอมท้ังไดรับสิทธิการพิมพ
อัตโนมัติสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปนสมาชิก HP 
Instant Share และการลงทะเบียนอุปกรณของทาน โปรดดู เริ่ม
การติดต้ัง

การสรางปลายทาง      
สรางปลายทางเพื่อกําหนดสถานที่ที่ทาน (ผูสง) ตองการสงภาพไปโดยปลายทาง
อาจเปนอีเมลแอดเดรส อุปกรณที่เช่ือมตอผานเครือขายของเพื่อนหรือญาติ 
อัลบั้มภาพถายออนไลน หรือบริการตกแตงภาพถายแบบออนไลนบริการเหลานี้
จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค
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หมายเหตุ ถึงแมวาการสรางปลายทางจะทําโดยบริการ HP Instant Share 
แตจะเขาถึงไดโดยผานทางเครื่อง HP all-in-one

การสรางปลายทาง
1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one

เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 3 เพ่ือเลือก Add New Destination

เมนู Select Computer (เลือกเครื่องคอมพิวเตอร) จะปรากฏขึ้น โดยมี
รายการเครื่องคอมพิวเตอรที่ตออยูกับระบบเครือขาย

3 เลือกเครื่องคอมพิวเตอรจากรายการ

หมายเหตุ HP Image Zone ตองติดต้ังซอฟตแวรบนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่เลือกไว โดยที่เครื่องคอมพิวเตอรนั้นสามารถเขา
ใชบริการ HP Instant Share นั้นได

หนาจอบริการ HP Instant Share ปรากฏขึ้นบนจอของเครื่อง
คอมพิวเตอร

4 เขาสูระบบ HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผูใช) และ
password (รหัสผาน) ของ HP Passport
โปรแกรมจัดการ HP Instant Share จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ หนาจอจะแจงผาน HP Passport ใหทานทราบถึง userid (
รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) หากทานไดต้ังคา
บริการ HP Instant Share เพ่ือจดจํารหัสนั้นไว

5 เลือกแท็บShare แลวทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ เพ่ือสรางปลาย
ทางใหม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอวิธีใช
หากทานตองการสงคอลเลคชั่นภาพใหกับเพื่อนหรือญาต ใหเลือก HP 
Instant Share E-mail (อีเมล HP Instant Share)ในฟลด E-mail 
address (ท่ีอยูอีเมล) ใหใสช่ืออุปกรณที่ผูรับกําหนดไว ตามดวย 
@send.hp.com (ที่อยูอีเมลพิเศษนี้สามารถใชไดเฉพาะกับ 
HP Instant Share เทานั้น)

หมายเหตุ การสงอุปกรณ ใหทําดังนี้1) ผูสงและผูรับตองมรีหัสผูใชและ
รหัสผานของ HP Passport; 2) ตองลงทะเบียนอุปกรณที่ใช
สงภาพไวกับ HP Instant Share และ 3) ตองสงภาพโดยใช
HP Instant Share E-mail (อีเมล) หรือ HP remote 
printing (พิมพผานเครือขายของ HP)
กอนท่ีจะต้ังคาปลายทางอุปกรณใน HP Instant Share E-
mail (อีเมล) หรือเพิ่มเครื่องพิมพสําหรับใชการพิมพผานเครือ
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ขายของ HP ใหถามผูรับวาใชช่ือใดในอุปกรณที่ตอกับเครือ
ขายโดยจะมีช่ืออุปกรณระบุไวเมื่อมผูีลงชื่อใน HP Instant 
Share และลงทะเบียนอุปกรณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
เริ่มการติดต้ัง

6 เมื่อสรางปลายทางเสร็จแลว ใหกลับไปที่ HP all-in-one เพ่ือสงภาพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสงรูปภาพโดยตรงจาก HP all-in-one

การใชรายชื่อการเขาถึงของ HP Instant Share               
รายชื่อการเขาถึง จะใชเมื่อเครื่อง HP all-in-one ของทานถูกกําหนดใหรับ
ภาพในโหมดเปดหรือโหมดสวนตัวอยางใดอยางหน่ึง

● ในโหมดเปด ทานจะไดรับคอลเล็คช่ันภาพจากผูสงทุกคนที่มีแอคเคานท 
HP Passport และทราบชื่ออุปกรณที่ทานกําหนดไวเมื่อทานเลือกรับภาพ
ในโหมดเปด น่ันหมายถึงทานอนุญาตใหผูสงทุกคนสงภาพมายังอุปกรณ
ของทานได
ใชรายชื่อการเขาถึงเพื่อกําหนดใหสิทธิการพิมพอัตโนมัติทานยังสามารถ
ใชรายชื่อดังกลาวในการบล็อกผูสงที่ทานไมตองการรับภาพอีกดวย

● ในโหมดสวนตัว ทานจะไดรับเฉพาะรูปภาพจากผูสงที่ทานระบุไวในราย
ช่ือการเขาถึงเทานั้นช่ือที่ใสลงในรายชื่อจะตองม ีuser ID (รหัสผูใช) 
และ password (รหัสผาน) ของ HP Passport
เมื่อทานเพิ่มช่ือผูสงในรายชื่อดังกลาว ใหกําหนดใหสิทธิการเขาถึงอยางใด
อยางหน่ึงตอไปนี้:
– Allow (อนุญาต):อนุญาตใหดูภาพตัวอยางของภาพท่ีไดรับจากผูสง

กอนพิมพ
– Auto print (พิมพอัตโนมัติ):อนุญาตใหเครื่องพิมพภาพที่ไดรับจากผู

สงโดยอัตโนมัติ
– Block (บล็อก):ทําใหมั่นใจวาทานจะไมไดรับรูปภาพที่ไมตองการ

จากผูสง

การใชรายชื่อการเขาถึง
1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one

เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 3 จากนั้นกด 5

เมนู Instant Share Options (ตัวเลือก Instant Share) จะปรากฏ
ข้ึน จากนั้นใหเลือก Manage Account (จัดการแอคเคานท)
เมนู Select Computer (เลือกเครื่องคอมพิวเตอร) จะปรากฏขึ้น โดยมี
รายการเครื่องคอมพิวเตอรที่ตออยูกับระบบเครือขาย

3 เลือกเครื่องคอมพิวเตอรจากรายการ
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หมายเหตุ HP Image Zone ตองติดต้ังซอฟตแวรบนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่เลือกไว โดยที่เครื่องคอมพิวเตอรนั้นสามารถเขา
ใชบริการ HP Instant Share นั้นได

หนาจอบริการ HP Instant Share ปรากฏขึ้นบนจอของเครื่อง
คอมพิวเตอร

4 เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเขาสูระบบ HP Instant Share โดยใช userid (
รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) �¸ อง HP Passport
โปรแกรมจัดการ HP Instant Share จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ หนาจอจะแจงผาน HP Passport ใหทานทราบถึง userid (
รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) หากทานไดต้ังคา
บริการ HP Instant Share เพ่ือจดจํารหัสนั้นไว

5 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเพิ่มหรือลบชื่อผูสงและเปลี่ยนแปลง
สิทธิการเขาถึงโดยใชรายชื่อการเขาถึง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอวิธีใช

หมายเหตุ ทานตองมี user ID (รหัสผูใช) ของ HP Passport ของผูสงแตละ
คนที่ทานจะใสลงในรายชื่อการเขาถึงทานจะตองใส user ID (รหัส
ผูใช) เพ่ือเพิ่มช่ือผูสงในรายชื่อดังกลาวหลังจากที่ทานเพิ่มช่ือผูสงใน
รายช่ือดังกลาวและ กําหนดใหสิทธิการเขาถึงแลว รายชื่อการเขาถึง
จะแสดงขอมูลของผูสงดังตอไปนี้:สิทธิการเขาถึงท่ีกําหนดให ช่ือ 
นามสกุล และ user ID (รหัสผูใช) ของ HP Passport

การสงรูปภาพโดยตรงจาก HP all-in-one  
ภาพอาจเปนภาพถายหรือเอกสารที่สแกนมาซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ 
และญาติไดโดยใช HP all-in-one และ HP Instant Shareเลือกภาพถาย
จากการดหนวยความจําหรือสแกนรูปภาพ แลวกดปุม HP Instant Share 
บนแผงควบคุมของ HP all-in-one จากนั้นสงรูปภาพของทานไปยังปลายทาง
ที่เลือกไวโปรดดูข้ันตอนอยางละเอียดที่หัวขอดานลางนี้

หมายเหตุ หากทานจะสงภาพไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขาย ทานตองลง
ทะเบียนอุปกรณรับกับ HP Instant Share

การสงภาพถายจากการดหนวยความจํา        
เครื่อง HP all-in-one จะมตัีวเลือกใหทานเลือกวาจะสงภาพถายทันทีที่เสียบ
การดหนวยความจําเขาไป หรือเสียบการดหนวยความจําเขาไป แลวจึงสงภาพ
ถายในภายหลังการสงภาพถายทันทีนั้น ใหเสียบการดหนวยความจําเขาไปใน
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ชองเสียบการดที่ถูกตอง เลือกภาพถายหน่ึงภาพหรือมากกวานั้น จากนั้นกด
HP Instant Share บนแผงควบคุม
หากทานเสียบการดหนวยความจําเขาไป แลวเลือกท่ีจะสงภาพถายในภายหลัง 
เมื่อทานกลับมาดูที่เครื่อง HP all-in-one จะพบวาเครื่องอยูในโหมดไมทํางาน
ใหกด HP Instant Share แลวปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอเพื่อเลือกและแลก
เปลี่ยนภาพถาย

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชการดหนวยความจํา โปรดดู
การใชการดหนวยความจําหรือกลอง PictBridge

การสงภาพถายไปยังอุปกรณทีเ่ชื่อมตอเครือขายของเพื่อนหรือญาติ

1 ถามชื่ออุปกรณที่กําหนดไวเปนอุปกรณเช่ือมตอเครือขายจากเพื่อนหรือ
ญาติ (ผูรับ)

หมายเหตุ ช่ืออุปกรณจะถูกกําหนดเมื่อทานต้ังคาแอคเคานท HP 
Instant Share และลงทะเบียน HP all-in-one ของทานช่ือ
อุปกรณดังกลาวไมเปน case sensitive (ตัวอักษรตัวใหญกับ
ตัวเล็กไมมีความแตกตางกัน)

2 ตรวจสอบวาผูรับไดกําหนดใหรับภาพในโหมดเปด หรือใส user ID (รหัส
ผูใช) ของ HP Passport ของทานไวในรายชื่อการเขาถึงสําหรับอุปกรณ
ที่รับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรับภาพจากผูสงทุกคน (โหมดเปด) และ
การใชรายชื่อการเขาถึงของ HP Instant Share         

3 การสรางปลายทางโดยใชช่ืออุปกรณที่ทานไดจากผูรับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสรางปลายทาง

4 กด HP Instant Share เพ่ือสงภาพถายของทาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้ันตอนตอไปนี้

การสงภาพถายทันททีีเ่สียบการดหนวยความจําเขาไป
1 ตรวจสอบวาทานไดใสการดหนวยความจําไวในชองเสียบที่ถูกตองใน

เครื่อง HP all-in-one
2 เลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือมากกวาน้ัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกภาพถาย โปรดดู การใชการดหนวย
ความจําหรือกลอง PictBridge

หมายเหตุ ไฟลภาพยนตรอาจไมสามารถใชไดกับบริการ HP Instant 
Share

3 จากแผงควบคุม HP all-in-one กด HP Instant Share
Share Menu (เมนใูชรวมกัน) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
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Share Menu (เมนใูชรวมกัน) จะแสดงปลายทางที่ทานสรางไวใน
บริการ HP Instant Shareสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสรางปลาย
ทาง

4 ใชปุม  และ  เลือกปลายทางที่ทานตองการสงภาพถายไป
5 กด OK เพ่ือเลือกปลายทางและสงภาพถาย

หมายเหตุ ทานยังสามารถใชปุม Menu (เมนู) ในสวน Photo (ภาพถาย) บน
แผงควบคุมเพ่ือสงภาพจากการดหนวยความจํา สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดู การใชการดหนวยความจําหรือกลอง PictBridge

การเสียบการดหนวยความจําและสงภาพถายในภายหลัง

1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
เมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง เครื่อง HP all-in-one จะเขาสูโหมดไมทํางาน
เครื่อง HP all-in-one อยูในโหมดไมทํางานเมื่อหนาจอเปลาปรากฏขึ้น
บนจอแสดงผลกราฟกสี

2 เมื่อพรอมท่ีจะสงภาพถายแลว ใหกด HP Instant Share บนแผงควบ
คุมของเครื่อง HP all-in-one
เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

3 กด 1 เพ่ือเลือก Send (สง)
เมนู Send from Where? (สงมาจากที่ไหน?) จะปรากฏขึ้น

4 กด 1 เพ่ือเลือก Memory card (การดหนวยความจํา)
ภาพถายภาพแรกในการดหนวยความจําจะปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสี

5 เลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือมากกวาน้ัน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกภาพถาย โปรดดู การใชการดหนวย
ความจําหรือกลอง PictBridge

6 กด Menu (เมน)ู ในสวน Photo (ภาพถาย) บนแผงควบคุม
Share Menu (เมนใูชรวมกัน) จะปรากฏขึ้น
Share Menu (เมนใูชรวมกัน) จะแสดงปลายทางที่ทานสรางไวใน
บริการ HP Instant Shareสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสรางปลาย
ทาง

7 ใชปุม  และ  เลือกปลายทางที่ทานตองการสงภาพถายไป
8 กด OK เพ่ือเลือกปลายทางและสงภาพถาย

การสงภาพถายจากไฟลปลายทาง     
หากกลองดิจิตอล HP ของทานรองรับ HP Instant Share ทานสามารถจะ
กําหนดภาพถายที่จะสงไปยังปลายทางไดจากการดหนวยความจํา โดยภาพถาย
ที่กําหนดจะถูกเก็บไวในไฟลปลายทางเมื่อทานถอดการดหนวยความจําออกจาก
กลองและเสียบเขาไปในชองเสียบการดที่ถูกตองบน HP all-in-one เครื่อง 
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HP all-in-one จะอานการดหนวยความจํานั้นแลวสงตอภาพถายไปยังปลาย
ทางที่กําหนดไว

การสงภาพถายไปยังปลายทางทีก่ําหนดโดยกลองดิจิตอล HP ของทาน
1 ตรวจสอบวาทานไดใสการดหนวยความจําไวในชองเสียบที่ถูกตองใน

เครื่อง HP all-in-one
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชการดหนวยความจําหรือกลอง 
PictBridge
กรอบโตตอบ Destinations Found (ปลายทางที่พบ) จะปรากฏขึ้นบน
หนาจอแสดงผลกราฟกสี

2 กด 1 เพ่ือเลือก Yes, send photos to HP Instant Share 
destinations (ใช, สงภาพถายไปยังปลายทางที่กําหนด)
ภาพถายจะถูกสงไปยังปลายทางที่กําหนดไว

หมายเหตุ การสงภาพถายไปยังปลายทางที่มจีํานวนมากๆ อาจกินเวลานานและ
อาจเกินกวาจํานวนปลายทางสูงสุดที่เครื่อง HP all-in-one สามารถ
สงไดในหนึ่งครั้งการเสียบการดหนวยความจําเขาไปใหมจะทําให
ภาพถายสวนที่เหลือถูกสงไปยังปลายทาง

การสงรูปภาพทีส่แกน       
ทานสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพที่สแกนกับผูอื่นไดโดยกด HP Instant 
Share บนแผงควบคุมการใชปุม HP Instant Share ใหวางรูปภาพลงบน
กระจก เลือกสแกนเนอรที่จะสงรูปภาพ เลือกปลายทาง แลวเร่ิมสแกน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนภาพ โปรดดู การใช
คุณสมบัติการสแกน

การสงรูปภาพที่สแกนไปยังอุปกรณทีเ่ชื่อมตอเครือขายของเพื่อนหรือญาติ
1 ถามชื่ออุปกรณที่กําหนดไวเปนอุปกรณเช่ือมตอเครือขายจากเพื่อนหรือ

ญาติ (ผูรับ)

หมายเหตุ ช่ืออุปกรณจะถูกกําหนดเมื่อทานต้ังคาแอคเคานท HP 
Instant Share และลงทะเบียน HP all-in-one ของทานช่ือ
อุปกรณดังกลาวไมเปน case sensitive (ตัวอักษรตัวใหญกับ
ตัวเล็กไมมีความแตกตางกัน)

2 ตรวจสอบวาผูรับไดกําหนดใหรับภาพในโหมดเปด หรือใส user ID (รหัส
ผูใช) ของ HP Passport ของทานไวในรายชื่อการเขาถึงสําหรับอุปกรณ
ที่รับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรับภาพจากผูสงทุกคน (โหมดเปด) และ
การใชรายชื่อการเขาถึงของ HP Instant Share         
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3 การสรางปลายทางโดยใชช่ืออุปกรณที่ทานไดรับจากเพื่อนหรือญาติ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสรางปลายทาง

4 กด HP Instant Share เพ่ือสงภาพถายของทาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้ันตอนตอไปนี้

การสงภาพทีส่แกนจาก HP all-in-one
1 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
2 กด HP Instant Share จากแผงควบคุม

เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
3 กด 1 เพ่ือเลือก Send (สง)

เมนู Send from Where? (สงมาจากที่ไหน?) จะปรากฏขึ้น
4 กด 2 เพ่ือเลือก Scanner or Feeder (สแกนเนอรหรือตัวปอนกระดาษ)

Share Menu (เมนใูชรวมกัน) จะปรากฏขึ้น
Share Menu (เมนใูชรวมกัน) จะแสดงปลายทางที่ทานสรางไวใน
บริการ HP Instant Shareสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสรางปลาย
ทาง

5 ใชปุม  และ  เลือกปลายทางที่ทานตองการสงภาพถายไป
6 กด OK เพ่ือเลือกปลายทางและเริ่มสแกน

หมายเหตุ หากตรวจพบตนฉบับในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ เครื่องจะ
สแกนตนฉบับหน่ึงแผนหรือมากกวาน้ันหากตรวจไมพบตน
ฉบับในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ เครื่องจะสแกนตนฉบับเพียง
แผนเดียวจากกระจกสแกน

รูปภาพจะถูกสแกนและสงไปยังปลายทางที่เลือกไว

หมายเหตุ หากมกีารสแกนตนฉบับหลายแผนจากตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติ รูปภาพทั้งหมดอาจถูกทยอยสงออกไปถารูปภาพถูก
ทยอยสงไป ผูรับจะไดรับคอลเล็คช่ันหรือขอความอีเมลท่ีมภีาพ
สแกนดังกลาวหลายคอลเล็คช่ันหรือหลายขอความ

หมายเหตุ ทานยังสามารถใชปุม Scan To (สแกนไปยัง) เพ่ือสงภาพที่สแกน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชคุณสมบัติการสแกน
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การยกเลิกการสงรูปภาพ 
ทานสามารถยกเลิกการสงรูปภาพไปยังปลายทางหรือชุดปลายทางไดตลอดเวลา
โดยกด ยกเลิก บนแผงควบคุมผลการยกเลิกจะขึ้นอยูกับวาทานอัพโหลดคอ
ลเล็คช่ันภาพนั้นไปยังบริการ HP Instant Share หรือยัง
● หากอัพโหลดภาพไปยังบริการ HP Instant Share เรียบรอยแลว ภาพ

นั้นก็จะถูกสงไปยังปลายทาง
● แตหากกําลังอัพโหลดภาพไปยังบริการ HP Instant Share ภาพน้ันจะ

ไมถูกสงไปยังปลายทาง

การสงรูปภาพโดยใชคอมพิวเตอร          
นอกจากจะใช HP all-in-one เพ่ือสงรูปภาพผานทาง HP Instant Share 
แลว ทานยังสามารถใชซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังในคอมพิวเตอร
ของทานสงรูปภาพไดอีกดวยซอฟตแวร HP Image Zone ชวยใหทานเลือก
และแกไขรูปภาพไดหนึ่งภาพหรือมากกวานั้น จากน้ันไปยัง HP Instant 
Share เพ่ือเลือกบริการ (เชน HP Instant Share E-mail - อีเมล HP 
Instant Share) และสงรูปภาพในขั้นตํ่าสุด ทานสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพ
ดวยวิธีดังตอไปนี้:
● HP Instant Share E-mail (สงไปยังอีเมลแอดเดรส)
● HP Instant Share E-mail (สงไปยังอุปกรณ)
● อัลบั้มออนไลน
● บริการตกแตงภาพถายออนไลน (บริการน้ีอาจมีในบางประเทศ/ภูมิภาค)

หมายเหตุ ทานไมสามารถรับคอลเล็คช่ันภาพโดยใชซอฟตแวร HP Image 
Zone ได

หากทานตองการแลกเปลี่ยนรูปภาพโดยใช HP Instant Share E-mail (สง
ไปยังอุปกรณ) โปรดดําเนินการตามรายการขางลาง:
● ถามผูรับเกี่ยวกับช่ือที่กําหนดไวของอุปกรณที่มกีารเชื่อมตอกับเครือขาย

หมายเหตุ ช่ืออุปกรณจะถูกกําหนดเมื่อทานต้ังคาแอคเคานท HP 
Instant Share และลงทะเบียน HP all-in-one ของทาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู เริ่มการติดต้ัง

● ตรวจสอบวาผูรับไดกําหนดใหรับภาพในโหมดเปด หรือใส user ID (รหัส
ผูใช) ของ HP Passport ของทานไวในรายชื่อการเขาถึงสําหรับอุปกรณ
ที่รับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรับภาพจากผูสงทุกคน (โหมดเปด) และ
การใชรายชื่อการเขาถึงของ HP Instant Share         

● โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําเฉพาะสําหรับแตละระบบปฏิบัติการดังตอไปนี้
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การสงรูปภาพจาก HP Image Zone (สําหรับผูใช Windows)
1 ดับเบิลคลิกไอคอน HP Image Zone บนเดสกท็อป

หนาตาง HP Image Zone จะแสดงบนคอมพิวเตอรแท็บ My 
Images (รูปภาพ) จะปรากฏขึ้นในหนาตาง

2 เลือกรูปภาพหนึ่งรูปหรือมากกวานั้นจากโฟลเดอรท่ีเก็บภาพไว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช
โซนรูปภาพของ HP)

หมายเหตุ ใชเคร่ืองมือตัดตอรูปภาพ HP Image Zone เพ่ือปรับแตงรูป
ภาพของทานใหเปนไปตามที่ตองการสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพ
ของ HP)

3 คลิกแท็บ HP Instant Share
แท็บ HP Instant Share จะปรากฏขึ้นในหนาตาง HP Image Zone

4 ในสวน Control (ควบคุม) ใหคลิก See All Services(ดูบริการทั้ง
หมด)
หนาจอ Go Online จะปรากฏขึ้นในสวน Work (งาน) ของแท็บ HP 
Instant Share

5 คลิก Next (ถัดไป)
6 จากรายการบริการ ใหเลือกบริการที่ทานตองการใชเพ่ือสงรูปภาพ
7 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอวิธีใช
หากทานตองการสงคอลเลคชั่นภาพใหกับเพื่อนหรือญาต ใหเลือก HP 
Instant Share E-mail (อีเมล HP Instant Share)ในฟลด E-mail 
address (ท่ีอยูอีเมล) ใหใสช่ืออุปกรณที่ผูรับกําหนดไว ตามดวย 
@send.hp.com จะมีขอความแจงใหทานเขาสูระบบ HP Instant 
Share โดยใช userid (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) ของ 
HP Passport

หมายเหตุ หากทานไมไดต้ังคา HP Instant Share ไวกอน ใหคลิกที่ I 
need an HP Passport account (ฉันตองการมแีอ
คเคานท HP Passport) บนหนาจอ Sign in with HP 
Passport (เขาสูระบบโดยใช HP Passport)ทานจะไดรับ 
user ID (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) ของ HP 
Passportในหนาจอ Region and Terms of Use (
ภูมิภาคและขอกําหนดการใชงาน) ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน และยอมรับ Terms of Use (ขอกําหนดการใชงาน)
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การสงรูปภาพจาก HP Image Zone (สําหรับผูใช Macintosh OS X v10.
1.5 และผูทีใ่ชรุนหลังจากนี้)

หมายเหตุ Macintosh OS X v10.2.1 และ v10.2.2 ไมรองรับคุณสมบัตินี้

1 เลือกไอคอน HP Image Zone จาก Dock
HP Image Zone จะแสดงบนเดสกท็อป

2 ใน HP Image Zone คลิกปุม Services (บริการ) ตรงดานบนของ
หนาตาง
รายการแอปพลิเคช่ันที่ปรากฏตรงสวนลางของ HP Image Zone

3 เลือก HP Instant Share จากรายการแอปพลิเคช่ัน
ซอฟตแวรไคลเอ็นตแอปพลิเคช่ัน HP Instant Share จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอร

4 เพ่ิมรูปภาพที่ตองการแลกเปลี่ยนกันเขาไปในหนาตาง HP Instant 
Share
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูสวน HP Instant Share ใน HP Image 
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

5 เมื่อเพิ่มรูปภาพเขาไปหมดแลว ใหคลิก Continue (ดําเนินการตอไป)
6 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
7 จากรายการบริการ ใหเลือกบริการที่ทานตองการใชเพ่ือสงรูปภาพ
8 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอวิธีใช
หากทานตองการสงคอลเลคชั่นภาพใหกับเพื่อนหรือญาต ใหเลือก HP 
Instant Share E-mail (อีเมล HP Instant Share)ในฟลด E-mail 
address (ท่ีอยูอีเมล) ใหใสช่ืออุปกรณที่ผูรับกําหนดไว ตามดวย 
@send.hp.com จะมีขอความแจงใหทานเขาสูระบบ HP Instant 
Share โดยใช userid (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) ของ 
HP Passport

หมายเหตุ หากทานไมไดต้ังคา HP Instant Share ไวกอน ใหคลิกที่ I 
need an HP Passport account (ฉันตองการมแีอ
คเคานท HP Passport) บนหนาจอ Sign in with HP 
Passport (เขาสูระบบโดยใช HP Passport)ทานจะไดรับ 
user ID (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) ของ HP 
Passportในหนาจอ Region and Terms of Use (
ภูมิภาคและขอกําหนดการใชงาน) ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน และยอมรับ Terms of Use (ขอกําหนดการใชงาน)
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รับรูปภาพ 
ทานสามารถสงรูปภาพจากอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขายไปยังอีกอุปกรณหนึ่งได
ทานสามารถรับคอลเล็คช่ันภาพจากผูสงทุกคนที่มี user ID (รหัสผูใช) และ 
password (รหัสผาน) ของ HP Passport (โหมดเปด) หรือจากกลุมของผูสง
ที่ระบุไว (โหมดสวนตัว)คาดีฟอลตของโหมดรับคือเปดสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดู HP Instant Share Receive

หมายเหตุ คอลเล็คช่ันภาพคือกลุมของรูปภาพที่ถูกสงโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ไปยังปลายทางที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งในที่นี้ก็ไดแกอุปกรณของทานนั่น
เอง

การรับภาพจากผูสงทุกคน (โหมดเปด)     
ตามคาดีฟอลต HP all-in-one ถูกกําหนดใหรับภาพในโหมดเปดเพ่ือนหรือ
ญาติท่ีมแีอคเคานท HP Passport ซึ่งยังไมหมดอายแุละทราบชื่ออุปกรณของ
ทานสามารถสงคอลเลคชั่นภาพมาใหทานไดเครื่องจะไมพิมพคอลเล็คช่ันดัง
กลาวโดยอัตโนมัติ หากทานไมไดใหสิทธิการพิมพอัตโนมัติแกผูสงโดยผานทาง
รายชื่อการเขาถึงของ HP Instant Shareสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ใชรายชื่อการเขาถึงของ HP Instant Share         
หมายเหตุ แมวาเครื่อง HP all-in-one ของทานจะถูกกําหนดใหรับจากผูสง

ทุกคน ทานยังคงสามารถปองกันการรับภาพจากเฉพาะผูสงบางคน
ไดดวยเพียงแคทานบล็อกผูสงเหลานั้นโดยใชรายชื่อการเขาถึง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชรายช่ือการเขาถึงของ 
HP Instant Share         
ทานยังสามารถบล็อกรูปภาพที่สงมายังอุปกรณของทานโดยเขาไปท่ี
รายการงานพิมพในบริการ HP Instant Share

การรับรูปภาพจากผูสงทุกคน

1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one
เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

2 กด 3 เพ่ือเลือก HP Instant Share Options (ตัวเลือก HP Instant 
Share)
เมนู Instant Share Options จะปรากฏขึ้น

3 กด 1 เพ่ือเลือก Receive Options (ตัวเลือกการรับ)
เมนู Receive Options (ตัวเลือกการรับ) จะปรากฏขึ้น

4 กด 2 เพ่ือเลือก Open , receive from any sender  (เปด, รับจากผู
สงทุกคน)
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ตามคาดีฟอลต เครื่อง HP all-in-one จะถูกต้ังคาไวเพ่ือใหทานสามารถดู
ภาพตัวอยางในคอลเล็คช่ันกอนพิมพไดการพิมพภาพที่ไดรับโดย
อัตโนมัติ โปรดดู การพิมพรูปภาพที่ไดรับโดยอัตโนมัติ

การรับจากกลุมของผูสงทีร่ะบไุว (โหมดสวนตัว)    
เมื่อต้ังคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับภาพในโหมดสวนตัว เครื่องจะรับคอ
ลเล็คช่ันภาพจากกลุมของผูสงที่ไดรับอนุญาตที่ระบุไว โดยแตละคนจะมแีอ
คเคานท HP Passportซึ่งจะเสร็จสมบูรณดวยการใสช่ือผูสงแตละคนไวในราย
ช่ือการเขาถึงเมื่อทานเพิ่มช่ือผูสงเขาไปในรายชื่อดังกลาว ใหกําหนดใหสิทธิการ
เขาถึงตางๆ ไวดวยสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชรายชื่อการเขาถึงของ 
HP Instant Share         

หมายเหตุ ในโหมดสวนตัว ทานจะไดรับเฉพาะคอลเล็คช่ันภาพจากผูสงท่ีมแีอ
คเคานท HP Passport และทานไดใหสิทธิการอนุญาตหรือสิทธิ
การพิมพอัตโนมัติเอาไว

ในโหมดสวนตัว รูปภาพที่ไดรับจะถูกพิมพดวยตนเอง เวนแตจะมีการใหสิทธิ
พิมพอัตโนมัติเอาไวโดยผานทางรายชื่อการเขาถึงสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดู การพิมพรูปภาพที่ไดรับ

การรับรูปภาพจากกลุมของผูสงทีไ่ดรับอนุญาตทีร่ะบไุว
1 เพ่ิมช่ือผูสงในรายชื่อการเขาถึงของ HP Instant Share และกําหนดให

สิทธิการเขาถึง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชรายชื่อการเขาถึงของ HP Instant 
Share         

2 เมื่อต้ังคารายชื่อเรียบรอยแลว ใหกด HP Instant Share บนแผงควบ
คุมของ HP all-in-one
เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

3 กด 3 จากนั้นกด 1
เมนู Instant Share Options (ตัวเลือก Instant Share) จะปรากฏ
ข้ึน จากนั้นใหเลือก Receive Options (ตัวเลือกการรับ)
เมนู Receive Options (ตัวเลือกการรับ) จะปรากฏขึ้น

4 กด 1 เพ่ือเลือก Private, receive from allowed senders (สวน
ตัว, รับภาพจากผูสง)

5 ต้ังคา HP all-in-one เพ่ือดูภาพตัวอยางในคอลเล็คช่ันกอนพิมพ หรือเพื่อ
พิมพภาพแตละภาพที่ไดรับโดยอัตโนมัติ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การพิมพรูปภาพที่ไดรับ
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การพิมพรูปภาพทีไ่ดรับ     
บริการ HP Instant Share จะรับคอลเล็คช่ันภาพที่สงมายังอุปกรณของทาน 
และระบุสิทธิการเขาถึงท่ีกําหนดใหกับผูสงสําหรับแตละคอลเล็คช่ันเครื่อง 
HP all-in-one จะตรวจสอบบริการ HP Instant Share เพ่ือดูวาไดรับภาพ
เขามาหรือไมโดยหนึ่งในสองวิธีตอไปนี้:
● หากเครื่อง HP all-in-one ของทานมกีารเชื่อมตอกับเครือขายและมีการ

ต้ังคา HP Instant Share เอาไว เครื่องจะตรวจสอบบริการ HP 
Instant Share โดยอัตโนมัติทุกชวงระยะเวลาที่กําหนด (ตัวอยางเชน 
ทุกๆ 20 นาที) วามคีอลเล็คช่ันภาพใหมๆ เขามาหรือไมกระบวนการดัง
กลาวเรียกวาการตรวจสอบอัตโนมัติ และถูกเปดใชงานในอุปกรณของทาน
โดยคาดีฟอลต
หากเครื่อง HP all-in-one ของทานตรวจพบวามีคอลเล็คช่ันภาพท่ีรับเขา
มาในบริการ HP Instant Share จะปรากฏไอคอนบนจอแสดงผลกราฟก
สีเพ่ือแจงใหทานทราบวาไดรับคอลเล็คช่ันภาพเขามาตั้งแตหนึ่งคอลเล็ค
ช่ันหรือมากกวานั้นถาคอลเล็คช่ันภาพที่ไดรับนั้นมาจากผูสงท่ีไดรับ
อนุญาตและมีสิทธิการพิมพอัตโนมัติ เครื่องจะพิมพคอลเล็คช่ันภาพดัง
กลาวโดยอัตโนมัติถาคอลเล็คช่ันภาพที่ไดรับนั้นมาจากผูสงที่ไดรับอนุญาต
แตไมมสีิทธิการพิมพอัตโนมัติ เครื่อง HP all-in-one จะแสดงขอมูลเกี่ยว
กับคอลเล็คช่ันภาพดังกลาวในรายการคอลเล็คช่ัน Received (ทีไ่ดรับ)

● หากการตรวจสอบอัตโนมัติไมไดถูกเปดใชงาน หรือหากทานตองการ
ตรวจสอบเพื่อดูวามคีอลเล็คช่ันที่ไดรับเขามาในชวงวางระหวางการตรวจ
สอบอัตโนมัติหรือไม ใหกด HP Instant Share และเลือก Receive (
รับ) จากเมนู HP Instant Shareการเลือก Receive (รับ) จะเปนการ
สั่งใหเครื่อง HP all-in-one ตรวจสอบคอลเล็คช่ันภาพใหม และดาวน
โหลดคอลเล็คช่ันดังกลาวมายังรายการคอลเล็คช่ัน Received (ท่ีไดรับ)
ถาคอลเล็คช่ันภาพที่ไดรับนั้นมาจากผูสงที่ไดรับอนุญาต และมีสิทธิการ
พิมพอัตโนมัติ ทาน จะมีขอความแจงใหทานเลือกระหวาง Print Now (
พิมพขณะนี้) หรือ Print Later (พิมพภายหลัง)หากทานเลือก Print 
Now (พิมพขณะนี้) เคร่ืองจะพิมพภาพในคอลเล็คช่ันออกมาหากทาน
เลือก Print Later (พิมพภายหลัง) เคร่ืองจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับคอลเล็ค
ช่ันดังกลาวในรายการคอลเล็คช่ัน Received (ท่ีไดรับ)

สวนตอไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการในการพิมพรูปภาพที่ไดรับ การกําหนดขนาด
งานพิมพและตัวเลือกการพิมพที่เกี่ยวของ และการยกเลิกงานพิมพ
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การพิมพรูปภาพทีไ่ดรับโดยอัตโนมัต ิ   
เครื่อง HP all-in-one จะพิมพคอลเล็คช่ันภาพท่ีไดรับจากผูสงที่ไดรับอนุญาต 
และมีสิทธิการพิมพอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ หากเครื่องของทานมกีารเปดใชงาน
การตรวจสอบอัตโนมัติ

การพิมพรูปภาพทีไ่ดรับโดยอัตโนมัติ
1 เพ่ิมช่ือผูสงในรายชื่อการเขาถึงของ HP Instant Share พรอมท้ังใหสิทธิ

การพิมพอัตโนมัติ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชรายชื่อการเขาถึงของ HP Instant 
Share         

2 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one
เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

3 กด 3 จากนั้นกด 2
เมนู Instant Share Options (ตัวเลือก Instant Share) จะปรากฏ
ข้ึน จากนั้นใหเลือก Auto Checking (การตรวจสอบอัตโนมัติ)
เมนู Auto Checking (การตรวจสอบอัตโนมัติ) จะปรากฏขึ้น

4 กด 1 เพ่ือเลือก On (เปด)
เมื่อ Auto Checking (การตรวจสอบอัตโนมัติ) มีคาเปน "On" (เปดใช
งาน) เครื่อง HP all-in-one จะสอบถามบริการ HP Instant Share เปน
ระยะๆ เพ่ือดูวาทานไดรับคอลเล็คช่ันภาพหรือไมหากตรวจพบคอลเล็คช่ัน
ภาพ และเปนคอลเล็คช่ันภาพที่มาจากผูสงท่ีมสีิทธิการพิมพอัตโนมัติ 
เครื่องจะดาวนโหลดคอลเล็คช่ันภาพดังกลาวพรอมทั้งพิมพออกมา

หมายเหตุ การสอบถามบริการ HP Instant Share ดวยตนเอง ใหกด
HP Instant Share จากนั้นกด 2 เพ่ือเลือก Receive (รับ) 
จากเมนู HP Instant Shareเครื่อง HP all-in-one จะสอบ
ถามไปยังบริการ HP Instant Shareหากพบคอลเล็คช่ันภาพ
หนึ่งคอลเล็คช่ันหรือมากกวาน้ันเพ่ือพิมพอัตโนมัติ หนาจอ
Print Job Ready (พรอมพิมพงาน) จะปรากฏขึ้นบนจอ
แสดงผลกราฟกสีหากกด 1 เพ่ือเลือก Print Now (พิมพขณะ
นี้) เครื่องจะพิมพภาพออกมา และใสเขาไปในรายการคอลเล็ค
ช่ัน Received (ที่ไดรับ)หากกด 2 เพ่ือเลือก Print Later (
พิมพภายหลัง) เครื่องพิมพจะใสคอลเล็คช่ันภาพเขาไปในราย
การคอลเล็คช่ัน Received (ที่ไดรับ) เทานั้น

การพิมพรูปภาพทีไ่ดรับดวยตนเอง      
คอลเล็คช่ันภาพท่ีไดรับจากผูสงที่ไดรับอนุญาตใหสงภาพมายังอุปกรณของทาน
ได แตไมมีสิทธิการพิมพอัตโนมัติ จะคางอยูในบริการ HP Instant Share จน
กวาทานจะตัดสินใจวาจะดําเนินการอยางไรกับรูปภาพเหลานั้นทางเครื่อง 
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HP all-in-one ของทานทานสามารถจะดูภาพตัวอยางในคอลเล็คช่ันกอนพิมพ 
หรือพิมพท้ังคอลเล็คช่ันโดยไมดูภาพตัวอยางก็ได

การดูภาพตัวอยางกอนพิมพ
1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one

เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 2 เพ่ือเลือก Receive (รับ)

เครื่อง HP all-in-one จะสอบถามไปยังบริการ HP Instant Share เพ่ือ
ดูวาทานไดรับคอลเล็คช่ันภาพหรือไมหากพบคอลเล็คช่ันภาพ ก็จะดาวน
โหลดคอลเล็คช่ันภาพนั้นมายังอุปกรณของทานรายการคอลเล็คช่ัน
Received (ท่ีไดรับ) จะปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสี

3 ใชปุม  และ  เพ่ือเลือกคอลเล็คช่ันภาพท่ีจะดู
4 กด OK
5 เลือกภาพหนึ่งภาพหรือมากกวานั้นจากคอลเล็คช่ันภาพ
6 กด Start Copy Color (เริ่มทําสําเนาสี), Start Copy Black (เริ่มทํา

สําเนาสีดํา), Photo Menu (เมนูภาพถาย) หรือ Print Photo (พิมพ
ภาพถาย)
– หากกด Start Copy Color (เริ่มทําสําเนาสี) ภาพที่เลือกไวจะพิมพ

ออกมาตามคาดีฟอลตของเครื่อง (นั่นคือ พิมพสําเนา 1 แผนขนาด
10 x 15 ซม.             )

– หากกด Start Copy Black (เริ่มทําสําเนาสีดํา) ภาพท่ีเลือกไวจะ
พิมพออกมาเปนภาพขาวดําตามคาดีฟอลตของเครื่อง (นั่นคือ พิมพ
สําเนา 1 แผนขนาด 10 x 15 ซม.             )

– หากกด Photo Menu (เมนภูาพถาย) ทานจะสามารถเลือกตัวเลือก
การพิมพจากรายการ (เชน จํานวนสําเนา ขนาดภาพ ขนาดกระดาษ 
และประเภทกระดาษ) กอนที่จะพิมพเมื่อเลือกตัวเลือกที่ตองการแลว 
ใหกด Print Photo (พิมพภาพถาย)

– หากกด Print Photo (พิมพภาพถาย) ภาพท่ีเลือกไวจะพิมพออกมา
ตามการตั้งคา Print Options (ตัวเลือกการพิมพ)

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพ โปรดดู การ
กําหนดตัวเลือกพิมพภาพถาย

การพิมพคอลเล็คชั่นภาพโดยไมดูภาพตัวอยาง

1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one
เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

2 กด 2 เพ่ือเลือก Receive (รับ)
เครื่อง HP all-in-one จะสอบถามไปยังบริการ HP Instant Share เพ่ือ
ดูวาทานไดรับคอลเล็คช่ันภาพหรือไมหากพบคอลเล็คช่ันภาพ ก็จะดาวน
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โหลดคอลเล็คช่ันภาพนั้นมายังอุปกรณของทานรายการคอลเล็คช่ันภาพ
Received (ท่ีไดรับ) จะปรากฏขึ้น

3 ใชลูกศร  และ  เพ่ือเลือกคอลเล็คช่ันภาพที่จะพิมพ
4 กด Start Copy Color (เริ่มทําสําเนาสี) หรือ Start Copy Black (

เริ่มทําสําเนาสีดํา) หรือ Print Photo (พิมพภาพถาย)
เครื่องจะพิมพภาพตามขอมูลการพิมพที่มอียูหากไมมีขอมูลการพิมพ 
เครื่องจะพิมพภาพดังกลาวตามตัวเลือกการพิมพผานเครือขายที่กําหนดไว
ในเมนู Instant Share Options

การตั้งคาตัวเลือกการพิมพ   
ภาพที่สแกนโดย HP All-in-One จะถูกสงตอไปยังอุปกรณรับพรอมกับขนาด
งานพิมพที่กําหนดในทํานองเดียวกัน อุปกรณดังกลาวก็จะไดรับรูปภาพและ
เอกสารท่ีไดรเวอรเครื่องพิมพเครือขายของ HP สงตอไปพรอมดวยขนาดงาน
พิมพท่ีกําหนดไวเมื่อไดรับเอกสารหรือคอลเล็คช่ันภาพพรอมขนาดงานพิมพท่ี
กําหนดไวแลว เครื่องจะพิมพรายการตางๆ ที่ไดรับตามเงื่อนไขดังตอไปนี้:
● หากคอลเล็คช่ันภาพหรือเอกสารดังกลาวถูกกําหนดใหพิมพอัตโนมัติ 

เครื่อง HP all-in-one จะใชขนาดงานพิมพตามท่ีกําหนดไว
● หากคอลเล็คช่ันภาพหรือเอกสารดังกลาวมีการดูตัวอยางกอนพิมพ เครื่อง 

HP all-in-one จะใชตัวเลือกที่กําหนดไวในเมน ูPrint Options (ตัว
เลือกการพิมพ) (ซึ่งอาจไดแกคาดีฟอลตหรือคาที่ผูใชเลือกไวก็ได)

● หากคอลเล็คช่ันภาพหรือเอกสารดังกลาวถูกพิมพโดยไมดูตัวอยาง เครื่อง 
HP all-in-one จะใชขนาดงานพิมพตามที่กําหนดไว

รูปภาพที่สงจากกลองถายรูปหรือการดหนวยความจําจะถูกสงตอไปยังอุปกรณ
รับโดยไมมีขอมูลการพิมพหากรูปภาพหรือคอลเล็คช่ันภาพที่สงมาไมมขีอมูล
การพิมพ เครื่องจะพิมพรายการตางๆ ที่ไดรับตามเงื่อนไขดังตอไปนี้:
● หากรูปภาพหรือคอลเล็คช่ันภาพดังกลาวถูกกําหนดใหพิมพอัตโนมัติ 

เครื่อง HP all-in-one จะใชตัวเลือกการพิมพผานเครือขายที่กําหนดไว
ในเมนู Instant Share Options

● หากรูปภาพหรือคอลเล็คช่ันภาพดังกลาวมีการดูตัวอยางกอนพิมพ เครื่อง 
HP all-in-one จะใชตัวเลือกที่กําหนดไวในเมน ูPrint Options (ตัว
เลือกการพิมพ) (ซึ่งอาจไดแกคาดีฟอลตหรือคาที่ผูใชเลือกไวก็ได)

● หากรูปภาพหรือคอลเล็คช่ันภาพดังกลาวถูกพิมพโดยไมดูตัวอยาง เครื่อง 
HP all-in-one จะใชตัวเลือกการพิมพผานเครือขายที่กําหนดไวในเมนู
Instant Share Options

ตอไปนี้เปนรายละเอียดของเงื่อนไขแตละขอขางตน
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การตั้งคาตัวเลือกการพิมพผานเครือขายสําหรับคอลเล็คชั่นภาพทีก่ําหนดไวเปน
พิมพอัตโนมัติ

1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one
เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

2 กด 3 จากนั้นกด 6
เมนู Instant Share Options (ตัวเลือก Instant Share) จะปรากฏ
ข้ึน จากนั้นใหเลือก Remote Print Size (ขนาดงานพิมพผานเครือขาย)
เมนู Image Size (ขนาดภาพ) จะปรากฏขึ้น

3 ใชปุม  และ  เพ่ือเลือกขนาดภาพที่เหมาะสมคาดีฟอลตจะกําหนดเปน
Fit to Page (พอดีกับหนา)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนดตัวเลือกพิมพภาพถาย

การตั้งคาตัวเลือกการพิมพสําหรับคอลเล็คช่ันภาพทีม่กีารดตูัวอยางกอนพิมพ

1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one
เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

2 กด 2 เพ่ือเลือก Receive (รับ)
เครื่อง HP all-in-one จะสอบถามไปยังบริการ HP Instant Share เพ่ือ
ดูวาทานไดรับคอลเล็คช่ันภาพหรือไมหากพบคอลเล็คช่ันภาพ ก็จะดาวน
โหลดคอลเล็คช่ันภาพนั้นมายังอุปกรณของทานรายการคอลเล็คช่ัน
Received (ท่ีไดรับ) จะปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสี

3 ใชปุม  และ  เพ่ือเลือกคอลเล็คช่ันภาพท่ีจะดู
4 กด OK
5 เลือกภาพหนึ่งภาพหรือมากกวานั้นจากคอลเล็คช่ันภาพ
6 กด Menu (เมน)ู ในสวน Photo (ภาพถาย) บนแผงควบคุม

เมนู Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) จะปรากฏขึ้น
7 เลือกรายการที่ตองการกําหนดคาคอนฟก (เชน:จํานวนสําเนา ขนาดภาพ 

ขนาดกระดาษ และประเภทกระดาษ) จากนั้นเลือกการตั้งคา

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพ โปรดดู การ
กําหนดตัวเลือกพิมพภาพถาย

8 กด Start Copy Black (เริ่มทําสําเนาสีดํา) หรือ Start Copy Color (
เริ่มทําสําเนาสี) เพ่ือเริ่มพิมพ

การตั้งคาตัวเลือกการพิมพผานเครือขายสําหรับคอลเล็คชั่นภาพทีถู่กพิมพโดย
ไมดตูัวอยาง

➔ ปฏิบัติตามคําแนะนําใน การตั้งคาตัวเลือกการพิมพผานเครือขายสําหรับ
คอลเล็คช่ันภาพท่ีกําหนดไวเปนพิมพอัตโนมัติ
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การยกเลิกงานพิมพ   
HP all-in-one ชวยใหทานยกเลิกการดําเนินงานใดๆ ไดตลอดเวลาเพียงกด
ยกเลิก เพ่ือยุติการรับ การดูภาพตัวอยาง และการพิมพงาน
● หากเลือก Receive (รับ) จากเมน ูHP Instant Share แลวกด

Cancel (ยกเลิก) อุปกรณจะยุติการตรวจสอบวาบริการ HP Instant 
Share ไดรับคอลเล็คช่ันภาพใหมหรือไมแลวจะกลับไปที่เมนู HP 
Instant Share

● หากทานจะดูคอลเล็คช่ันภาพตัวอยาง และกด ยกเลิก เครื่องจะยุติการพิมพ
ภาพที่เลือกไวแลวจะกลับไปท่ีรายการคอลเล็คช่ันภาพ Received (ที่ได
รับ)

● หากทานเริ่มพิมพคอลเล็คช่ันภาพแลว และกด Cancel (ยกเลิก) งาน
พิมพดังกลาวจะหยุดลงภาพที่กําลังอยูระหวางการพิมพรวมทั้งภาพที่เหลือ
จะไมถูกพิมพออกมาและ HP all-in-one จะเขาสูโหมดไมทํางาน

หมายเหตุ งานพิมพที่ถูกยกเลิกจะไมนํามาพิมพซ้ําโดยอัตโนมัติ

การลบรูปภาพทีไ่ดรับ 
ในรายการคอลเล็คช่ัน Received (ที่ไดรับ) ซึ่งแสดงบนเครื่อง HP all-in-
one ของทาน จะแสดงคอลเล็คช่ันภาพโดยใหคอลเล็คช่ันลาสุดอยูในอันดับแรก
คอลเล็คช่ันภาพเกาๆ จะหมดอายุหลังจากครบ 30 วัน(จํานวนวันที่กําหนดอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไดโปรดดู Terms of Service (ขอกําหนดการใหบริการ) ใน
บริการ HP Instant Share สําหรับขอมูลลาสุด)
หากทานไดรับคอลเล็คช่ันภาพจํานวนมาก ทานอาจตองการลดจํานวนคอลเล็ค
ช่ันที่แสดงลงHP all-in-one มวีิธีการลบคอลเล็คช่ันภาพจากรายการคอลเล็ค
ช่ัน Received (ท่ีไดรับ)

การลบคอลเล็คชั่นภาพ

1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one
เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

2 กด 3 เพ่ือเลือก HP Instant Share Options (ตัวเลือก HP Instant 
Share)
เมนู Instant Share Options จะปรากฏขึ้น

3 กด 3 เพ่ือเลือก Remove Collections (ลบคอลเล็คช่ันภาพ)
รายการ Remove Collections (ลบคอลเล็คช่ันภาพ) จะปรากฏขึ้น

4 ใชปุม  และ  เพ่ือเลือกคอลเล็คช่ันภาพท่ีจะลบ
5 กด OK เพ่ือเลือกลบคอลเล็คช่ันภาพ

ทานสามารถยกเลิกการเลือกคอลเล็คช่ันภาพโดยกด OK 2 ครั้ง
6 เลือกคอลเล็คช่ันทั้งหมดที่ตองการลบ
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7 เมื่อเลือกภาพแลว ใหกด Done Selecting (เลือกแลว) จากนั้นกด OK
รายการที่เลือกจะถูกลบออกจากรายการคอลเล็คช่ัน Received (ที่ไดรับ)

การพิมพเอกสารผานเครือขาย   
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพเครือขายของ HP จะชวยใหทานสงงานพิมพจากแอปพลิเค
ช่ันบน Windows ไปยังอุปกรณการพิมพที่เช่ือมตอเครือขายซึ่งอยูหางไกลได
เชน ทานสามารถสั่งพิมพจากเครื่องแลปท็อปของทาน (หรือเครื่องพีซอีื่นๆ) ไป
ยังเครื่อง HP all-in-one ไดผานเครือขาย โดยเช่ือมตอคอมพิวเตอรที่ทํางาน
เขากับเครือขาย VPN และสั่งพิมพไปยังอุปกรณของทาน หรือสงงานพิมพจาก
อุปกรณอ่ืนๆ ที่เช่ือมตอเครือขายในระยะไกลไปยังเครื่อง HP All-in-One ของ
ทานทานตองติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพเครือขายของ HP ในแตละอุปกรณที่สง
งานพิมพ

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพเครือขายของ HP จะถูกติดต้ังไวในเคร่ืองคอมพิวเตอร (
หรือแลปท็อป) ที่มกีารติดต้ังซอฟตแวรสําหรับอุปกรณของทานหากตองการติด
ต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพเครือขายของ HP บนแลปท็อปเครื่องอื่น ใหติดต้ัง
ซอฟตแวรอุปกรณหรือดาวนโหลดไดรเวอรจากเว็บไซตของ HP

หมายเหตุ ในการดาวนโหลดไดรเวอรเครื่องพิมพเครือขายของ HP จากเว็บ
ไซตของ HP โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานใชการเชื่อมตอแบบ 
broadbandอยาใชการเชื่อมตอแบบ dial-upการดาวนโหลดได
รเวอรโดยการเช่ือมตอแบบ broadband จะใชเวลาประมาณ 3-5 
นาที

การใชไดรเวอรเครื่องพิมพเครือขายของ HP
1 เลือก File (ไฟล) จากน้ันเลือก Print (พิมพ) จากแอปพลิเคชัน Windows

หนาตาง Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร
2 เลือกเครื่องพิมพช่ือ HP remote printers (เครื่องพิมพเครือขายของ 

HP)
3 คลิก Properties (คุณสมบัติ) ของเครื่องพิมพ และกําหนดตัวเลือกการ

พิมพ
4 คลิก OK เพ่ือพิมพ

หนาจอ HP Instant Share          Welcome (ยินดีตอนรับ) จะปราก
ฎข้ึนในคอมพิวเตอรหนาจอ Welcome (ยินดีตอนรับ) จะปรากฏขึ้น 
หากทานไมเคยเลือก Do not show this screen again (อยาแสดง
หนาจอนี้อีก)

5 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
6 เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหใส userid (รหัสผูใช) และ password (รหัส

ผาน) ของ HP Passport ของทาน จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
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เคล็ดลับ เครื่องจะถาม userid (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) 
ของ HP Passport ของทาน ถากอนหนานี้ทานไมไดกําหนด
ใหบริการจดจํารหัสดังกลาวเอาไว

หมายเหตุ หากทานไมไดต้ังคา HP Instant Share ไวกอน ใหคลิกที่ I 
need an HP Passport account (ฉันตองการมแีอ
คเคานท HP Passport) บนหนาจอ Sign in with HP 
Passport (เขาสูระบบโดยใช HP Passport)ทานจะไดรับ 
user ID (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) ของ HP 
Passportในหนาจอ Region and Terms of Use (
ภูมิภาคและขอกําหนดการใชงาน) ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน และยอมรับ Terms of Use (ขอกําหนดการใชงาน)

หนาจอ Select a Remote Printer (เลือกเครื่องพิมพผานเครือขาย) 
จะปรากฏขึ้น

7 หากทานตองการสั่งพิมพไปยังเครื่อง HP all-in-one ของทาน ใหเลือก
เครื่องพิมพของทานจากรายการเครื่องพิมพท่ีมอียู

หมายเหตุ เครื่องพิมพจะถูกแสดงในรายการโดยใชช่ือเฉพาะที่กําหนดให
กับอุปกรณในขณะที่ทําการต้ังคาและลงทะเบียนอุปกรณกับ 
HP Instant Shareเครื่องพิมพทั้งหมดที่ทานไดรับอนุญาตให
ใชงานจะปรากฏขึ้นในรายการ

หากสั่งพิมพไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขายซึ่งไมใชอุปกรณของทานเอง 
ใหเลือกชื่อเครื่องพิมพจากรายการเครื่องพิมพที่มอียูหากทานพิมพดวย
อุปกรณน้ีเปนครั้งแรก ใหคลิก Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ) เพ่ือทํา
การเพิ่มอุปกรณดังกลาวเขาไปในรายการสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การสงงานพิมพไปยังอุปกรณ โปรดดูข้ันตอนที่ 1 และ 2 ในหัวขอ การสง
ภาพถายไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขายของเพื่อนหรือญาติ

8 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับงานพิมพจากเครือขาย 
โปรดดู รับรูปภาพ

การกําหนดตัวเลือก HP Instant Share     
เครื่อง HP all-in-one จะอนุญาตใหทาน:
● เลือกวาจะ ัรับคอลเล็คช่ันภาพในโหมดเปดหรือโหมดสวนตัว
● เปดใชงานหรือปดใชงานการตรวจสอบอัตโนมัติ
● ลบคอลเล็คช่ันภาพที่พิมพแลวหรือที่ไมตองการออกจากรายการคอลเล็ค

ช่ัน Received (ท่ีไดรับ)
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● เพ่ิมหรือลบผูสงและกําหนดสิทธิการเขาถึงจากรายชื่อการเขาถึง
● ดูช่ือเฉพาะที่ทานกําหนดใหกับอุปกรณของทาน
● ต้ังคาอุปกรณ HP Instant Share ใหมเปนคาดีฟอลตท่ีกําหนดโดยโรง

งาน

การกําหนดตัวเลือก HP Instant Share
1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one

เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 3 เพ่ือเลือก HP Instant Share Options (ตัวเลือก HP Instant 

Share)
เมนู Instant Share Options (ตัวเลือก Instant Share) จะปรากฏ
ข้ึนบนจอแสดงผลกราฟกสี

3 ใชปุม  และ  เพ่ือเลือกตัวเลือกที่ตองการเขาไป
คําอธิบายตัวเลือกจะอยูในตารางดานลางนี้

ตัวเลือกตางๆ ของ Instant Share

Receive 
Options (ตัวเลือก
การรับ)

การเลือก Receive Options (ตัวเลือกการรับ) จะ
อนุญาตใหทานเลือกวาเครื่อง HP all-in-one จะรับคอ
ลเล็คช่ันภาพจากผูสงทุกคนที่มแีอคเคานท HP 
Passport ซึ่งยังไมหมดอาย ุ(โหมดเปด) หรือจากกลุม
ของผูสงที่ระบุไว (โหมดสวนตัว)คาดีฟอลตของตัวเลือก
นี้คือ Open, receive from any sender (เปด, รับ
จากผูสงทุกคน)สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรับจาก
กลุมของผูสงที่ระบุไว (โหมดสวนตัว) และ การรับภาพ
จากผูสงทุกคน (โหมดเปด)

การตรวจสอบ
อัตโนมัติ

การเลือก Auto Checking (การตรวจสอบอัตโนมัติ) 
จะอนุญาตใหทานเลือกวาจะให HP all-in-one ตรวจ
สอบขอความใหมกับบริการ HP Instant Share ทุก
ชวงระยะเวลาที่กําหนดหรือไมหากตั้งคาการตรวจสอบ
อัตโนมัติไวเปน On (ทํางาน) จะมไีอคอนแสดงบนจอ
แสดงผลกราฟกสีเพ่ือแจงวาไดรับคอลเล็คช่ันภาพแลว(
ไอคอนดังกลาวจะอธิบายไวใน HP all-in-one ภาพ
รวมสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การดูภาพตัวอยาง
กอนพิมพ และ การพิมพรูปภาพที่ไดรับโดยอัตโนมัติ
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ตัวเลือกตางๆ ของ Instant Share

หมายเหตุ ถาทานไมเคยสงหรือรับภาพ หรือพอใจที่จะ
ตรวจสอบขอความดวยตนเองโดยการกดปุม
HP Instant Share ใหต้ังคาการตรวจ
สอบอัตโนมัติเปน Off (ปดการทํางาน)

ลบคอลเล็คช่ัน การเลือก Remove Collections (ลบคอลเล็คช่ัน
ภาพ) จะอนุญาตใหทานลบคอลเล็คช่ันภาพจากรายการ
คอลเล็คช่ัน Received (ที่ไดรับ)สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดู การลบรูปภาพที่ไดรับ

แสดงชื่ออุปกรณ การเลือก Display Device Name (แสดงชื่อ
อุปกรณ) ใชสําหรับดูช่ืออุปกรณท่ีกําหนดไวใน HP all-
in-one เมื่อลงชื่ออุปกรณนั้นกับ HP Instant Share 
และลงทะเบียนอุปกรณของทานผูอื่นจะใชช่ืออุปกรณนี้
เพ่ือสงภาพมายังอุปกรณของทานสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดู การสงภาพถายไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขาย
ของเพื่อนหรือญาติ

จัดการแอคเคานท หากเครื่อง HP all-in-one ของทานไมมีการตั้งคา 
HP Instant Share การเลือก Manage Account (
จัดการแอคเคานท) จะแสดง HP Instant Share 
Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ัง HP Instant Share)
หากอุปกรณของทานมีการตั้งคาเรียบรอยแลว การเลือก
Manage Account (จัดการแอคเคานท) จะชวยให
ทานสามารถจัดการแอคเคานท HP Instant Share 
ของทานจากเครื่องคอมพิวเตอรไดเมื่อเขาสูระบบโดย
ใช userid (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) 
ของ HP Passport แลว จะปรากฏหนาจอของ HP 
Instant Share managerตัวเลือกตาง ๆ รวมถึงความ
สามารถในการสรางปลายทาง และการเพิ่มช่ือผูสงใน
รายชื่อการเขาถึงสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอใน
เริ่มการติดต้ัง

ขนาดงานพิมพจาก
เครือขาย

การเลือก Remote Print Size (ขนาดงานพิมพจาก
เครือขาย) จะชวยใหทานสามารถกําหนดขนาดงานพิมพ
รูปภาพที่ไดรับสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งคา
ตัวเลือกการพิมพ

บท 13
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ตัวเลือกตางๆ ของ Instant Share

กําหนดคา HP 
Instant Share 
ใหม

การเลือก ResetHP Instant Share ใชในการตั้งคา
อุปกรณ HP Instant Share ใหมเปนคาดีฟอลตที่
กําหนดโดยโรงงานซึ่งหมายความวา HP all-in-one ไม
ไดลงทะเบียนกับ HP Instant Share อีกตอไป

หมายเหตุ หากตั้งคาอุปกรณ HP Instant Share 
ใหม เครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถ
สงหรือรับภาพไดอีกตอไปจนกวาจะมกีารตั้ง
คา HP Instant Share อีกครั้ง

เลือกตัวเลือกนี้ หากทานตองการมอบอุปกรณของทาน
ใหกับบุคคลอื่น หรือตองการเปลี่ยนการเชื่อมตอของ
เครื่อง HP all-in-one จากการเชื่อมตอผานระบบเครือ
ขายเปนการเช่ือมตอกับ USB

(ทําตอ)
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14 การสั่งซื้อวัสดุ

ทานสามารถสั่งซื้อประเภทของกระดาษ HP ที่แนะนําใหใช, ตลับหมึกพิมพ 
และอุปกรณเสริมอื่น ๆ ของ HP all-in-one ทางออนไลนไดจากเว็บไซตของ 
HP 

การสั่งซื้อกระดาษ แผนใส หรือวัสดพุิมพอ่ืน ๆ    
หากทานตองการสั่งซื้อวัสดุสําหรับพิมพ เชน HP Premium Paper,
HP Premium Plus Photo Paper,
HP Premium Inkjet Transparency Film หรือ HP Iron-On Transfer 
ใหไปที่ www.hp.comเมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลว
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงค
สําหรับการชอปปงในหนานั้น

สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ   
หากตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพสําหรับ HP all-in-one ใหไปที่เว็บไซต  
www.hp.comเมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการ
ชอปปงในหนานั้น

เครื่อง HP all-in-one สามารถใชไดกับตลับหมึกพิมพตอไปน้ี:

ตลับหมึกพิมพ หมายเลขสั่งซื้อใหมของ HP

ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ตสีดํา HP #96, ตลับหมึกพิมพสีดํา ขนาด 21 
มล.

ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ตสามสี HP #97, ตลับหมึกพิมพสี ขนาด 14 มล.
#95, ตลับหมึกพิมพสี ขนาด 7 มล.

ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ตสามสี HP #99, ตลับหมึกพิมพภาพสีขนาด 
13 มล.

ตลับหมึกพิมพภาพอิงคเจ็ตสีเทา HP #100, ตลับหมึกพิมพสีเทาขนาด 
15 มล.

หมายเหตุ หมายเลขสั่งซื้อใหมของตลับหมึกพิมพจะแตกตางกันไปตามแตละ
ประเทศ/ภูมิภาคหากหมายเลขสั่งซื้อใหมท่ีระบุไวในคูมือนี้ไมตรง
กับหมายเลขบนตลับหมึกพิมพเดิมที่ติดต้ังอยูในเครื่อง HP all-in-
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one ของทาน ใหทําการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหมที่มีหมายเลขเดียว
กับที่ทานติดต้ังอยู

ทานสามารถคนหาหมายเลขสั่งซื้อใหม สําหรับตลับหมึกพิมพทุก
ประเภทที่เครื่องของทานรองรับไดที่ Printer Toolbox (กลอง
เครื่องมือเครื่องพิมพ)ใน Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เครื่องพิมพ) คลิกที่แท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึก
พิมพ) จากนั้นคลิกที่ Print Cartridge Ordering 
Information (ขอมูลการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ)
นอกจากนี้ ทานสามารถติดตอตัวแทนจําหนายของ HP ในประเทศ
ของทาน หรือไปที่ www.hp.com/support เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองของหมายเลขสั่งซื้อใหมของตลับหมึกพิมพ สําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของทาน

การสั่งซื้ออุปกรณเสริม  
หากตองการสั่งซื้ออุปกรณเสริมสําหรับเครื่อง HP all-in-one เชน ถาด
กระดาษเพ่ิมเติม หรือดูเพล็กเซอรสําหรับการพิมพสองดานอัตโนมัติ ใหไปที่
เว็บไซต www.hp.comเมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลว
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงค
สําหรับการชอปปงในหนานั้น

เครื่อง HP all-in-one ของทานอาจสามารถใชไดกับอุปกรณเสริมตอไปนี้ ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของทาน:

อุปกรณเสริมและหมายเลข
รุนของ HP

รายละเอียด

HP Automatic Two-
sided Printing 
Accessory
ph5712

ชวยใหทานพิมพเอกสารทั้ง 2 หนาไดโดยอัตโนมัติดวย
การติดต้ังอุปกรณเสริมน้ี ทานจะสามารถพิมพบนหนา
กระดาษทั้งสองดาน โดยไมตองพลิกกระดาษแลวใสเขาไป
ใหมดวยตนเองในระหวางการพิมพงาน

HP Auto Two-sided 
Print Accessory with 
Small Paper Tray
(หรือที่เรียกกันวา
Hagaki Tray with 
Auto Two-sided Print 
Accessory)

เพ่ิมถาดปอนกระดาษเฉพาะสําหรับกระดาษขนาดเล็กหรือ
ซองจดหมายที่ดานหลังของเครื่อง HP all-in-one เพ่ือให
ทานสามารถพิมพไดทั้งบนกระดาษขนาดเต็มแผนและ
กระดาษขนาดเล็กโดยอัตโนมัติเมื่อติดต้ังอุปกรณเสริมนี้ 
ทานจะสามารถใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอน
กระดาษหลัก และใสกระดาษขนาดเล็ก เชน บัตร 
Hagaki ลงในถาดปอนกระดาษดานหลังไดดวยซึ่งจะชวย
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อุปกรณเสริมและหมายเลข
รุนของ HP

รายละเอียด

ph3032 ประหยัดเวลาในการเปลี่ยนกระดาษที่มีขนาดตางกัน เนื่อง
จากไมตองนํากระดาษออกและใสเขาไปใหมในแตละครั้ง
ท่ีพิมพ

HP 250 Sheet Plain 
Paper Tray
pt6211

เพ่ิมถาดปอนกระดาษสําหรับใสกระดาษขนาดเต็มแผนได
ถึง 250 แผนสําหรับเครื่อง HP all-in-oneดวยการติดต้ัง
อุปกรณเสริมน้ี ทานจะสามารถใสกระดาษธรรมดาลงใน
ถาดปอนกระดาษดานลาง และกระดาษชนิดพิเศษในถาด
ปอนกระดาษดานบนซึ่งจะชวยประหยัดเวลาในการเปลี่ยน
กระดาษที่มปีระเภทแตกตางกัน เน่ืองจากไมตองนํา
กระดาษออกและใสเขาไปใหมในแตละครั้งที่พิมพ

HP bt300 Bluetooth® 
Wireless Printer 
Adapter
bt300

จะทําใหทานสามารถสั่งพิมพจากอุปกรณ Bluetooth ไป
ยังเครื่อง HP all-in-one ไดอุปกรณเสริมน้ีจะเสียบเขากับ
พอรทกลองซึ่งอยูดานหนาของเครื่อง HP all-in-one และ
จะรับงานพิมพจากอุปกรณ Bluetooth ที่รองรับ เชน 
โทรศัพทที่มกีลองดิจิตอลในตัว หรือจากเครื่อง 
คอมพิวเตอรแบบพกพาสวนบุคคล (personal digital 
assistant - PDA) ไดอุปกรณดังกลาวไมรองรับการพิมพ
จากเครื่อง PC หรือ Macintosh ที่เปดใชคุณสมบัติ 
Bluetooth

การสั่งซื้ออุปกรณอื่น ๆ     
หากตองการสั่งซื้ออุปกรณอื่นๆ เชน ซอฟตแวร HP all-in-one คูมือการใช
งาน คูมือการติดต้ัง หรือช้ินสวนอะไหลอื่นๆ โปรดโทรติดตอหมายเลขตอไปน้ี:
● ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา โทร 1-800-474-6836 (1-800-HP 

invent)
● ในยุโรป โทร +49 180 5 290220 (เยอรมนี) หรือ +44 870 606 

9081 (สหราชอาณาจักร)
หากตองการสั่งซื้อซอฟตแวร HP all-in-one ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ โปรด
โทรไปที่หมายเลขสําหรับประเทศ/ภูมิภาคของทานหมายเลขดานลางแสดงวันท่ี
พิมพคูมือฉบับนี้ทานสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพทสําหรับการสั่งซื้อไดที่
www.hp.com/supportเมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิ
กที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับสนุนทางเทคนิค
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ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขติดตอเพื่อสั่งซื้อ

เอเซียแปซีฟก (ยกเวนญี่ปุน) 65 272 5300

ออสเตรเลีย 131047

ยุโรป +49 180 5 290220 (เยอรมัน)
+44 870 606 9081 (สหราชอาณาจักร)

นิวซีแลนด 0800 441 147

แอฟริกาใต +27 (0)11 8061030

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 1-800-HP-INVENT (1-800-474-
6836)
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15 การดแูลรักษาเครื่อง HP all-in-one
HP all-in-one ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอยในบางครั้ง ทานอาจตองทํา
ความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปดเพ่ือกําจัดฝุนบนพื้นผิวและเพ่ือใหสําเนา
และงานสแกนสะอาดนอกจากนี้ทานจะตองเปลี่ยน, ปรับตําแหนง หรือทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพของทานเปนครั้งคราวบทนี้จะใหคําแนะนําสําหรับการดู
แลรักษาเครื่อง HP all-in-one ของทานใหอยูในสภาพการใชงานที่สมบูรณ
โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนการดูแลรักษาเหลาน้ีตามความจําเปน

การทําความสะอาดเครื่อง HP all-in-one
รอยนิ้วมือ รอยดาง เสนผม และเศษตางๆ บนกระจกหรือแผนรองฝาปดทําให
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทํางานอยางถูกตองของ
คุณสมบัติตางๆ เชน Fit to Page (พอดีหนากระดาษ)ทานจําเปนตองทําความ
สะอาดกระจกและแผนรองฝาปด เพ่ือใหสําเนาและภาพสแกนจะออกมาชัดเจน
ทานอาจตองปดฝุนภายนอกของเครื่องดวย

การทําความสะอาดกระจก       
กระจกที่สกปรกเนื่องมาจากรอยนิ้วมือ รอยเปอน เศษผม และฝุนจะทําให
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทํางานอยางถูกตองของ
คุณสมบัติตางๆ เชน Fit to Page (พอดีหนากระดาษ)
1 ใหปดเครื่อง HP all-in-one ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน

หมายเหตุ เมื่อทานถอดปลั๊กไฟออก เครื่องจะลบวันที่และเวลาออกทานจะ
ตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไป โดย
แฟกซที่เก็บไวในหนวยความจําท้ังหมดก็จะถูกลบออกไปดวย

2 ทําความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ํายาทําความ
สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

คําเตือน หามใชสารกัดกรอน น้ํายาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอนเต
ตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายไดหามเท
หรือฉีดของเหลวลงบนกระจก ของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใตกระจก
และทําความเสียหายใหกับอุปกรณได

3 เช็ดกระจกใหแหงโดยใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเพื่อปองกันไมใหกระจก
เปนรอย

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดทําความสะอาดแถบกระจกเล็ก ๆ 
ที่อยูทางซายของผิวหนากระจกหลักแลวแถบกระจกนี้มไีว
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สําหรับใชกับงานที่ปอนจาก ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติหากแถบ
กระจกสกปรกอาจเกิดริ้วหมึกข้ึนได

การทําความสะอาดแผนรองฝาปด                        
เศษผงเล็กๆ อาจสะสมอยูที่แผนรองใตฝาได HP all-in-one
1 ใหปดเครื่อง HP all-in-one ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน
2 ทําความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ําสบูออน ๆ และ

น้ําอุน
3 ลางแผนรองฝาปดอยางเบามือเพื่อชะลางเศษผงตางๆ ออกอยาขัดแผนรอง

ฝาปด
4 เช็ดแผนรองใหแหงดวยผาชามัวสหรือผานุม

คําเตือน อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทําใหเกิดรอยขีด
ขวน

5 หากจําเปนตองทําความสะอาดเพิ่ม ใหทําซ้ําข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกครั้งเพื่อ
เช็ดแอลกอออลออก

คําเตือน ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือสวนท่ีเปนสีของ 
HP all-in-one ซึ่งอาจทําความเสียหายใหกับอุปกรณได

การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก             
ใชผานุม หรือ ฟองนํ้าเปยกหมาดๆ เช็ดฝุน รอยเปอน และคราบสกปรกออก
จากตัวเครื่องทานไมจําเปนตองทําความสะอาดสวนภายในของ HP all-in-one
อยาวางของเหลวไวใกลแผงควบคุมและสวนภายในของตัวเครื่อง HP all-in-
one

คําเตือน เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับสวนที่เปนสีของ 
HP all-in-one อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีสวน
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ผสมของแอลกอฮอลกับแผงควบคุม, ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ, ฝาปด 
หรือสวนทีเ่ปนสีอื่นๆ ของอุปกรณ

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ    
ทานสามารถตรวจสอบระดับการจายหมึกเพื่อดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเมื่อ
ใดระดับการจายหมึกจะแสดงปริมาณหมึกพิมพท่ีเหลืออยูโดยประมาณในตลับ
หมึกพิมพ

หากตองการตรวจปริมาณหมึกพิมพจากแผงควบคุม

➔ มองหาไอคอนสองรูปที่อยูดานลางของจอแสดงผลกราฟกสี ซึ่งแทน
ปริมาณของหมึกพิมพที่เหลืออยูในตลับหมึกพิมพทั้งสองที่ติดต้ังไว

– ไอคอนสีเขียวจะแทนปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับ
หมึกพิมพชนิดสามสี

– ไอคอนสีดําจะแทนปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับ
หมึกพิมพสีดํา

– ไอคอนสีสมจะแทนปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับ
หมึกพิมพภาพถาย

– รูปไอคอนสีน้ําเงิน-สีเทาจะแทนปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดย
ประมาณในตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา

หากทานไมไดใชตลับหมึกพิมพของ HP หรือใชตลับหมึกพิมพที่เติมหมึก
ใหม หรือหากไมมตีลับหมึกพิมพอยูในชองใสตลับหมึก อาจไมปรากฏไอ
คอนรูปหน่ึงหรือทั้งสองรูปในแถบไอคอนเครื่อง HP all-in-one จะไม
สามารถตรวจจับปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยู ในตลับหมึกพิมพที่ไมใช
ของ HP หรือตลับหมึกพิมพที่เติมหมึกใหมแลว
หากไอคอนเปนรูปหยดหมึกเปลา แสดงวามีหมึกเหลืออยูนอยมากในตลับ
หมึกพิมพที่แทนดวยไอคอนสีนั้น ทานจึงควรร ี บเปล่ียนตลับหมึกใหม
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมเมื่อคุณภาพการพิมพเร่ิมแยลง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปไอคอนแสดงระดับหมึกบนจอแสดงผล
กราฟฟกสี โปรดดู รูปไอคอนจอแสดงผลกราฟฟกสี

ทานยังสามารถตรวจสอบปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับหมึก
พิมพไดจากเครื่องคอมพิวเตอรหากทานเช่ือมตอคอมพิวเตอรกับเครื่อง 
HP all-in-one ของทานผานทางสาย USB โปรดดูที่หนาจอ HP Image 
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ระดับหมึกพิมพจาก Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเคร่ืองพิมพ)หากทาน
มกีารเช่ือมตอเครือขาย ทานสามารถตรวจสอบระดับหมึกพิมพไดจาก 
Embedded Web Server (EWS)โปรดดูคูมือเครือขาย สําหรับวิธีการใช
งาน EWS
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พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง               
ถาทานพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องกอน
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพรายงานนี้ใหขอมูลท่ีมปีระโยชนตางๆ เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
อุปกรณ ซึ่งรวมถึงตลับหมึกพิมพดวย
1 ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2 กด ตั้งคา
3 กด2จากน้ัน กด 5

ซึ่งจะแสดงเมนู Print Report (พิมพรายงาน) จากนั้นเลือก Self-Test 
Report (รายงานการทดสอบเครื่อง)
เครื่อง HP all-in-one จะพิมพ Self-Test Report (รายงานการทดสอบ
เครื่อง) ซึ่งอาจระบุสาเหตุของปญหาการพิมพตัวอยางของสวนการทดสอบ
หมึกพิมพในรายงานจะแสดงในภาพดานลางนี้

4 ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบการทดสอบมขีนาดเทากันและมเีสนตาราง
สมบูรณ
ถามีเสนแตกเปนริ้วหลายๆ เสนอยูในรูปแบบ อาจเปนไปไดวาหัวฉีดหมึก
มีปญหาทานอาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

5 ตรวจสอบใหแนใจวาเสนสีกระจายตัวอยูทั่วหนา
ถาแถบสีดําหายไป, สีจาง, แตก หรือเปนเสน อาจเปนไปไดวาเกิดปญหา
กับตลับหมึกพิมพสีดําหรือตลับหมึกพิมพภาพถายในชองเสียบดานขวา
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ถาแถบสีหายไป, สีจาง, แตก, หรือเปนเสน อาจเปนไปไดวาเกิดปญหากับ
ตลับหมึกพิมพสามสีในชองเสียบดานซาย

6 ตรวจสอบใหแนใจวาบล็อคสีมีความเขมของสีเทากัน และใหสีตามรายการ
ขางลาง

ทานจะเห็นบล็อคสีน้ําเงิน สีแดง สีเหลือง สีมวง สีเขียว และสีแดง
ถาบล็อคสีหายไป หรือบล็อคใดบล็อคหนึ่งเลือนลางหรือไมตรงกับช่ือสีที่
ระบุทางดานลาง อาจเปนไปไดวาตลับหมึกพิมพสามสีไมมีหมึกทานอาจ
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ         

หมายเหตุ สําหรับตัวอยางของรูปแบบการทดสอบ, เสนสี และบล็อคสี จากตลับ
หมึกพิมพท่ีปกติและไมปกติ โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone 
Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ท่ีมาพรอมกับซอฟตแวรของ
ทาน

การดแูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ 
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพสูงสุดจากเครื่อง HP all-in-one ทานควรดําเนินข้ัน
ตอนการดูแลรักษางายๆ บางประการหัวขอนี้เปนคําแนะนําสําหรับการดูแลตลับ
หมึกพิมพ และคําแนะนําในการเปลี่ยน, การปรับตําแหนง และการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

การดูแลตลับหมึกพิมพ   
กอนเปลี่ยนหรือทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ทานควรดูช่ือช้ินสวนและวิธี
จัดการเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

1 แถบสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป
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จับตลับหมึกพิมพทางดานพลาสติกสีดํา โดยใหฉลากอยูดานบนหามสัมผัสแถบสี
ทองแดงหรือหัวฉีดหมึก

คําเตือน ระมัดระวังอยางทําตลับหมึกพิมพหลนเพราะอาจทําใหตลับ
หมึกพิมพเสียหาย ไมสามารถใชได

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ              
เมื่อปริมาณหมึกของตลับหมึกพิมพเหลือนอย จะปรากฏขอความขึ้นบนจอแสดง
ผลกราฟกสี

หมายเหตุ ทานยังสามารถตรวจดูปริมาณหมึกโดยการใช HP Director ท่ีมา
กับซอฟตแวร HP Image Zone ในคอมพิวเตอรของทานไดอีก
ดวยสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ
โดยประมาณ

เมื่อทานไดรับขอความเตือนบนจอแสดงผลกราฟกสีวาระดับหมึกเหลือนอย 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวา ทานมตีลับหมึกพิมพพรอมสําหรับเปลี่ยนนอกจาก
นี้ ทานควรเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเมื่อทานพบวาขอความมีสีจางหรือพบปญหา
เกี่ยวกับคุณภาพการพิมพซึ่งเกี่ยวของกับตลับหมึกพิมพ

เคล็ดลับ ทานยังสามารถใชคําสั่งเหลาน้ีเพ่ือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสีดําดวยตลับ
หมึกพิมพภาพถาย หรือตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา เพ่ือการพิมพ
ภาพถายขาวดําหรือสีที่มีคุณภาพสูงได

หากตองการหาหมายเลขการสั่งซื้อใหมของตลับหมึกพิมพทั้งหมดที่เครื่อง 
HP all-in-one ของทานสนับสนุน โปรดดู สั่งซื้อตลับหมึกพิมพหากตองการสั่ง
ซื้อตลับหมึกพิมพสําหรับ HP all-in-one ใหไปที่เว็บไซต   www.hp.comเมื่อ
เขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากน้ันคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น

หากตองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

1 ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP all-in-one

คําเตือน หากเครื่อง HP all-in-one ปดอยูในขณะที่ทานเปดฝา
แครตลับหมึกพิมพเพ่ือถอดตลับหมึกพิมพ เครื่อง HP all-in-one 
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จะไมปลอยตลับหมึกออกมาใหทําการเปลี่ยนไดทานอาจทําให
เครื่อง HP all-in-one เสียหายไดหากทานพยายามถอดตลับหมึก
พิมพออก ในขณะท่ีตลับหมึกพิมพไมไดหยุดอยูในตําแหนงที่ถูก
ตอง

2 เปดฝาแครตลับหมึกพิมพโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณข้ึน 
จนกระทั่งล็อกฝาแครเขาที ่
ตลับหมึกพิมพจะอยูทางดานขวาสุดของ HP all-in-one

1 ฝาแครตลับหมึกพิมพ
2 แครตลับหมึกพิมพ

3 เมื่อแครตลับหมึกพิมพหยุดทํางานและเงียบเสียงลง ใหดันลงแลวยกสลัก
ภายในเครื่อง HP all-in-one ข้ึน
หากทานจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพชนิดสามสี ใหยกสลักสีเขียวทางซายข้ึน
หากทานจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสีดํา ตลับหมึกพิมพภาพถาย หรือตลับ
หมึกพิมพภาพถายสีเทา ใหยกสลักทางดานขวา

1 สลักของตลับหมึกพิมพชนิดสามสี
2 สลักของตลับหมึกพิมพสีดํา ตลับหมึกพิมพภาพถาย และตลับหมึกพิมพภาพ

ถายสีเทา
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4 ดันตลับหมึกพิมพลงไปเพื่อปลดตลับหมึกพิมพออกมา แลวจึงดึงตลับหมึก
พิมพออกมาจากชอง

5 หากทานจะถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกเพื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพภาพถาย 
หรือตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชตัวปองกันตลับ
หมึกพิมพ         
หากทานถอดตลับหมึกพิมพออกเนื่องจากหมึกเหลือนอยหรือหมึกหมด ให
นําตลับหมึกพิมพดังกลาวไปรีไซเคิลโครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  
ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารี
ไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจายสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซต
ตอไปนี้
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
inkjet.html

6 นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอ่ืนนอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู
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1 แถบสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวัง หามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึกการสัมผัส
สวนตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และ
เกิดปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

7 เลื่อนตลับหมึกพิมพใหมลงตามแนวใหเขาสูชองวางดันตลับหมึกไปดาน
หนาจนกระทั่งเขาที่ดังคลิก
ถาตลับหมึกพิมพที่ทานกําลังติดต้ังมรีูปสามเหลี่ยมสีขาวบนฉลาก ใหเลื่อน
ตลับหมึกพิมพเขาไปทางซายของชองใสตัวสลักมีสีเขียวและมีรูปสาม
เหลี่ยมสีขาวทึบอยูบนสลัก
ถาตลับหมึกพิมพที่ทานกําลังติดต้ังมรีูปสี่เหลี่ยมสีขาว หรือรูปหาเหลี่ยมสี
ขาวบนฉลาก ใหเลื่อนตลับหมึกเขาไปทางขวาของชองใสตัวสลักมสีีดําและ
มีรูปสี่เหลี่ยมสีขาวทึบและรูปหาเหลี่ยมสีขาวทึบอยูบนสลัก
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8 ดันสลักลงไปจนกระทั่งเขาล็อคตรวจดูวาสลักยึดติดกับดานลางของแถบลาง

9 ปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย             
ทานสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพสีที่ทานพิมพ และทําสําเนาไดดีที่สุดดวย
เครื่อง HP all-in-one โดยการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพภาพนําตลับหมึกพิมพสีดํา
ออกและใสตลับหมึกพิมพภาพเขาไปแทนเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพชนิดสามสี
และตลับหมึกพิมพภาพแลว ทานจะมีระบบสีหกสี ซึ่งจะชวยทําใหภาพสีที่ออกมา
มีคุณภาพดีข้ึน
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เมื่อทานตองการพิมพเอกสารขอความปกติ ใหสลับตลับหมึกพิมพสีดําใสเขาไป 
ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพเพ่ือปองกันตลับหมึกพิมพขณะที่ไมไดใช

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย โปรดดู สั่งซื้อ
ตลับหมึกพิมพ

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ         

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวปองกันตลับหมึกพิมพ โปรดดู การใชตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพ         

การใชตลับหมึกพิมพภาพถายสเีทา             
ทานสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพาวดําที่ทานพิมพ และทําสําเนาไดดีที่สุด
ดวยเครื่อง HP all-in-one โดยการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทานําตลับ
หมึกพิมพสีดําออกและใสตลับหมึกพิมพภาพสีเทาเขาไปแทนเมื่อติดต้ังตลับ
หมึกพิมพชนิดสามสีและตลับหมึกพิมพสีเทาแลว ทานจะสามารถพิมพโทนสีเทา
ไดครบทุกเฉดซึ่งจะใหภาพถายขาวดําที่มคุีณภาพที่ดีข้ึน

เมื่อทานตองการพิมพเอกสารขอความปกติ ใหสลับตลับหมึกพิมพสีดําใสเขาไป 
ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพเพ่ือปองกันตลับหมึกพิมพขณะที่ไมไดใช

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการซื้อตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา โปรดดู สั่ง
ซื้อตลับหมึกพิมพ

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ         

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวปองกันตลับหมึกพิมพ โปรดดู การใชตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพ         

การใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ            
ในบางประเทศ/ภูมิภาค เมื่อทานซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย ทานยังอาจไดรับตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพมาพรอมกันสําหรับในบางประเทศ/ภูมิภาค ตัวปองกัน
ตลับหมึกพิมพจะอยูในกลองซึ่งจะมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-oneหากตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพไมไดมาพรอมกับตลับหมึกพิมพหรือเครื่อง HP all-in-
one ของทาน ทานสามารถสั่งซื้อไดจากศูนยบริการลูกคาของ HPไปที่
www.hp.com/support
ตัวปองกันตลับหมึกพิมพไดรับการออกแบบมาเพื่อล็อคตลับหมึกพิมพไว และ
ปองกันไมใหตลับหมึกพิมพแหงเมื่อยังไมใชงานเมื่อใดก็ตามที่ทานถอดตลับ
หมึกพิมพออกจากเครื่อง HP all-in-one โดยต้ังใจวาจะใชตลับหมึกพิมพน้ีอีก
ในภายหลัง ใหเก็บตลับหมึกพิมพดังกลาวไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพตัว
อยางเชน ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ เมื่อทานถอด
ตลับหมึกพิมพดังกลาวออกเพื่อพิมพภาพภายที่มีคุณภาพสูงดวยตลับหมึกพิมพ
ภาพถายและตลับหมึกพิมพสามสี
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การใสตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ

➔ เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพโดยทํามุมเล็กนอย
และดันจนเขาล็อก

หากตองการถอดตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกันตลับหมึกพิมพ

➔ กดดานบนของตัวปองกันตลับหมึกพิมพแลวดันไปทางดานหลังเพื่อปลด
ล็อกตลับหมึกพิมพ จากนั้นจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกัน

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ    
เครื่อง HP all-in-one จะมขีอความแจงใหทานปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพทุก
ครั้งที่ทานติดต้ังหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพทานยังสามารถปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพไดทุกเวลาจากแผงควบคุม หรือโดยการใชซอฟตแวร HP Image 
Zone บนคอมพิวเตอรการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพที่มี
คุณภาพสูง

หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไปใหม HP all-
in-one จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพHP all-in-one 
จะจําคาการปรับตําแหนงของตลับหมึกพิมพ เพ่ือวาทานจะไมตอง
ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพอีกครั้ง

วิธกีารปรับแนวตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมเมื่อเครื่องแจงเตือน

➔ ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter 
หรือ A4 ไวในถาดใสกระดาษ ตอจากนั้นใหกด OK
HP all-in-one จะพิมพหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพและปรับ
ตลับหมึกพิมพเอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป
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หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดใสกระดาษเมื่อปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาดใสกระดาษสี
ขาวยังไมไดใชเขาไปในถาดใสกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับ
ตําแหนงใหมอีกครั้ง

หากการปรับตําแหนงผิดพลาดอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือ
ตลับหมึกพิมพอาจจะเสียใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HPไป
ที่ www.hp.com/supportเมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือ
ขอขอมูลการสนับสนุนทางเทคนิค

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมในกรณอีื่นๆ

1 ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน
กระดาษ

2 กด ตั้งคา
3 กด 6 จากนั้นกด 2

ซึ่งจะแสดงเมนู Tools (เครื่องมือ) จากนั้น เลือก Align Print 
Cartridges (การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ)
HP all-in-one จะพิมพหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพและปรับ
ตลับหมึกพิมพเอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพโดยการใชซอฟตแวร
HP Image Zone ที่มาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one โปรดดูที่หนาจอ
HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวรของทาน

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ     
ทําตามขั้นตอนนี้เมื่อรายงานการทดสอบเครื่องแสดงเสนริ้วหรือเสนขาวในเสนสี
หามทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึกโดย
เปลาประโยชนและอายุการใชงานของหัวฉีดหมึกสั้นลง

วิธทีําความสะอาดตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุม

1 ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน
กระดาษ

2 กด ตั้งคา
3 กด6จากน้ัน กด 1

ซึ่งจะแสดงเมนู Tools (เครื่องมือ) จากนั้น เลือก Clean Print 
Cartridge (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ)
เครื่อง HP all-in-one จะพิมพหนาเอกสารที่ทานสามารถนํากลับมาใช
ใหมหรือทิ้งได
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หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจากทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพกอน 
แลวจึงเปลี่ยนตลับหมึกพิมพหากยังมปีญหาสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทํา
ความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ โปรดดู การทําความสะอาดแถบตลับหมึก
พิมพสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ         

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยการใชซอฟตแวร
HP Image Zone ที่มาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one โปรดดูที่หนาจอ
HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวรของทาน

การทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ   
ทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพเฉพาะในกรณีที่จอแสดงผลกราฟกสีปรากฏ
ขอความเตือนใหทานตรวจสอบตลับหมึกพิมพซ้ําหลังจากที่ทานไดทําความ
สะอาดหรือปรับตลับหมึกพิมพแลว

กอนทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ ใหถอดตลับหมึกพิมพออก และตรวจ
สอบวาไมมีอะไรติดอยูบนแถบตลับหมึกพิมพ แลวจึงใสตลับหมึกพิมพเขาไป
ใหมหากยังปรากฏขอความใหตรวจสอบตลับหมึกอยู ใหทําความสะอาดแถบ
ตลับหมึกพิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้ :
● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด

หรือมีเสนใยหลุดออกมา
● น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือนํ้าด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่กอใหเกิดความ

เสียหายแกตลับหมึกพิมพได)

คําเตือน หามใชนํ้ายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอลทําความ
สะอาดแถบตลับหมึกพิมพน้ํายาเหลาน้ันอาจทําใหตลับหมึกพิมพหรือ
HP all-in-oneเสียหาย

วิธทีําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ

1 เปดเครื่อง HP all-in-one แลวเปดฝาแครตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพจะอยูทางดานขวาสุดของ HP all-in-one

2 รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊ก
ไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ เมื่อทานถอดปลั๊กไฟออก เครื่องจะลบวันที่และเวลาออกทานจะ
ตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไป สําหรับ

คูมือการใชงาน 223

การด
แู
ลรักษ

าเค
รื่อง H

P all-in-one



ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งวันที่และเวลาแฟกซที่เก็บไวใน
หนวยความจําทั้งหมดก็จะถูกลบออกไปดวย

3 ยกสลักตัวหนึ่งข้ึนใหอยูในตําแหนงเปด แลวถอดตลับหมึกพิมพออกมา

หมายเหตุ หามนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับใหนํา
ตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับอยา
วางตลับหมึกพิมพไวภายนอกเครื่อง HP all-in-one นานกวา 
30 นาที

4 ตรวจสอบแถบตลับหมึกพิมพวามีหมึกหรือเศษฝุนเกาะอยูหรือไม
5 ชุบผายางแหงหรือผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําล ีลงในน้ํากลั่น และบีบน้ํา

ใหผาเปยกหมาดๆ
6 จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
7 ทําความสะอาดเฉพาะแถบสีทองแดงสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความ

สะอาดบริเวณหัวฉีดหมึก โปรดดู การทําความสะอาดบริเวณรอบหัวฉีด
หมึก

1 แถบสีทองแดง
2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8 นําตลับหมึกพิมพใสกลับเขาไปในชองแครตลับหมึกพิมพ และปดสลัก
9 ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหน่ึง หากจําเปน
10 คอยๆ ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ 

HP all-in-one

การทําความสะอาดบริเวณรอบหัวฉีดหมึก   
ถาเครื่อง HP all-in-one ถูกใชงานในสภาพแวดลอมที่มีฝุนมาก เศษผงเล็ก ๆ 
อาจเขาไปสะสมอยูภายในอุปกรณไดเศษผงนี้อาจรวมถึงฝุน เสนผม พรม หรือ
เสนใยเสื้อผาเมื่อเศษผงเขาไปติดอยูที่ตลับหมึก อาจทําใหหมึกแตกเปนริ้วและมี
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รอยเปอนบนงานพิมพหมึกท่ีแตกเปนริ้วสามารถแกไขไดโดยการทําความสะอา
บริเวณรอบหัวฉีดหมึกตามที่อธิบายไวน้ี

หมายเหตุ ใหทําความสะอาดบริเวณรอบหัวฉีดหมึกเฉพาะในกรณีท่ีทานยังคง
เห็นเสนริ้วและรอยเปอนบนงานพิมพหลังจากที่ทานไดทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพโดยใชแผงควบคุมหรือ HP Image Zone 
แลวสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึก
พิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้ :
● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด

หรือมีเสนใยหลุดออกมา
● น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือนํ้าด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่กอใหเกิดความ

เสียหายแกตลับหมึกพิมพได)

คําเตือน หามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึกการสัมผัสสวนตางๆ 
เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปญหาในการ
เช่ือมตอกับไฟฟา

การทําความสะอาดบริเวณรอบหัวฉีดหมึก

1 เปดเครื่อง HP all-in-one แลวเปดฝาแครตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพจะอยูทางดานขวาสุดของ HP all-in-one

2 รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊ก
ไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ เมื่อทานถอดปลั๊กไฟออก เครื่องจะลบวันที่และเวลาออกทานจะ
ตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไป สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งวันที่และเวลาแฟกซที่เก็บไวใน
หนวยความจําทั้งหมดก็จะถูกลบออกไปดวย

3 ยกสลักตัวหนึ่งข้ึนใหอยูในตําแหนงเปด แลวถอดตลับหมึกพิมพออกมา

หมายเหตุ หามนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับใหนํา
ตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับอยา
วางตลับหมึกพิมพไวภายนอกเครื่อง HP all-in-one นานกวา 
30 นาที

4 วางตลับหมึกพิมพไวบนแผนกระดาษ โดยใหหัวฉีดหมึกหงายข้ึน
5 ใชผายางที่สะอาดชุบน้ํากลั่นใหเปยกพอหมาด ๆ
6 ทําความสะอาดดานหนาและขอบรอบบริเวณหัวฉีดหมึกดวยผายาง ดัง

แสดงในภาพดานลาง
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1 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)
2 ดานหนาและขอบรอบบริเวณหัวฉีด

คําเตือน หามทําความสะอาดหัวฉีดหมึก

7 นําตลับหมึกพิมพใสกลับเขาไปในชองแครตลับหมึกพิมพ และปดสลัก
8 ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหน่ึง หากจําเปน
9 คอยๆ ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ 

HP all-in-one

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอุปกรณ
ทานสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเวลาประหยัดพลังงานและเวลาหนวงขอ
ความแจงเตือนบนเครื่อง HP all-in-one เพ่ือใหเครื่องทํางานตามความตอง
การของทานทานยังสามารถเรียกคืนคาเดิมของเครื่องที่กําหนดไวต้ังแตแรกซื้อ
ไดดวยซึ่งวิธีนี้จะลบคาใหมที่ทานไดต้ังไว

การตั้งเวลาประหยัดพลังงาน  
หลอดไฟในสแกนเนอรของเครื่อง HP all-in-one จะสวางอยูชวงหนึ่ง เพ่ือ
แสดงวาเครื่อง HP all-in-one พรอมจะรับคําสั่งทานโดยทันทีหากไมมกีารใช
เครื่อง HP all-in-one ในระยะเวลาหนึ่ง หลอดไฟน้ีจะดับเพื่อประหยัด
พลังงานทานสามารถออกจากโหมดนี้ได โดยกดปุมใดปุมหนึ่งบนแผงควบคุม
HP all-in-one ของทานจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติหลังจาก
เปดใชงานนาน 12 ช่ัวโมงโปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้ หากตองการให
เครื่อง HP all-in-one เขาสูโหมดประหยัดพลังงานเร็วข้ึน
1 กด ตั้งคา
2 กด 7 จากนั้นกด 2

ซึ่งเมน ูPreferences (ลักษณะท่ีตองการ) จะปรากฏขึ้น จากนั้นเลือก
Set Power Save Mode Time (ต้ังเวลาโหมดประหยัดพลังงาน)

3 กด  เพ่ือเลือกเวลาที่เหมาะสม ตอจากน้ันกด OK

บท 15
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ทานสามารถเลือกเวลา 1, 4,8 หรือ 12 ช่ัวโมงเปนเวลาประหยัดพลังงาน
ได

การตั้งเวลาหนวงขอความแจงเตือน  
ตัวเลือก Prompt Delay Time (เวลาหนวงขอความแจงเตือน) ทําใหทาน
สามารถควบคุมระยะเวลากอนที่ขอความจะแจงใหทานดําเนินการตอไปตัวอยาง
เชน ถาทานกด Menu (เมนู) ในสวน Copy (การทําสําเนา) และปลอยใหเวลา
หนวงขอความแจงเตือนเดินตอไปโดยไมไดกดปุมใดๆ ขอความ "Press 
START COPY to copy. Press Number or OK to select." (กด "
เริ่มตน" เพ่ือทําสําเนา กด "หมายเลข" หรือ "ตกลง" เพ่ือเลือก) จะปรากฏขึ้นบน
จอแสดงผลกราฟกสีทานสามารถเลือก Fast (ดวน) Normal (ธรรมดา )
Slow (ชา) หรือ Off (ปด)หากทานเลือก Off (ปด) คําอธิบายจะไมปรากฏบน
จอแสดงผลกราฟกสี แตขอความอื่น อาทิ คําเตือนวาปริมาณหมึกมเีหลือนอย 
และขอความแสดงขอผิดพลาดจะยังคงปรากฏ

1 กด ตั้งคา
2 กด7จากน้ัน กด 3

ซึ่งเมน ูPreferences (ลักษณะท่ีตองการ) จะปรากฏขึ้น จากนั้นเลือก
Set Prompt Delay Time (ต้ังเวลาหนวงขอความ)

3 กด  เพ่ือเลือกเวลาหนวง จากนั้นกด OK

เรียกคืนคาดฟีอลตจากโรงงาน     
ทานสามารถเรียกคืนคาเดิมของเครื่อง HP all-in-one ที่กําหนดจากโรงงานได

หมายเหตุ การเรียกคืนคาดีฟอลตท่ีกําหนดจากโรงงานจะไมเปลี่ยนขอมูลวันที่
ที่ทานกําหนดไว และจะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทานทําตอ
การตั้งคาการสแกนและภาษา และประเทศ/ภูมิภาค

ทานสามารถเรียกคืนคาดีฟอลตไดโดยใชปุมฟงกชันที่แผงควบคุมเทาน้ัน

1 กด ตั้งคา
2 กด6จากน้ัน กด 3

ซึ่งเมน ูTools (เครื่องมือ) จะปรากฏขึ้น จากนั้นเลือก Restore 
Factory Defaults (เรียกคืนคาดีฟอลตที่กําหนดโดยโรงงาน)
คาดีฟอลตท่ีกําหนดจากโรงงานไดรับการเรียกคืน

เสียงระบบดแูลรักษาเครื่องอัตโนมัติ
เครื่อง HP all-in-one อาจจะมีเสียงรบกวนหลังจากไมมีการใชงานเปนระยะ
เวลานาน (ประมาณ 2 สัปดาห)นี่จัดวาเปนการทํางานโดยปกติและมคีวามจํา
เปนเพ่ือให HP all-in-one ผลิตงานพิมพที่มีคุณภาพดีที่สุด
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16 ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 
หัวขอน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ HP all-in-
oneโดยมรีายละเอียดสําหรับปญหาเกี่ยวกับการติดต้ังและการตั้งคา และหัวขอ
เกี่ยวกับการทํางานบางหัวขอสําหรับขอมูลการแกไขปญหาเพิ่มเติม โปรดดูที่
หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)
ปญหาหลายอยางเกิดข้ึน เมื่อตอ HP all-in-one เขากับเครื่องคอมพิวเตอรโดย
ใชสาย USB กอนติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one ในเครื่องคอมพิวเตอรหาก
ทานตอ HP all-in-one เขากับเครื่องคอมพิวเตอร กอนที่หนาจอการติดต้ัง
ซอฟตแวรจะปรากฏขอความแจงเตือนใหทานปฏิบัติตามดังนี้:
1 ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2 ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีที่คุณติดต้ังไว)
3 รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร
4 ปด HP all-in-one รอหนึ่งนาที แลวรีสตารทเครื่อง
5 ติดต้ัง HP all-in-one ซอฟตแวรใหมอีกครั้งอยาตอสาย USB เขากับ

เครื่องคอมพิวเตอร จนกวาหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะปรากฏข้ึน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดต้ังและการติดต้ังซอฟตแวรใหม 
โปรดดูท่ี ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวร
บทนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
● การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคา:ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการ

ต้ังคาฮารดแวร, การติดต้ังซอฟตแวร, การตั้งคาแฟกซ และขอมูลการแก
ไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคา HP Instant Share

● การแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงาน:ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับปญหา
ตางๆ ซึ่งอาจเกิดข้ึนในระหวางการทํางานปกติ เมื่อใชคุณสมบัติ HP all-
in-one

● การอัพเดตอุปกรณ:ข้ึนอยูกับคําแนะนําจากฝายสนับสนุนลูกคาของ HP 
หรือขอความบนจอแสดงผลกราฟกสี ทานอาจเขาใชงานเว็บไซตฝายสนับ
สนุนของ HP เพ่ือเรียกดูการอัพเกรดเครื่องหัวขอนี้จะใหรายละเอียดขอมูล
เกี่ยวกับการอัพเดตเครื่องของทาน
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กอนทีท่านจะติดตอฝายสนับสนุนของ HP       
หากทานประสบปญหา ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้
1 ตรวจเช็คเอกสารที่ใหมากับ HP all-in-one

– คูมือการติดตั้ง:คูมือการติดต้ังจะอธิบายวิธีการติดต้ัง HP all-in-one
–  ึคูมือการใชงาน:คูมือการใชงาน ก็คือหนังสือเลมที่ทานกําลังอานอยูใน

ขณะน้ีหนังสือเลมนี้จะอธิบายคุณสมบัติพ้ืนฐานของ HP all-in-one 
จะอธิบายวิธีการใช HP all-in-one โดยไมตองเชื่อมตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังประกอบดวยขอมูลการติดต้ังและขอมูลการ
แกไขปญหาเบื้องตนในการทํางาน

– คูมือสําหรับระบบเครือขาย:คูมือสําหรับระบบเครือขายจะอธิบายวิธี
การติดต้ัง HP all-in-one บนระบบเครือขาย

– HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP):HP Image 
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) จะอธิบายวิธีการใช 
HP all-in-one กับเครื่องคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังประกอบดวย
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนที่ไมมอียูในคูมือการ
ใชงาน

– ไฟล Readme:ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับปญหาใน
การติดต้ังที่อาจเกิดข้ึนไดสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ดูไฟล 
Readme

2 หากทานไมสามารถแกไขปญหาจากขอมูลที่มีอยูในเอกสารนี้ได โปรดเขา
ไปท่ี www.hp.com/support โดยใหทําดังนี้
– เขาใชงานหนาสนับสนุนแบบออนไลน
– สงขอความอีเมลไปยัง HP เพ่ือให HP ตอบคําถามของทาน
– ติดตอกับชางเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาแบบออนไลน
– ตรวจดูการอัพเดตดานซอฟตแวร

ตัวเลือกในการสนับสนุนและบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ, 
ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

3 ติดตอจุดขายในประเทศของทานหาก HP all-in-one มขีอผิดพลาดเกี่ยว
กับฮารดแวร ทานจะตองนํา HP all-in-one ไปยังจุดขายการใหบริการใน
ชวงระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัดไมมคีาธรรมเนียมใดๆHP all-in-
oneหลังจากผานชวงเวลาการรับประกันแลว ทานจะตองเสียคาบริการ

4 หากทานไมสามารถแกไขปญหาจากระบบความชวยเหลือแบบออนไลน 
หรือจากเว็บไซตของ HP โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP โดยดูจาก
หมายเลขประเทศ/ภูมิภาคที่ทานอยูสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ขอความ
ชวยเหลือจาก HP
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ดไูฟล Readme   
ทานสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาในการติดต้ังที่อาจเกิดข้ึนไดจาก
ไฟล ReadMe
● หากทานใชระบบปฏิบัติการวินโดวส ทานสามารถอานไฟล Readme จาก

ทาสกบารของวินโดวสโดยคลิกที่ Start เลือก Programs หรือ All 
Programs แลวเลือก Hewlett-Packard คลิกท่ี HP Officejet 
7300/7400 series all-in-one แลวคลิกที่ View the Readme 
File (ดูไฟล Readme)

● สําหรับระบบ Macintosh OS 9 หรือ OS X ทานสามารถอานไฟล 
readme ไดโดยดับเบิลคลิกไอคอนที่อยูในโฟลเดอรบนสุดของซีดีรอม
ซอฟตแวรของ HP all-in-one

ไฟล Readme จะมีขอมูลเพิ่มเติมซึ่งรวมถึง
● การใชยูทิลิต้ี reinstall (ติดต้ังใหม) หลังจากการติดต้ังลมเหลว เพ่ือให

เครื่องคอมพิวเตอรกลับไปยังสถานะที่สามารถทําการติดต้ังเครื่อง HP all-
in-one ใหมอีกคร้ัง

● การใชยูทิลิต้ี Reinstall (ติดต้ังใหม) บนระบบปฏิบัติการ Windows 98 
เพ่ือแกไขขอผิดพลาดที่เกิดจากไดรฟเวอร USB หายไป

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้ง  
หัวขอน้ีจะมคํีาแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดต้ังและการตั้ง
คาท่ีกลาวถึงในสวนนี้ เปนปญหาที่เกิดข้ึนท่ัวไปเกี่ยวกับHP all-in-one ระบบ
เครือขาย, การติดต้ังแฟกซ, การติดต้ังซอฟตแวรและฮารดแวรและการติดต้ัง
HP Instant Share

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้งฮารดแวร   
อานสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาที่อาจพบในการติดต้ังฮารดแวร HP all-in-one

ไมสามารถเปด HP all-in-one ได

วิธแีกไข
โปรดตรวจสอบวาไดเช่ือมตอสายไฟทั้งหมดไวแนนแลว และรอสักครูเพ่ือ
ให HP all-in-one เปดข้ึนหากทานเปด HP all-in-one เปนครั้งแรก 
อาจใชเวลาหนึ่งนาทีเพ่ือเปดนอกจากนี้ ถาเสียบ HP all-in-one เขากับ
ปลั๊กตอพวง อยาลืมเปดสวิตซที่ปลั๊กตอพวงกอน
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สาย USB ไมไดตอเชื่อมกับ  

วิธแีกไข
ทานตองเริ่มติดต้ังซอฟตแวรท่ีใหมากับ HP all-in-one กอนที่จะตอสาย 
USBในระหวางการติดต้ัง อยาเสียบสาย USB จนกวาคําแนะนําบนหนา
จอจะปรากฏขึ้นหากทานตอสาย USB กอนที่จะอานคําแนะนําบนหนาจอ 
อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได

เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ HP all-in-
one ดวยสาย USB เปนการเช่ือมตอโดยตรงเพียงเสียบปลายดานหนึ่งของ
สายเคเบิล USB เขากับดานหลังของคอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดาน
หลังของเครื่อง HP all-in-oneทานสามารถเชื่อมตอเขากับพอรต USB 
ใดท่ีอยูดานหลังคอมพิวเตอรได

หมายเหตุ ไมรองรับ AppleTalk

มขีอความปรากฏขึ้นบนจอแสดงขอความทีจ่อแสดงผลกราฟกสใีหติดฝาครอบ
แผงดานหนา
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วิธแีกไข
ทานอาจไมไดใสฝาครอบแผงควบคุม หรือใสไมถูกตองโปรดตรวจสอบวา
ไดวางฝาครอบตรงกับปุมที่อยูดานบนของ HP all-in-one และปดฝาสนิท
แลว

จอแสดงผลกราฟกสแีสดงภาษาทีผ่ิด   

วิธแีกไข
โดยทั่วไป ทานจะไดกําหนดภาษาและประเทศ/ภูมิภาคเมื่อติดต้ัง HP all-
in-one เปนครั้งแรกอยางไรก็ตาม ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ได
ตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้:
1 กด ตั้งคา
2 กด 7 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Preferences (ลักษณะที่ตองการ) แลวเลือก Set 
Language & Country/Region  (การกําหนดภาษาและประเทศ/
ภูมิภาค)
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รายการภาษาจะปรากฏขึ้นทานสามารถเลื่อนดูรายการภาษาโดยกด
ปุมลูกศร  และ 

3 เมื่อเลือกภาษาแลว ใหกดปุม OK (ตกลง)
4 หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือเลือก No (ไม

ใช)
ประเทศ/ภูมิภาคของภาษาที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นกด  หรือ  เพ่ือ
เลื่อนดูรายการ

5 ใชปุมตัวเลขเพื่อปอนตัวเลขสองหลักสําหรับประเทศ/ภูมิภาคท่ีเหมาะ
สม

6 หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือเลือก No (ไม
ใช)

พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง เพ่ือยืนยันภาษาและประเทศ/ภูมิภาค:
1 กด ตั้งคา
2 กด 1 จากนั้นกด 4

ซึ่งเปนการเลือก Print Report (พิมพรายงาน และ Self-Test (
การทดสอบเครื่อง)

การวัดทีผ่ิดจะปรากฏขึ้นทีเ่มนบูนจอแสดงผลกราฟกส ี  

วิธแีกไข
ทานอาจเลือกประเทศ/ภูมิภาคท่ีไมถูกตอง เมื่อต้ังคา HP all-in-one
ประเทศ/ภูมิภาคท่ีทานเลือกจะกําหนดขนาดกระดาษที่ปรากฏบนจอแสดง
ผลกราฟกสี

หากตองการเปลี่ยนประเทศ/ภูมิภาค เริ่มแรกทานตองตั้งคาดีฟอลตอีกครั้ง
โดยทั่วไป ทานจะไดกําหนดภาษาและประเทศ/ภูมิภาคเมื่อติดต้ัง HP all-
in-one เปนครั้งแรกอยางไรก็ตาม ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ได
ตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้:
1 กด ตั้งคา
2 กด 7 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Preferences (ลักษณะที่ตองการ) แลวเลือก Set 
Language & Country/Region  (การกําหนดภาษาและประเทศ/
ภูมิภาค)
รายการภาษาจะปรากฏขึ้นทานสามารถเลื่อนดูรายการภาษาโดยกด
ปุมลูกศร  และ 

3 เมื่อเลือกภาษาแลว ใหกดปุม OK (ตกลง)
4 หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือเลือก No (ไม

ใช)
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ประเทศ/ภูมิภาคของภาษาที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นกด  หรือ  เพ่ือ
เลื่อนดูรายการ

5 ใชปุมตัวเลขเพื่อปอนตัวเลขสองหลักสําหรับประเทศ/ภูมิภาคท่ีเหมาะ
สม

6 หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือเลือก No (ไม
ใช)

พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง เพ่ือยืนยันภาษาและประเทศ/ภูมิภาค:
1 กด ตั้งคา
2 กด 1 จากนั้นกด 4

ซึ่งเปนการเลือก Print Report (พิมพรายงาน) และ Self-Test (
การทดสอบเครื่อง)

มขีอความปรากฏทีจ่อแสดงผลกราฟกสเีพื่อปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข
เครื่องHP all-in-one จะมีขอความแจงใหทานปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพทุกครั้งที่ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหมสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไปใหม 
HP all-in-one จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพ
HP all-in-one จะจําคาการปรับตําแหนงของตลับหมึกพิมพ 
เพ่ือวาทานจะไมตองปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง

มขีอความปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสซีึ่งการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
ผิดพลาด   

สาเหตุ
ใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ

วิธแีกไข
ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดใสกระดาษขณะปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ 
การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาดใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชหรือ
กระดาษ A4 เขาไปในถาดใสกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตําแหนงใหม
อีกครั้งหากการปรับตําแหนงผิดพลาดอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับ
หมึกพิมพอาจจะเสีย

ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HPไปที่ www.hp.com/supportเมื่อ
เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกท่ี Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับสนุนทางเทคนิค
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สาเหตุ

 ืเทปปองกันจะปกปองตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข
ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับหากเทปพลาสติกยังหุมหัวฉีดพนหมึก
อยู ใหดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงตรงแถบดึงสีชมพูอยาสัมผัสถูกหัวฉีดพน
หมึก หรือบริเวณหนาสัมผัสทองแดง

1 แถบสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ใสตลับหมึกพิมพ แลวตรวจสอบวาใสเขาไปทั้งหมดและล็อคอยูในตําแหนง
แลว

สาเหตุ
หนาสัมผัสบนตลับหมึกพิมพจะไมสัมผัสกับหนาสัมผัสในแครตลับหมึก
พิมพ

วิธแีกไข
ถอด แลวใสตลับหมึกพิมพเขาไปใหมอีกครั้งตรวจสอบวาใสตลับหมึกพิมพ
เขาไปจนสุดและล็อคอยูในตําแหนง
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สาเหตุ
ตลับหมึกพิมพหรือเซ็นเซอรที่ทํางานบกพรอง

วิธแีกไข
ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HPไปที่ www.hp.com/supportเมื่อ
เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกท่ี Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับสนุนทางเทคนิค

เครื่อง HP all-in-one ไมพิมพงาน

วิธแีกไข
หาก HP all-in-one และเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถติดตอกันได ให
ลองทําดังนี้:
● ตรวจเช็คสาย USBหากทานใชสายเคเบิลเสนเกา อาจทํางานไมถูก

ตองลองตอสายเคเบิลเขากับผลิตภัณฑอ่ืนเพ่ือดูวาสาย USB ใชงาน
ไดหรือไมหากทานประสบปญหา อาจจําเปนตองเปลี่ยนสาย USB
โปรดตรวจสอบความยาวของสายเคเบิล โดยไมใหยาวเกินกวา 3 
เมตร            

● โปรดตรวจสอบวาไดติดต้ังสาย USB ไวกับเครื่องคอมพิวเตอรของ
ทานแลวระบบปฏิบัติการบางระบบ เชน Windows 95 และ 
Windows NT ไมรองรับการเชื่อมตอ USBตรวจเช็คเอกสารที่ใหมา
กับระบบปฏิบัติการเพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติม

● ตรวจเช็คการเชื่อมตอจาก HP all-in-one ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
ของทานตรวจสอบวาสาย USB เสียบเขากับพอรต USB ที่ดานหลัง
ของ HP all-in-one อยางแนนหนาแลวโปรดตรวจสอบวาปลายสาย 
USB อีกดานจะเสียบเขากับพอรต USB ที่เครื่องคอมพิวเตอรของ
ทานหลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลเรียบรอยแลว ปดและเปดเครื่อง
HP all-in-one ใหมอีกคร้ัง
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● ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอรทานอาจตองถอดสายของ
ผลิตภัณฑรุนเกาออกจากเครื่องคอมพิวเตอรกอน

● หากมกีารตอระบบเครือขาย HP all-in-one โปรดดูที่คูมือสําหรับ
ระบบเครือขายท่ีใหมากับ HP all-in-one

● หลังจากที่ทานตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอรปด HP all-in-one แลวเปดใหม

● หากจําเปน ใหนําออก แลวติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone อีก
ครั้งรับ เกี่ยวกับการถอนการติดต้ังซอฟตแวร

● หากจําเปน ใหนําออก แลวติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone อีก
ครั้งสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดต้ังซอฟตแวร โปรด
ดูที่คูมือการใชงานที่ใหมากับ HP all-in-one

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP all-in-one และการเชื่อมตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน โปรดดูที่คูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ 
HP all-in-one

มขีอความปรากฏทีจ่อแสดงผลกราฟกสเีกี่ยวกับกระดาษติด หรือมสีิ่งกีดขวาง
ตลับหมึกพิมพ        
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วิธแีกไข
หากมขีอความแสดงความผิดพลาดวามกีระดาษติดหรือมีส่ิงกีดขวางตลับ
หมึกพิมพปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี อาจมวีัสดุหีบหออยูภายใน 
HP all-in-oneยกเพื่อเปดดูชองใสตลับหมึกพิมพเพ่ือนําตลับหมึกพิมพ
ออก จากนั้นถอดวัสดุที่หุม (เชน เทปหรือกระดาษแข็ง) หรือสิ่งแปลก
ปลอมอื่นๆ ที่อาจทําใหกีดขวางบริเวณแครตลับหมึก

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวร   
ถาทานมปีญหาในระหวางติดต้ั�งซอฟตแวรหรือฮารดแวร โปรดดูหัวขอดานลาง
เพ่ือหาวิธีแกไขที่เปนไปไดหากทานพบปญหาเกี่ยวกับฮารดแวรในระหวางการ
ติดต้ัง โปรดดูที่ การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดต้ังฮารดแวร
ในการติดต้ังซอฟตแวรHP all-in-one โดยทั่วไป จะปรากฏเหตุการณตาม
ลําดับตอไปนี้:
1 ซีดีรอมซอฟตแวรHP all-in-one จะรันโดยอัตโนมัติ
2 ซอฟตแวรจะเริ่มติดต้ัง
3 ไฟลจะถูกทําสําเนาลงในฮารดไดรฟของทาน
4 ทานจะตองเชื่อมตอ HP all-in-one เขากับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
5 ตัวอักษร OK และเครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นบนหนาจอตัวชวยใน

การติดต้ัง
6 ทานตองรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
7 ตัวชวย Fax Setup (การติดต้ังแฟกซ) จะรัน
8 ข้ันตอนการลงทะเบียนจะเริ่มตนข้ึน

หากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งไมเกิดข้ึน แสดงวาอาจมีปญหาในการติดต้ัง
หากตองการตรวจสอบการติดต้ังบนเครื่อง PC ใหทําการตรวจสอบดังนี้
● เปดใชงาน HP Director และตรวจสอบเพื่อยืนยันวาไอคอนตอไปนี้

ปรากฏขึ้น:Scan Picture (สแกนภาพ), Scan Document (สแกน
เอกสาร), Send Fax (สงแฟกซ) และ HP Galleryสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการเริ่มตน HP Director โปรดดูที่ HP Image Zone 
Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) บนหนาจอทีม่ากับซอฟตวแวรของทาน
หากไอคอนไมปรากฏข้ึนในทันที ทานอาจตองรอสักครูเพ่ือให HP all-in-
one เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรของทานหรือ ดูที่ ไมมีไอคอนบางตัวใน
HP Director
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หมายเหตุ หากทานติดต้ังซอฟตแวรแบบขอกําหนดขั้นตํ่า (ตามการติดต้ัง
แบบท่ัวไป) HP Image Zone และ Copy (คัดลอก) จะไม
ไดรับการติดต้ังและจะใชไมไดต้ังแต HP Director

● เปดกรอบโตตอบ Printers (เครื่องพิมพ) และตรวจสอบวาม ีHP all-in-
one อยูในรายการ

● มองหาไอคอน HP all-in-one ท่ีซสิเต็มเทรยที่ดานขวาของทาสกบาร
วินโดวสซึ่งแสดงใหเห็นวา HP all-in-one พรอมใชงาน

เมื่อใสแผนซดีรีอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอรแลวไมมอีะไรเกิดขึ้น

วิธแีกไข
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1 จากเมนู Start ของ Windows คลิกท่ี Run (รัน)
2 ในกรอบโตตอบ Run (เปดใชงาน) ใหพิมพ d:\setup.exe (หาก

ไดรฟซดีีรอมของทานไมไดแทนดวยตัวอักษร D ใหใชตัวอักษรท่ีถูก
ตอง) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

หนาจอตรวจสอบระบบขั้นต่ําปรากฏขึ้น

วิธแีกไข
ระบบของทานไมตรงตามขอกําหนดขั้นตํ่าในการติดต้ังซอฟตแวรคลิก
Details (รายละเอียด) เพ่ือดูวาอะไรคือปญหา จากน้ันแกไขปญหากอนที่
จะพยายามติดต้ังซอฟตแวร

มเีครื่องหมาย X สแีดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB

วิธแีกไข
โดยทั่วไป เครื่องหมายสีเขียวจะปรากฏ เพ่ือระบุวาติดต้ังพลักแอนดเพล
ยไดเสร็จสมบูรณเครื่องหมาย X สีแดงจะปรากฎ เพ่ือระบุวาติดต้ังพลัก
แอนดเพลยไมได

ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1 ตรวจสอบวาติดฝาครอบแผงควบคุมติดอยางแนนหนา ถอดปลั๊กสาย
ไฟ HP all-in-one จากนั้นเสียบปลั๊กกลับไปอีกครั้ง

2 ตรวจสอบวาเสียบสาย USB และสายไฟแลว
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3 คลิกที่ Retry (ลองใหม) เพ่ือลองติดต้ังพลักแอนดเพลยใหมหากยัง
ใชงานไมได ใหทําข้ันตอนตอไป

4 ตรวจสอบวาติดต้ังสายเคเบิล USB ไวอยางถูกตอง ดังนี้:
– ถอดสาย USB แลวเสียบใหม
– อยาตอสายเคเบิล USB เขากับแปนพิมพหรือฮับที่ไมใชไฟ 

(non-powered)
– สาย USB ตองมีความยาวไมเกิน 3 เมตร
– หากท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานมสีาย USB เสียบอยูหลาย

สาย ทานอาจดึงสายอื่นๆ ออกกอนขณะทําการติดต้ัง
5 ดําเนินการติดต้ัง แลวรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อเครื่องเตือนจาก

นั้นเปด HP Director แลวหาไอคอนที่สําคัญ (Scan Picture (
สแกนภาพ), Scan Document (สแกนเอกสาร), Send Fax (สง
แฟกซ) และHP Gallery)

6 หากไอคอนท่ีสําคัญไมปรากฏขึ้น ใหนําซอฟตแวรออกแลวติดต้ังใหม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวร

ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดทีไ่มทราบสาเหตเุกิดขึ้น

วิธแีกไข
พยายามติดต้ังตอไปหากยังใชไมงานไมได ใหหยุดแลวเริ่มการติดต้ังใหม 
จากนั้นทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏขึ้นบนหนาจอหากเกิดขอผิดพลาด ทาน
อาจตองถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอยาเพียงแตลบไฟล
โปรแกรมHP all-in-one ออกจากฮารดไดรฟโดยการลบโปรดตรวจสอบ
วาลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ี Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ที่
อยูในกลุมโปรแกรมHP all-in-one
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวร

ไมมไีอคอนบางตัวใน HP Director 
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หากไอคอนท่ีสําคัฐ (เชน Scan Picture (สแกนภาพ), Scan 
Document (สแกนเอกสาร), Send Fax (สงแฟกซ), และ
HP Gallery) ไมปรากฏขึ้น แสดงวาการติดต้ังของทานอาจไมสมบูรณ

วิธแีกไข
และหากการติดต้ังไมสมบูรณ ทานอาจตองถอนการติดต้ังและติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมอยาเพียงแตลบไฟลโปรแกรมHP all-in-one ออกจากฮา
รดไดรฟโดยการลบโปรดตรวจสอบวาลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิ
ลิต้ี Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ที่อยูในกลุมโปรแกรมHP all-in-one
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวร

ตัวชวยแฟกซไมทํางาน

วิธแีกไข
เปดตัวชวยแฟกซ โดยปฏิบัติดังน้ี
1 เปด HP Directorสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP Image 

Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวร
ของทาน

2 คลิกเมนู Settings เลือก Fax Settings and Setup จากน้ัน
เลือก Fax Setup Wizard

หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น

วิธแีกไข

➔ ใน Windows ทานอาจเขาไปที่หนาจอการลงทะเบียนจากทาสกบาร
ของวินโดวสโดยคลิกที่ Start เลือก Programs หรือ All 
Programs (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 
7300/7400 series all-in-one แลวคลิกท่ี Sign up now

Digital Imaging Monitor (หนาจอรูปดิจิตอล) ไมปรากฏในซสิเต็มเทรย

วิธแีกไข
หากหนาจอรูปดิจิตอลไมปรากฏในซิสเต็มเทรย ใหเปด HP Director 
เพ่ือตรวจสอบวามีไอคอนสําคัญอยูในนั้นหรือไมสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเริ่มตน HP Director โปรดดูที่ HP Image Zone Help (
วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) บนหนาจอ ที่มากับซอฟตวแวรของทาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนสําคัญที่หายไปใน HP Director 
โปรดดูท่ี ไมมไีอคอนบางตัวใน HP Director
โดยปกติ ซิสเต็มเทรยจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาดานลางของเดสกท็อป
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ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวร     
หากการติดต้ังของทานไมสมบูรณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหมอยาเพียงแตลบไฟลโปรแกรม
HP all-in-one ออกจากฮารดไดรฟโดยการลบโปรดตรวจสอบวาลบไฟล
ตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ี Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ท่ีอยูในกลุม
โปรแกรมHP all-in-one
การติดต้ังใหมจะใชเวลาประมาณ 20-40 นาทีท้ังเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชระบบ
ปฏิบัติการ Windows และ Macintoshวิธีในการถอนการติดต้ังซอฟตแวรบน
คอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows ม ี3 วิธี คือ

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบปฏิบัตกิาร Windows, วิธทีี ่1
1 ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one จากเครื่องคอมพิวเตอรอยาเช่ือม

ตอ HP all-in-one เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ัง
ซอฟตแวรครั้งใหมเสร็จสมบูรณ

2 ไปท่ีทาสกบารของ Windows จากน้ันคลิกStart, Start Programs 
หรือ All Programs (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 
7300/7400 series all-in-one จากน้ันเลือก uninstall software

3 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4 หากปรากฏขอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก

No  (ไม)
โปรแกรมอื่นๆ ท่ีใชไฟลเหลานี้อาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบไป

5 รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one กอนที่จะรี
สตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรอยาเช่ือมตอ HP all-in-one เขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวรครั้งใหม
เสร็จสมบูรณ

6 การติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซีดีรอม HP all-in-one ในไดรฟซีดี
รอมของเครื่องคอมพิวเตอร แลวทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวม
ถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมือการติดต้ัง ที่ใหมาพรอมกับ HP all-in-one

7 หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตอ HP all-in-one เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน

8 กดปุม On (เปด) เพ่ือเปด HP all-in-one
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หลังจากเชื่อมตอและเปดเครื่อง HP all-in-one ทานอาจตองรอสักครูขณะ
คอมพิวเตอรดําเนินการคนหารายละเอียดของอุปกรณเพ่ือใหสามารถทํา
งานรวมกันได

9 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอน Status Monitor (หนาจอแสดง
สถานะ) จะปรากฏในซสิเต็มเทรยของ Windows
เพ่ือตรวจสอบวาซอฟตแวรไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง ใหดับเบิลคลิกที่ไอ
คอน HP Director บนเดสกท็อปหาก HP Director แสดงไอคอน (Scan 
Picture (สแกนภาพ), Scan Document (สแกนเอกสาร), Send Fax (
สงแฟกซ) และ HP Gallery) แสดงวาซอฟตแวรไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบปฏิบัตกิาร Windows, วิธทีี ่2

หมายเหตุ ใชวิธีนี้ หาก Uninstall Software (การถอนการติดต้ัง
ซอฟตแวร) ไมปรากฏในเมนู Start ของ Windows

1 ที่ทาสกบารของวินโดวส ใหคลิกที่k Start, Settings, Control Panel
2 ดับเบิลคลิกที่ Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม)
3 เลือก HP all-in-one & Officejet 4.0 แลวคลิกที่ Change/

Remove (เปลี่ยน/ลบ)
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

4 ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one จากเครื่องคอมพิวเตอร
5 รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one กอนที่จะรี
สตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรอยาเช่ือมตอ HP all-in-one เขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวรครั้งใหม
เสร็จสมบูรณ

6 เขาไปที่การติดต้ัง
7 ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมือการ

ติดต้ัง ท่ีใหมาพรอมกับ HP all-in-one

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบปฏิบัตกิาร Windows, วิธทีี ่3

หมายเหตุ วิธีนี้เปนวิธีสํารองที่จะใช หาก Uninstall Software (การถอน
การติดต้ังซอฟตแวร) ไมปรากฏในเมนู Start ของ Windows

1 รันโปรแกรมการติดต้ังซอฟตแวร HP Officejet 7300/7400 series 
all-in-one

2 เลือก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) แลวทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนา
จอ
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3 ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one จากเครื่องคอมพิวเตอร
4 รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one กอนที่จะรี
สตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรอยาเช่ือมตอ HP all-in-one เขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวรครั้งใหม
เสร็จสมบูรณ

5 รันโปรแกรมการติดต้ังซอฟตแวร HP Officejet 7300/7400 series 
all-in-one อีกครั้ง

6 เลือก Reinstall (ติดต้ังใหม)
7 ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมือการ

ติดต้ัง ท่ีใหมาพรอมกับ HP all-in-one

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Macintosh
1 ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one ออกจากเครื่อง Macintosh
2 ดับเบิลคลิกที่ Applications (แอพพลเิคชั่น):โฟลเดอร HP All-in-

One Software
3 ดับเบิลคลิกที่ HP Uninstaller (ตัวถอนการติดต้ัง HP)

ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4 หลังจากถอนการติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหปลดการเชื่อมตอHP all-in-

one และรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one กอนที่จะรี
สตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรอยาเช่ือมตอ HP all-in-one เขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวรครั้งใหม
เสร็จสมบูรณ

5 เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร ใหใสแผน HP all-in-one ซดีี-รอมลงในไดรฟซดีี-
รอมของเครื่องคอมพิวเตอร

6 บนหนาจอเดสกท็อป ใหเปดแผนซีดีรมแลวดับเบิลคลิกท่ี HP all-in-
one installer

7 ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมือการ
ติดต้ัง ท่ีใหมาพรอมกับ HP all-in-one

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคาแฟกซ       
หัวขอน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับการตั้งคา
แฟกซ HP all-in-oneหากทานต้ังคา HP all-in-one ไมถูกตอง ทานอาจพบ
ปญหาเมื่อสงแฟกซ รับแฟกซ หรือทั้งสง/รับแฟกซ
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เคล็ดลับ หัวขอน้ีประกอบดวยการแกไขปญหาเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการตั้งคา
เทานั้นสําหรับหัวขอการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการแฟกซอ่ืนๆ 
เชนปญหาท่ีเกิดกับเอกสารที่ทานไดรับหรือการรับแฟกซชา โปรดดูที่
วิธีใชการแกไขปญหาเบื้องตนท่ีปรากฏบนหนาจอที่ใหมากับ
ซอฟตแวร HP Image Zone

หากทานพบปญหาเกี่ยวกับแฟกซ ใหพิมพรายงานการทดสอบแฟกซ เพ่ือตรวจ
ดูสถานะของ HP all-in-oneการทดสอบจะทําไมได หากตั้งคา HP all-in-
one ไมถูกตองทําตามแบบทดสอบนี้หลังจากที่ทานต้ังคา HP all-in-one เพ่ือ
สงแฟกซเสร็จเรียบรอยแลว

การทดสอบการตั้งคาแฟกซ       
1 กด ตั้งคา
2 กด 6 จากนั้นกด 5

ซึ่งจะแสดงเมนู Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Run Fax Test (รัน
การทดสอบแฟกซ)
HP all-in-one จะแสดงสถานะของการทดสอบของจอแสดงผลกราฟกสี
แลวพิมพรายงาน

3 ตรวจดูรายงาน

– หากการทดสอบผานและทานประสบปญหาในการสงแฟกซ ตรวจสอบ
การตั้งคาแฟกซที่แสดงรายการไวในรายงาน เพ่ือตรวจสอบคาถูกตอง
การตั้งคาแฟกซกระดาษเปลาหรือการตั้งคาไมถูกตอง อาจทําใหเกิด
ปญหาในการสงแฟกซ

– หากการทดสอบผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับวิธี
การแกปญหาที่พบสําหรับขอมูลเพิ่มเติม ทานสามารถดูไดจากหัวขอ
ตอไป การทดสอบแฟกซผิดพลาด

4 กดปุม OK (ตกลง) เพ่ือกลับไปท่ี Setup Menu (เมนูการตั้งคา)
หากทานยังพบปญหาเกี่ยวกับแฟกซ ใหดูวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนเพ่ิมเติม
จากหัวขอตอไปน้ี

การทดสอบแฟกซผิดพลาด       
หากทานทดสอบแฟกซแลวพบวาผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเบื้อง
ตนเกี่ยวกับขอผิดพลาดสําหรับขอมูลเพิ่มเติมอยางละเอียด ใหตรวจดูรายงาน
เพ่ือดูวาการทดสอบสวนใดที่ผิดพลาด แลวหาหัวขอเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่
ตรงกัน

● การทดสอบฮารดแวรแฟกซผิดพลาด
● แฟกซที่เช่ือมตอเพ่ือใชงานการทดสอบแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
● สายไฟที่เช่ือมตอกับพอรตถูกตองที่การทดสอบแฟกซที่ผิดพลาด
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● การทดสอบสภาพสายแฟกซลมเหลว
● การทดสอบการตรวจจับเสียงสัญญาณผิดพลาด

การทดสอบฮารดแวรแฟกซผิดพลาด  

วิธแีกไข

● ปด HP all-in-one โดยกดปุม On (เปด) บนแผงควบคุม แลวถอด
ปลั๊กไฟออกจากดานหลัง HP all-in-oneหลังจากผานไปสองสาม
วินาที ใหเสียบปลั๊กไฟกลับเขาท่ีเดิม แลวเปดเครื่องรันการทดสอบอีก
ครั้งหากการทดสอบยังผิดพลาดอีก ใหตรวจดูขอมูลการแกไขปญหา
เบื้องตนในหัวขอนี้

● ลองสงหรือรับแฟกซทดสอบหากทานสามารถสงหรือรับแฟกซได 
แสดงวาไมมีปญหา

● หากทานรันการทดสอบจาก Fax Setup Wizard (ตัวชวยการติด
ต้ังแฟกซ) ใหตรวจสอบวา HP all-in-one วางเพื่อทํางานไดเสร็จ
สมบูรณ เชนการรับแฟกซหรือทําสําเนาตรวจดูขอความที่จอแสดงผล
กราฟกสี ที่ระบุวา HP all-in-one ไมวางหากไมวาง ใหรอจนกวา
เครื่องวง และอยูในสถานะไมทํางาน กอนท่ีจะรันการทดสอบ

หลังจากที่ทานแกปญหา ใหรันการทดสอบแฟกซอีกครั้งเพื่อตรวจสอบวา
สามารถสงแฟกซได และ HP all-in-one พรอมสําหรับการใชงานแฟกซ
หาก Fax Hardware Test (การทดสอบฮารดแวรแฟกซ) ยังไม
สามารถทําได และเกิดปญหาในการแฟกซ ใหติดตอ HP เพ่ือขอการสนับ
สนุนสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตอ HP เพ่ือขอการสนับสนุน 
โปรดดูท่ี ขอความชวยเหลือจาก HP

แฟกซทีเ่ชื่อมตอเพื่อใชงานการทดสอบแจ็คเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง     

วิธแีกไข
● ตรวจดูการเชื่อมตอระหวางการทดสอบแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

และ HP all-in-oneเพ่ือตรวจดูใหแนใจวาเสียบสายไฟแนนหนาดี
แลว

● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายไฟท่ีใหมากับ HP all-in-oneหากทาน
ไมใชสายไฟที่ใหมา เพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
กับ HP all-in-one ทานอาจสงหรือรับแฟกซไมไดหลังจากที่ทาน
เสียบปล๊ักในสายไฟที่ใหมากับ HP all-in-one รันแลวทดสอบแฟกซ
ใหมอีกครั้ง

● ตรวจสอบวาทานตอ HP all-in-one เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังอยางถูกตองในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ 
HP all-in-one ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขากับพอรต “1-LINE” ทางดานหลัง
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ของ HP all-in-oneสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-
in-one สําหรับการแฟกซ โปรดดูที่ การตั้งคาแฟกซ

● หากทานใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการแฟกซได(
ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับชองเสียบ
ที่ผนัง)ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP all-in-one เขากับแจ็ค
เสียบสายโทรศัพทท่ีผนังโดยตรง

● ลองเช่ือมตอโทรศัพทและสายไฟเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง 
ซึ่งใชของ HP all-in-one แลวตรวจดูเสียงสัญญาณหากทานไมได
ยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจสอบ
สายสัญญาณให

● ลองสงหรือรับแฟกซทดสอบหากทานสามารถสงหรือรับแฟกซได 
แสดงวาไมมีปญหา

หลังจากที่ทานแกปญหา ใหรันการทดสอบแฟกซอีกครั้งเพื่อตรวจสอบวา
สามารถสงแฟกซได และ HP all-in-one พรอมสําหรับการใชงานแฟกซ

สายไฟทีเ่ชื่อมตอกับพอรตถูกตองทีก่ารทดสอบแฟกซที่ผิดพลาด        

วิธแีกไข
เสียบปล๊ักไฟเขากับพอรตผิดที่ดานหลังของ HP all-in-one
1 ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอ

ปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP all-in-one

หมายเหตุ หากทานใชพอรต "2-EXT" เพ่ือเช่ือมตอกับแจ็คเสียบ
สายโทรศัพทที่ผนัง ทานจะไมสามารถสงหรือรับแฟกซได
พอรต "2-EXT" จะถูกนํามาใชเพ่ือตออุปกรณอื่นเทาน้ัน 
เชนเครื่องตอบรับ หรือโทรศัพท

2 หลังจากที่ทานตอสายไฟเขากับพอรต "1-LINE" ใหรันการทดสอบ
แฟกซอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบวาสงผาน จากนั้น HP all-in-oneพรอม
สําหรับการแฟกซ

3 ลองสงหรือรับแฟกซทดสอบ

การทดสอบสภาพสายแฟกซลมเหลว  

วิธแีกไข
● โปรดตรวจสอบวาทานตอ HP all-in-one เขากับสายอะนาล็อก มิ

ฉะนั้นทานจะสง/รับแฟกซไมไดการตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปน
แบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเช่ือตอสายอะนาล็อกแบบปกติเขา
กับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณหากทานไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ อาจ
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เปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตอลไวตอ HP all-in-one เขากับสายอะนา
ล็อก แลวลองสง/รับแฟกซ

● ตรวจดูการเชื่อมตอระหวางการทดสอบแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
และ HP all-in-oneเพ่ือตรวจดูใหแนใจวาเสียบสายไฟแนนหนาดี
แลว

● ตรวจสอบวาทานตอ HP all-in-one เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังอยางถูกตองในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ 
HP all-in-one ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขากับพอรต “1-LINE” ทางดานหลัง
ของ HP all-in-oneสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-
in-one สําหรับการแฟกซ โปรดดูที่ การตั้งคาแฟกซ

● อุปกรณอ่ืน ซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกัน เชนHP all-in-one อาจทํา
ใหการทดสอบผิดพลาดการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหาหรือ
ไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบอีก
ครั้ง

– หาก Fax Line Condition Test (การทดสอบสภาพสาย
แฟกซ) สามารถทําไดโดยไมเกี่ยวของกับอุปกรณอื่น ช้ินสวน
อุปกรณอยางนอยหนึ่งช้ินทําใหเกิดปญหา คอยๆ เพ่ิมอุปกรณที
ละช้ิน แลวรันการทดสอบใหมทุกครั้งหลังจากเพิ่ม จนกวาทานจะ
สามารถระบุช้ินสวนอุปกรณใดที่กอใหเกิดปญหา

– หาก Fax Line Condition Test (การทดสอบสภาพสาย
แฟกซ) ทํางานไมไดโดยไมเกี่ยวของกับอุปกรณอื่น ใหตอ 
HP all-in-one เขากับสายโทรศัพทที่ใชงานอยู แลวตรวจดู
ขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในหัวขอน้ี

● หากทานใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการแฟกซได(
ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับชองเสียบ
ที่ผนัง)ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP all-in-one เขากับแจ็ค
เสียบสายโทรศัพทท่ีผนังโดยตรง

หลังจากที่ทานแกปญหา ใหรันการทดสอบแฟกซอีกครั้งเพื่อตรวจสอบวา
สามารถสงแฟกซได และ HP all-in-one พรอมสําหรับการใชงานแฟกซ
หาก Fax Line Condition test (การทดสอบสภาพสายแฟกซ) ยังไม
สามารถทําได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจเช็คสาย
โทรศัพท

การทดสอบการตรวจจับเสียงสัญญาณผิดพลาด  

วิธแีกไข

● อุปกรณอ่ืน ซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกัน เชนHP all-in-one อาจทํา
ใหการทดสอบผิดพลาดการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหาหรือ
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ไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบอีก
ครั้งหาก Dial Tone Detection Test (การทดสอบการตรวจจับ
เสียงสัญญาณ) สามารถทําไดโดยไมเกี่ยวของกับอุปกรณอ่ืน แลวช้ิน
สวนอุปกรณอยางนอยหน่ึงช้ินทําใหเกิดปญหา คอยๆ เพ่ิมอุปกรณที
ละช้ิน แลวรันการทดสอบใหมทุกครั้งหลังจากเพิ่ม จนกวาทานจะ
สามารถระบุช้ินสวนอุปกรณใดที่กอใหเกิดปญหา

● ลองเช่ือมตอโทรศัพทและสายไฟเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง 
ซึ่งใชของ HP all-in-one แลวตรวจดูเสียงสัญญาณหากทานไมได
ยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจสอบ
สายสัญญาณให

● ตรวจสอบวาทานตอ HP all-in-one เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังอยางถูกตองในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ 
HP all-in-one ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขากับพอรต “1-LINE” ทางดานหลัง
ของ HP all-in-oneสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-
in-one สําหรับการแฟกซ โปรดดูที่ การตั้งคาแฟกซ

● หากทานใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการแฟกซได(
ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับชองเสียบ
ที่ผนัง)ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP all-in-one เขากับแจ็ค
เสียบสายโทรศัพทท่ีผนังโดยตรง

● หากระบบโทรศัพทไมไดใชสายสัญญาณแบบมาตรฐาน เชน ระบบ 
PBX บางระบบ ซึ่งอาจทําใหการทดสอบลมเหลวไดซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาในการสง/รับแฟกซลองสง/รับแฟกซทดสอบ

● ตรวจเช็คเพ่ือใหแนใจวาต้ังคาประเทศ/ภูมิภาคอยางถูกตองกับ
ประเทศ/ภูมิภาคหากไมไดต้ังคาประเทศ/ภูมิภาค หรือหากตั้งคาไมถูก
ตอง การทดสอบอาจผิดพลาด แลวอาจเกิดปญหาในการสงและรับ
แฟกซในการตรวจเช็คคา ใหกดปุม Setup (ต้ังคา) แลวกด 7การตั้ง
คาภาษาและประเทศ/ภูมิภาคจะปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสีหากคา
ประเทศ/ภูมิภาคไมถูกตอง กดปุม OK (ตกลง) แลวทําตามหนาจอ
แจงเตือนบนจอแสดงผลกราฟกสี เพ่ือเปลี่ยน

● โปรดตรวจสอบวาทานตอ HP all-in-one เขากับสายอะนาล็อก มิ
ฉะนั้นทานจะสง/รับแฟกซไมไดการตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปน
แบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเช่ือตอสายอะนาล็อกแบบปกติเขา
กับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณหากทานไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ อาจ
เปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตอลไวตอ HP all-in-one เขากับสายอะนา
ล็อก แลวลองสง/รับแฟกซ

หลังจากที่ทานแกปญหา ใหรันการทดสอบแฟกซอีกครั้งเพื่อตรวจสอบวา
สามารถสงแฟกซได และ HP all-in-one พรอมสําหรับการใชงานแฟกซ

คูมือการใชงาน 249

ข
อม
ูลเกี่ยวกับ

การแ
กไขป

ญ
ห
าเบ

ื้องต
น



หาก Dial Tone Detection test (การทดสอบการตรวจจับสัญญาณ
เสียง) ยังไมสามารถทําได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจเช็ค
สายโทรศัพท

HP all-in-one พบปญหาในการสง/รับแฟกซ                

วิธแีกไข

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่ได
รับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอมHP all-in-one เทานั้น 
ซึ่งรวมอารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน 
โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละ
ตินอเมริกา มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด โปรตุเกส 
รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐ
อเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับกลอง HP all-
in-one เพ่ือเช่ือมตอเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังสายไฟแบบ
พิเศษ 2 เสนควรจะตอเขากับพอรตทีม่ปีาย "1-LINE" ที่ดานหลัง
ของ HP all-in-one และปลายอีกดานของแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง ตามที่แสดงดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองกับ HP all-in-one

สาย 2 เสน พิเศษนี้ตางจากสายโทรศัพท 4 เสน ทั่วไปที่ทานอาจมอียู
แลวในสํานักงานตรวจปลายสายและเปรียบเทียบกับสายโทรศัพทสอง
ประเภทดังนี้
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หากทานใชสาย 4 เสน ใหถอดสายน้ันออก และใชสาย 2-เสนที่มมีา
ใหแทนโดยตอเขากับพอรต “1-LINE” ที่ดานหลังของHP all-in-one
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอสายไฟและการตั้งคา HP all-in-
one สําหรับแฟกซ โปรดดูท่ี การตั้งคาแฟกซ
หากสายไฟที่จัดมาใหยาวไมพอ ใหทานเพิ่มความยาวสําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ

● ลองเช่ือมตอโทรศัพทและสายไฟเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง 
ซึ่งใชของ HP all-in-one แลวตรวจดูเสียงสัญญาณหากทานไมได
ยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจสอบ
สายสัญญาณให

● อุปกรณอ่ืน ซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกัน เชนHP all-in-one อาจมี
การใชงานอยูไดตัวอยางเชน ทานไมสามารถใช HP all-in-one ใน
การแฟกซได หากไมไดตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม PC 
เพ่ือสงอีเมลหรือใชอินเทอรเน็ตอยู

● การเชื่อมตอสายโทรศัพทอาจมีเสียงรบกวนสายโทรศัพทที่มคุีณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการแฟกซไดตรวจ
สอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบ
สายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่หรือมเีสียงรบกวนหรือไม
หากทานไดยินเสียงรบกวน ใหปด Error Correction Mode 
(ECM) แลวลองสงแฟกซใหมอีกครั้งสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การใชโหมดแกไขขอผิดพลาดหากปญหายังคงมีอยู ใหติดตอบริษัท
โทรศัพท

● หากทานใชระบบสายแบบ DSL ใหตรวจสอบวาไดเช่ือมตอตัวแยก
สัญญาณ DSL แลว มิฉะนั้นจะไมสามารถใชแฟกซไดตัวแยก
สัญญาณ DSL จะลบสัญญาณดิจิตอล และชวยให HP all-in-one 
ติดตอกันไดอยางถูกตองผานสายโทรศัพทขอตัวแยกสัญญาณไดจากผู
ใหบริการ DSL ของทานหากทานติดต้ังตัวแยกสัญญาณ DSL แลว 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดตอไวอยางถูกตองสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู กรณี B:ต้ังคา HP all-in-one ของทานดวย DSL

● โปรดตรวจสอบวาไมไดตอ HP all-in-one ไวกับแจ็คสายโทรศัพทที่
ผนัง ซึ่งต้ังคาโทรศัพทแบบดิจิตอลไวการตรวจสอบวาสายโทรศัพท
เปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเช่ือตอสายอะนาล็อกแบบ
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ปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณหากทานไมไดยินเสียงสัญญาณ
ปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตอลไว

● หากทานใชระบบ PBX หรืออะแดปเตอรการแปลงสัญญาณ/เทอรมิ
นอลแบบระบบ ISDN โปรดตรวจสอบวาตอ HP all-in-one เขากับ
พอรตซึ่งกําหนดใหใชแฟกซและใชโทรศัพทนอกจากนั้น โปรดตรวจ
สอบวาต้ังคาอะแดปเตอรเทอรมินอลไวที่ประเภทสวิตชที่ถูกตอง
สําหรับใชในประเทศ/ภูมิภาคของทาน หากทําได
โปรดสังเกตวาระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานกําหนดคาคอน
ฟกพอรตสําหรับอุปกรณโทรศัพทพิเศษบางอุปกรณตวอยางเชน ทาน
อาจตองกําหนดพอรตสําหรับโทรศัพท และแฟกซกลุม 3 และอีก
พอรตหน่ึงเพื่อใชงานอเนกประสงคหากทานยังประสบปญหาอยูเมื่อ
เช่ือมตอเขากับพอรตแฟกซ/โทรศัพท ใหลองใชพอรตที่กําหนดมา
เพ่ือใชอเนกประสงค (อาจมีช่ือวา “multi-combi” หรืออยางอื่นที่
คลายกัน)สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-in-one ที่
ใชระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN โปรดดูท่ี การตั้งคาแฟกซ

● หาก HP all-in-one ใชสายโทรศัพทเดียวกับบริการ DSL โมเด็ม 
DSL อาจจะตอลงดินไมถูกตองหากโมเด็ม DSL ไมไดตอลงดินอยาง
ถูกตอง อาจทําใหเกิดเสียงดังจากสายสัญญาณโทรศัพทสายโทรศัพทท่ี
มีคุณภาพเสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการแฟกซ
ไดทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบ
โทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่
หรือมีเสียงรบกวนหรือไมหากทานไดยินเสียงดังรบกวน ใหปด
โมเด็ม DSL แลวปดเครื่องอยางนอย 15 นาทีหมุนโมเด็ม DSL ไป
ดานหลัง แลวฟงเสียงสัญญาณอีกครั้ง

หมายเหตุ ทานอาจสังเกตเห็นสายโทรศัพททํางานคงที่ในอนาคต
หาก HP all-in-one หยุดสง/รับแฟกซ ใหทําซ้ํากระบวน
การนี้

หากทานยังไดยินเสียงจากสายโทรศัพท หรือ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปดโมเด็ม DSL ใหติดตัวแทน DSL เพ่ือขอการสนับ
สนุนนอกจากนี้ ทานอาจติดตอบริษัทโทรศัพทไดดวย

● หากทานใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการแฟกซได(
ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับชองเสียบ
ที่ผนัง)ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP all-in-one เขากับแจ็ค
เสียบสายโทรศัพทท่ีผนังโดยตรง

HP all-in-one ประสบปญหาในการสงแฟกซดวยตนเอง          
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วิธแีกไข

● โปรดตรวจสอบวาโทรศัพทที่ทานใขเริ่มเรียกแฟกซท่ีจะตอโดยตรง
เขากับ HP all-in-oneการสงแฟกซดวยตนเอง ทําไดโดยตอ
โทรศัพทโดยตรงเขากับพอรตที่มีปาย "2-EXT" บน HP all-in-one 
ตามที่แสดงดานลางน้ีสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสงแฟกซดวยตนเอง 
โปรดดูท่ี การสงแฟกซจากโทรศัพทดวยตนเอง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองกับ HP all-in-one
3 โทรศัพท

● หากทานสงแฟกซดวยตนเองจากโทรศัพทของทานซึ่งตอโดยตรงเขา
กับ HP all-in-one ทานตองใชแปนปุมกดบนโทรศัพทเพ่ือสงแฟกซ
หามกดที่แปนปุมกดบนแผงควบคุมของ HP all-in-one

HP all-in-one ไมสามารถรับแฟกซ แตสามารถสงแฟกซได         

วิธแีกไข

● ถาทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาแบบแยกเสียงเฉพาะอยู ใหตรวจ
สอบวาไดต้ังคุณสมบัติ Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียง
เรียกเขา) ของ HP all-in-one ไวเปน All Rings (เสียงเรียกเขาท้ัง
หมด)สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา (
เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

● หากตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ไวที่ Off (ปด) ทาน
จําเปนตองรับแฟกซดวยตนเอง มฉิะนั้น HP all-in-one จะรับแฟกซ
ไมไดสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซดวยตนเอง โปรดดู การรับ
แฟกซดวยตนเอง

● ถาทานใชบริการวอยซเมลในหมายเลขโทรศัพทเดียวกับหมายเลข
โทรศัพทที่ใชแฟกซ ทานตองรับแฟกซดวยตนเอง ไมสามารถรับแบบ
อัตโนมัติไดซึ่งหมายความวา ทานตองโตตอบกับฝายตรงขามหากตอง
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การรับแฟกซที่เขามาสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-in-one 
เมื่อทานใชบริการวอยซเมล ใหดูที่ การตั้งคาแฟกซสําหรับขอมูลเกี่ยว
กับการรับแฟกซดวยตนเอง โปรดดู การรับแฟกซดวยตนเอง

● หากทานใชโมเด็ม PC ที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับ HP all-in-one ให
ตรวจสอบวาไมไดต้ังคาซอฟตแวรของโมเด็มใหรับแฟกซโดย
อัตโนมัติโมเด็มที่เปดคุณสมบัติการรับแฟกซแบบอัตโนมัติไวจะรับ
แฟกซที่เขามาทั้งหมด ซึ่งจะปองกัน HP all-in-one จากการรับ
แฟกซ

● ถาทานมเีครื่องตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับเครื่อง 
HP all-in-one ทานอาจประสบกับปญหาหนึ่งปญหาใดตอไปนี้:
– ทานอาจต้ังคาเครื่องตอบรับของทานท่ีม ีHP all-in-one ไมถูก

ตอง
– ขอความที่สงออกไปอาจยาวหรือดังเกินกวาที่เครื่อง HP all-in-

one จะตรวจพบสัญญาณแฟกซได ซึ่งอาจทําใหการเช่ือมตอของ
เครื่องแฟกซหลุดได

– ทานอาจวางหูโทรศัพทสําหรับเครื่องตอบรับเร็วเกินไป หลังจาก
ขอความขาออกปรากฏขึ้น ในกรณีที่ไมพบวามขีอความฝากไว 
และในขณะที่มีสายเรียกของแฟกซวิธีการน้ีเปนการปองกัน 
HP all-in-one จากการตรวจจับเสียงสัญญาณแฟกซปญหานี้มัก
จะเกิดข้ึนกับเคร่ืองตอบรับแบบดิจิตอล

ปญหาเหลานี้อาจแกไขไดโดย:
– เมื่อทานใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพท

สําหรับแฟกซ ใหลองตอเครื่องตอบรับโดยตรงเขากับ HP all-in-
one ตามท่ีอธิบายไวใน การตั้งคาแฟกซ

– โปรดตรวจสอบวาต้ังคา HP all-in-one ไวเพ่ือรับแฟกซโดย
อัตโนมัติสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-in-
one ใหรับแฟกซโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ การตั้ง HP all-in-
one ใหรับแฟกซ

– โปรดตรวจสอบวาคาของ Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) 
ถูกตองตั้งคาเครื่องตอบรับไวใหตอบรับเมื่อไดยินเสียงเรียกเขา 
4 ครั้ง และ HP all-in-one ใหตอบรับไดจํานวนเสียงเรียกเขา
มากสุดตามท่ีเครื่องแฟกซของทานสามารถรองรับได(จํานวน
เสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)ใน
การตั้งคา เคร่ืองตอบรับจะรับสาย และ HP all-in-one จะตรวจ
สอบสายนั้นหาก HP all-in-one พบวาเปนสัญญาณแฟกซ 
HP all-in-one จะรับแฟกซหากเปนสายโทรศัพท เครื่องตอบ
รับจะบันทึกขอความไวสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาจํานวน
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ครั้งของเสียงเรียกเขา โปรดดูการกําหนดจํานวนครั้งของเสียง
เรียกเขากอนตอบรับ

– ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทออก แลวลองรับแฟกซหากทาน
รับแฟกซโดยไมใชเครื่องตอบรับ เครื่องตอบรับอาจเกิดปญหา
ได

– เสียบเคร่ืองตอบรับใหม และบันทึกขอความที่สงออกอีกครั้งขอ
ความควรจะสั้นท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได (ไมเกิน 10 วินาที) และ
ทานควรพูดใหชาและนุมนวลเมื่อบันทึกขอความเมื่อสิ้นสุดขอ
ความขาออก ใหบันทึกเสียงเงียบที่ไมมเีสียงรบกวนเพิ่มเติมอีก 
4 - 5 วินาทีลองรับแฟกซอีกครั้ง

หมายเหตุ เครื่องตอบรับแบบดิจิตอลบางเครื่องอาจไมมีเสียง
เงียบที่บันทึกไวเมื่อส้ินสุดขอความขาออกเลนขอ
ความขาออกของทานเพื่อทําการตรวจสอบ

● หาก HP all-in-one ใชสายโทรศัพทเดียวกับอุปกรณโทรศัพท
ประเภทอื่น เชน เครื่องตอบรับ, โมเด็ม PC หรือกลองสวิตชแบบ
หลายพอรต ระดับสัญญาณแฟกซอาจจะลดลงซึ่งอาจทําใหเกิดปญหา
ขณะรับแฟกซได
ในการตรวจสอบวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหาหรือไม ใหถอดการ
เช่ือมตออุปกรณทุกอยางนอกจาก HP all-in-one ออกจากสาย
โทรศัพท จากนั้นลองรับแฟกซหากทานรับแฟกซไดโดยไมใชอุปกรณ
อื่น ช้ินสวนอุปกรณอยางนอยหนึ่งช้ินทําใหเกิดปญหา คอยๆ เพ่ิม
อุปกรณทีละช้ิน แลวรับแฟกซ จนกวาทานจะสามารถระบุช้ินสวน
อุปกรณใดที่กอใหเกิดปญหา

● หากทานมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขแฟกซ (โดยใช
บริการเสียงเรียกเขาแบบแยกเสียงเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของ
ทาน) ตรวจใหแนใจวาไดต้ังคุณสมบัติ Answer Ring Pattern (
รูปแบบเสียงเรียกเขา) บน HP all-in-one ไวตรงกันตัวอยางเชน ถา
บริษัทโทรศัพทไดกําหนดหมายเลขแฟกซของทานใหมีรูปแบบเสียง
เรียกเขาสองครั้ง ทานควรตรวจสอบวาไดเลือก Double Rings (
เสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง) เปนการตั้งคา Answer Ring 
Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา)สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการ
ต้ังคาน้ี โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา (เสียงเรียกเขา
เฉพาะ)

หมายเหตุ HP all-in-one ไมสามารถรับรูรูปแบบเสียงเรียกเขา 
เชน รูปแบบเสียงเรียกเขาสลับกันแบบสั้นและยาวหาก
ทานมีปญหาเกี่ยวกับรูปแบบเสียงเรียกเขาประเภทนี้ ให
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ขอใหบริษัทโทรศัพทของทานกําหนดรูปแบบเสียงเรียก
เขาที่ไมใชแบบสลับ

เสียงแฟกซจะถูกบันทึกในเครื่องตอบรับ       

วิธแีกไข

● เมื่อทานใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพทสําหรับ
แฟกซ ใหลองตอเครื่องตอบรับโดยตรงเขากับ HP all-in-one ตามที่
อธิบายไวใน การตั้งคาแฟกซหากไมเช่ือมตอเครื่องตอบรับตามคํา
แนะนํา เสียงแฟกซอาจถูกบันทึกลงในเครื่องตอบรับ

● โปรดตรวจสอบวาต้ังคา HP all-in-one ไวเพ่ือรับแฟกซโดย
อัตโนมัติหากตั้งคา HP all-in-one เพ่ือรับแฟกซดวยตนเอง HP all-
in-one จะไมตอบรับสายเรียกเขาทานตองโตตอบกับปลายสายในการ
รับสัญญาณแฟกซ หรือ HP all-in-one จะรับแฟกซและเครื่องตอบ
รับจะบันทึกเสียงแฟกซสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา 
HP all-in-one ใหรับแฟกซโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ การตั้ง HP all-
in-one ใหรับแฟกซ

● โปรดตรวจสอบวาคาของ Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูก
ตองจํานวนเสียงเรียกเขาสําหรับ HP all-in-one ควรมากกวาจํานวน
เสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับอัตโนมัติหากทานต้ังคาเครื่องตอบรับ
และ HP all-in-one ไวเปนจํานวนเสียงเรียกเขาจํานวนเทากัน 
อุปกรณท้ังสองชิ้นจะตอบรับ และเสียงแฟกซจะไดรับการบันทึก
สําหรับเครื่องตอบรับ

ต้ังคาเครื่องตอบรับไวใหตอบรับเมื่อไดยินเสียงเรียกเขา 4 ครั้ง และ 
HP all-in-one ใหตอบรับไดจํานวนเสียงเรียกเขามากสุดตามที่
เครื่องแฟกซของทานสามารถรองรับได(จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะ
แตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)ในการตั้งคา เครื่องตอบรับจะรับ
สาย และ HP all-in-one จะตรวจสอบสายนั้นหาก HP all-in-one 
พบวาเปนสัญญาณแฟกซ HP all-in-one จะรับแฟกซหากเปนสาย
โทรศัพท เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไวสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
ต้ังคาจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขา โปรดดูการกําหนดจํานวนครั้งของ
เสียงเรียกเขากอนตอบรับ

มเีสียงดังจากสายโทรศัพท ขณะเช่ือมตอ HP all-in-one   

วิธแีกไข

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่ได
รับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอมHP all-in-one เทานั้น 
ซึ่งรวมอารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน 
โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละ
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ตินอเมริกา มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด โปรตุเกส 
รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐ
อเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

● หากทานเช่ือมตอสายไฟ 2 เสน (ที่ใหมากับกลองกับ HP all-in-
one) กับพอรตที่มีปาย "1-LINE" ท่ีดานหลังของ HP all-in-one 
กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจจะไดยินเสียงสัญญาณคงที่ 
ซึ่งแสดงวาทานจะไมสามารถสงแฟกซไดโดยสมบูรณสาย 2 เสน 
พิเศษน้ีตางจากสายโทรศัพท 4 เสน ทั่วไปที่ทานอาจมอียูแลวในสํานัก
งาน

● หากทานใชตัวแยกสายโทรศัพท ซึ่งอาจทําใหมีเสียงสัญญาณคงทีจ่าก
สายโทรศัพท(ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบ
อยูกับชองเสียบที่ผนัง)ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP all-in-
one เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

● หากทานไมไดเสียบสายไฟกับเตาเสียบไฟที่ตอลงกราวนดอยางถูก
ตองกับ HP all-in-one ทานอาจไดยินเสียงสัญญาณคงที่จากสาย
โทรศัพทลองตอกับเตาเสียบไฟอื่น

สายไฟซึ่งใหมากับ HP all-in-one ไมยาวพอ       

วิธแีกไข
หากสายไฟซึ่งใหมาพรอมกับ HP all-in-one ไมยาวพอ ทานอาจใชตัวตอ
พวงเพื่อตอความยาวทานสามารถซื้อตัวตอพวงที่รานคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมี
อุปกรณเสริมของโทรศัพททานตองใชสายไฟสายอื่น ซึ่งเปนสายไฟแบบ
มาตรฐานซึ่งมใีนบานหรือสํานักงานของทาน

เคล็ดลับ หาก HP all-in-one ใหกับมาพรอมกับอะแดปเตอรสายไฟ 2 
เสน ทานสามารถใชอะแดปเตอรนี้กับสายไฟ 4 เสนเพ่ือขยาย
ความยาวสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรสาย
ไฟ 2 เสน โปรดดูคูมือที่ใหมาดวย

การขยายความยาวของสายไฟ

1 การใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one ใหตอ
ปลายดานหน่ึงเขากับตัวตอพวง จากนั้นตอปลายอีกดานเขากับพอรต 
"1-LINE" ที่ดานหลังของ HP all-in-one

2 ตอสายไฟอีกเสนกับพอรตที่เปดคางอยูของตัวตอพวง แลวอีกดานเขา
กับแจคเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ตามท่ีแสดงดานลางนี้
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1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 ตัวตอพวง
3 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองกับ HP all-in-one

ปญหาเกี่ยวกับแฟกซเมื่อผานอินเตอรเน็ต      

วิธแีกไข
ตรวจเช็คส่ิงตอไปนี้:
● บริการแฟกซผานอินเตอรเน็ตบางบริการทํางานไมถูกตอง เมื่อ 

HP all-in-one สงและรับแฟกซที่ความเร็วสูง (33600bps)หาก
ทานประสบปญหาในการสงและรับแฟกซขณะใชบริการแฟกซ
อินเตอรเน็ต ใหใชความเร็วแฟกซที่ชาลงทานสามารถทําการเปลี่ยน
แปลงคา Fax Speed (ความเร็วแฟกซ) จาก High (สูง) (คาดี
ฟอลตt) เปน Medium (กลาง)สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการ
ต้ังคาน้ี โปรดดู การตั้งความเร็วแฟกซ

● ทานสามารถสงและรับแฟกซไดโดยเช่ือมตอสายไฟเขากับพอรต "1-
LINE" ของ HP all-in-one ไมใชจากพอรต Ethernetซึ่งหมาย
ความวาการเชื่อมตอของทานกับอินเตอรเน็ตตองเสร็จสิ้นผานกลอง
คอนเวอรเตอร (ซึ่งจะแจ็คเครื่องอะนาล็อกแบบปกติสําหรับการเช่ือม
ตอ) หรือบริษัทโทรศัพท

● ติดตอบริษัทโทรศัพทเพ่ือใหมั่นใจวาบริการแฟกซผานอินเตอรเน็ต
สนับสนุนการแฟกซ

ปญหาในการตั้งคา HP Instant Share   
ขอผิดพลาดของการตั้งคา HP Instant Share (เชน เกี่ยวของกับการตั้งคา
แอคเคานท HP Passport หรือวิธีใชหนาจอ Address Book (สมุดแอดเด
รส) ที่ครอบคลุมบริการ HP Instant Shareขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับการแกไข
ปญหาเบื้องตนในการใชงานมีกลาวถึงอยู HP Instant Share แกไขปญหา
เบื้องตน
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ใชหัวขอนี้เพ่ือแกไขปญหาขอผิดพลาด HP Instant Share ท่ีสรางขึ้นอัน
เนื่องมาจากวิธีต้ังคาอุปกรณ

ขอผิดพลาดจากการติดตั้งตามขอกําหนดขั้นต่ํา    

วิธแีกไข

HP Instant Share ต้ังคา HP all-in-one ไมไดติดต้ังคุณสมบัติ 
HP Instant Share ไมได
➔ การใชงานคุณสมบัติ HP Instant Share ใหใสแผนซีดีการติดต้ังซึ่ง

มาพรอมกับผลิตภัณฑ แลวเลือก Typical (Recommended)
– หากทานจําเปนตองใชแผนซดีีในการติดต้ัง HP Officejet 

7300 series all-in-one ทานสามารถสั่งซื้อแผนซีดีไดจากเว็บ
ไซต www.hp.com/support

– หากทานจําเปนตองใชแผนซดีีในการติดต้ัง HP Officejet 
7400 series all-in-one ทานสามารถสั่งซื้อแผนซีดีไดจากเว็บ
ไซต www.hp.com/support

หมายเหตุ หากระบบของทานไมตรงกับขอกําหนดของระบบสําหรับการ
ติดต้ังซอฟตแวรแบบ Typical (ทั่วไป) ทานจะติดต้ังและใช 
HP Instant Share ไมได

ทานจําเปนตองติดตั้งซอฟตแวรสําหรับอุปกรณ

วิธแีกไข
ทานติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one ไมได
➔ การติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one ใหใสแผนซีดีการติดต้ังซึ่งมา

พรอมกับผลิตภัณฑ แลวเลือก Typical (Recommended)
– หากทานจําเปนตองใชแผนซดีีในการติดต้ัง HP Officejet 

7300 series all-in-one ทานสามารถสั่งซื้อแผนซีดีไดจากเว็บ
ไซต www.hp.com/support

– หากทานจําเปนตองใชแผนซดีีในการติดต้ัง HP Officejet 
7400 series all-in-one ทานสามารถสั่งซื้อแผนซีดีไดจากเว็บ
ไซต www.hp.com/support

(HP Instant Share) ไมไดตั้งคาไว 
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วิธแีกไข
ทานอาจกดปุม HP Instant Share แมวาทานจะไมไดลงทะเบียน 
HP all-in-one กับ HP Instant Share
1 กด 1 เพ่ือเลือก Yes, set up HP Instant Share for easy 

photo sharing
HP Instant Share Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ัง) เปดในเบ
ราเซอรในเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน

2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือรับแอคเคานท HP Passport แลว
ต้ังคา HP all-in-one ใหกับ HP Instant Share

HP Instant Share ไมไดตั้งคา หรือระบบเครือขายใชไมได

วิธแีกไข
ทานไมไดต้ังคา HP Instant Share ในอุปกรณของทาน
1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one
2 กด 1 เพ่ือเลือก Yes, set up HP Instant Share for easy 

photo sharing
HP Instant Share Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ัง) เปดในเบ
ราเซอรในเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน

3 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือรับแอคเคานท HP Passport แลว
ต้ังคา HP all-in-one ใหกับ HP Instant Share

วิธแีกไข
ไมมรีะบบเครือขาย

➔ สําหรับขอมูลอยางละเอียด โปรดดูคูมือของระบบเครือขายท่ีใหมา
พรอมกับ HP all-in-one

ไมตั้งคาปลายทางในอุปกรณของทานโปรดดวูิธใีชทีคู่มือ   

วิธแีกไข
บริการ HP Instant Share ไมพบปลายทางใดเลยไมไดกําหนดคาคอน
ฟกของปลายทางไว

➔ สรางปลายทางเพื่อกําหนดตําแหนงที่ทานตองการสงภาพ

โดยปลายทางอาจเปนอีเมลแอดเดรส อุปกรณที่เช่ือมตอผานเครือขาย
ของเพื่อนหรือญาติ อัลบั้มภาพถายออนไลน หรือบริการตกแตงภาพ
ถายแบบออนไลนบริการเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค

การสรางปลายทาง

1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one
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เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 3 เพ่ือเลือก Add New Destination

เมนู Select Computer (เลือกเครื่องคอมพิวเตอร) จะปรากฏขึ้น 
โดยมีรายการเครื่องคอมพิวเตอรท่ีตออยูกับระบบเครือขาย

3 เลือกเครื่องคอมพิวเตอรจากรายการ

หมายเหตุ HP Image Zone ตองติดต้ังซอฟตแวรบนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่เลือกไว โดยที่เครื่องคอมพิวเตอรนั้น
สามารถเขาใชบริการ HP Instant Share น้ันได

หนาจอบริการ HP Instant Share ปรากฏขึ้นบนจอของเครื่อง
คอมพิวเตอร

4 เขาสูระบบ HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผูใช) และ
password (รหัสผาน) ของ HP Passport
โปรแกรมจัดการ HP Instant Share จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ หนาจอจะแจงผาน HP Passport ใหทานทราบถึง
userid (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) หาก
ทานไดต้ังคาบริการ HP Instant Share เพ่ือจดจํารหัส
นั้นไว

5 เลือกแท็บ Share แลวทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ เพ่ือ
สรางปลายทางใหม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอวิธีใช
หากทานตองการสงคอลเลคชั่นภาพใหกับเพื่อนหรือญาต ใหเลือก
HP Instant Share E-mail (อีเมล HP Instant Share)ในชอง
E-mail address ใหปอนช่ืออุปกรณที่ทานตองการสง ตามดวย 
@send.hp.com

หมายเหตุ การสงอุปกรณ ใหทําดังนี้1) ผูสงและผูรับตองมรีหัสผูใช
และรหัสผานของ HP Passport; 2) ตองลงทะเบียน
อุปกรณที่ใชสงภาพไวกับ HP Instant Share และ 3) 
ตองสงภาพโดยใช HP Instant Share E-mail (อี
เมล) หรือ HP remote printing (พิมพผานเครือขาย
ของ HP)
กอนท่ีจะต้ังคาปลายทางอุปกรณใน HP Instant 
Share E-mail (อีเมล) หรือเพิ่มเครื่องพิมพสําหรับใช
การพิมพผานเครือขายของ HP ใหถามผูรับวาใชช่ือใดใน
อุปกรณที่ตอกับเครือขายโดยจะมีช่ืออุปกรณระบุไวเมื่อมี
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ผูลงชื่อใน HP Instant Share และลงทะเบียนอุปกรณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู เริ่มการติดต้ัง

6 เมื่อสรางปลายทางเสร็จแลว ใหกลับไปที่ HP all-in-one เพ่ือสงภาพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสงรูปภาพโดยตรงจาก HP all-in-
one

การแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงาน
หัวขอการแกไขปญหาเบื้องตน HP Officejet 7300/7400 series all-in-
one  ใน HP Image Zone ประกอบดวยคําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้อง
ตนสําหรับปญหาที่เกิดข้ึนบอยที่เกี่ยวของกับ HP all-in-one
หากตองการอานขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนจากเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใช Windows ใหไปที่ HP Director คลิก Help (วิธีใช) จากนั้นใหเลือก
Troubleshooting and Support (การแกไขปญหาเบื้องตนและการสนับ
สนุน)นอกจากนี้ ทานยังสามารถอานเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนไดโดยใช
ปุม Help (วิธีใช) ซึ่งจะปรากฏอยูในขอความแสดงขอผิดพลาดบางขอความ
หากตองการอานขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนจากเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใช Macintosh OS X v10.1.5 หรือรุนที่ออกหลังจากนั้น ใหคลิกท่ีไอคอน
HP Image Zone ใน Dock เลือก Help (วิธีใช) จากแถบเมนู แลวเลือก
HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) จากเมนู Help (วิธี
ใช) จากนั้นใหเลือก HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 
Troubleshooting ใน Help Viewer (โปรแกรมดูวิธีใช)
หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูล
เพ่ิมเติมไดจากเว็บไซตของ HP  ท่ี
www.hp.com/support
เว็บไซตจะมคํีาตอบสําหรับคําถามที่พบบอย

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ   
เพ่ือปองกันปญหากระดาษติด ใหใชเฉพาะกระดาษทีแ่นะนําใหใชกับ HP all-
in-oneสําหรับรายชื่อกระดาษที่แนะนําใหใช โปรดดูที่ HP Image Zone 
Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) บนหนาจอ หรือไปที่ www.hp.com/
support
อยาใสกระดาษยับหรือกระดาษเบี้ยว หรือใชกระดาษท่ีมวนงอหรือฉีกขาดลงใน
ถาดปอนกระดาษสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู หลีกเลี่ยงการติดกันของ
กระดาษ

หากกระดาษติด ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือนํากระดาษที่ติดออก
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กระดาษติด HP all-in-one    

วิธแีกไข
1 กดแถบที่ชองนํากระดาษออกดานหลังเพื่อเปดชองตามที่แสดงในภาพ

หาก HP all-in-one มาพรอมกับอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน 
อุปกรณของทานอาจจะไมมีชองนํากระดาษออกดานหลังตามที่แสดง
ไวการนํากระดาษที่ติดออก ทําไดโดยดึงอุปกรณเสริมออกกอน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีคูมือการพิมพที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
เสริมในการพิมพสองดาน

ขอควรระวัง การนํากระดาษที่ติดออกจาก HP all-in-one 
ดานหนา จะทําใหกลไกในการพิมพเสียหายใหนํากระดาษที่ติด
ออกจากชองดานหลังเสมอ

2 คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

คําเตือน หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนําออกจากลูกกลิ้ง ให
ตรวจเช็คลูกกลิ้งและลอสําหรับกระดาษที่ติด ซึ่งอาจยังติดอยูใน
อุปกรณหากทานไมนํากระดาษที่ติดอยูออกจาก HP all-in-
one กระดาษจะติดมากขึ้น

3 ใสชองนํากระดาษออกดานหลังกลับเขาที่เดิมคอยๆ ดันชองไปดาน
หนา จนกวาจะเขาตําแหนง

4 กดปุม OK (ตกลง) เพ่ือเร่ิมงานปจจุบันตอ

กระดาษติดในชองปอนกระดาษอัตโนมัต ิ

วิธแีกไข

1 ดึงถาดของชองปอนเอกสารจาก HP all-in-one เพ่ือนํากระดาษออก
2 ยกฝาครอบชองปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน
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3 คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

คําเตือน หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนําออกจากลูกกลิ้ง ให
ตรวจเช็คลูกกลิ้งและลอสําหรับกระดาษที่ติด ซึ่งอาจยังติดอยูใน
ชองปอนกระดาษอัตโนมัติหากทานไมนํากระดาษที่ติดอยูออก
จาก HP all-in-one กระดาษจะติดมากขึ้น
หากเกิดกรณีที่กระดาษติดขัดมาก ซึ่งไมเกิดข้ึนบอยนัก ทาน
อาจตองถอดแผงดานหนาออกจากดานหนาของชองปอน
กระดาษอัตโนมัติ แลวยกชิ้นงานในการดึง เพ่ือนํากระดาษที่
ฉีกขาดออกจากสวนดานในที่อยูลึกมากในชองปอนกระดาษอต
โนมัต ิสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ชองปอนกระดาษอัตโนมัติ
จะดึงกระดาษหลายแผนหรือไมดึงเลย

4 ปดฝาครอบชองปอนกระดาษอัตโนมัติ จากนั้นใสถาดปอนกระดาษ
กลับเขาไป

กระดาษติดทีอุ่ปกรณเสริมในการพิมพสองดานแบบเลือกติดตั้งได

วิธแีกไข
ทานอาจตองถอดอุปกรณเสริมในการพิมพสองดานสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดูท่ีคูมือการพิมพที่ใหมาพรอมกับอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน

หมายเหตุ หากทานปด HP all-in-one กอนที่จะนํากระดาษที่ติดออก ให
เปดเครื่องกอน แลวเริ่มพิมพ ทําสําเนา หรือแฟกซ

ชองปอนกระดาษอัตโนมัตจิะดึงกระดาษหลายแผนหรือไมดึงเลย     

สาเหตุ
ทานอาจตองทําความสะอาดแผนค่ันหรือลูกกลิ้งดานในชองปอนกระดาษ
อัตโนมัติไสดินสอ, ข้ีผ้ึง หรือหมึกอาจทําใหลูกกลิ้งและแผนค่ันหลังจากใช
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นาน หรือในกรณีที่ทานทําสําเนาเอกสารที่เปนลายมือซึ่งมนี้ําหนักของหมึก
มาก

● หากชองปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษเลย ทานจําเปนตองทํา
ความสะอาดลูกกลิ้งดานในชองปอนกระดาษอัตโนมัติ

● หากชองปอนกระดาษอัตโนมัติดึงกระดาษหลายแผนแทนที่จะดึงแผน
เดียว ทานจําเปนตองทําความสะอาดแผนค่ันซึ่งอยูดานในชองปอน
กระดาษอัตโนมัติ

วิธแีกไข
ใสกระดาษขาวที่ยังไมไดใชหน่ึงหรือสองแผนในถาดกระดาษ แลวกด
Start Copy Black (เริ่มพิมพสีดํา) เพ่ือดึงกระดาษผานชองปอน
กระดาษอัตโนมัติกระดาษธรรมดาจะปลอยและดูดซับส่ิงตกคางจากลูกกลิ้ง
และแผนค่ัน

เคล็ดลับ หากชองปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษธรรมดา ใหทํา
ความสะอาดลูกกลิ้งดานหนาเช็ดลูกกลิ้งดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ

หากปญหายังคงมอียู หรือชองปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษ ทาน
อาจทําความสะอาดลูกกล้ิงและแผนค่ันดวยตนเองนําแผงดานหนาออกจาก
ดานหนาของชองปอนกระดาษอัตโนมัติ แลวเขาไปในชิ้นงานในการดึง
ดานในชองปอนกระดาษอัตโนมัติ ทําความสะอาดลูกกล้ิงหรือแผนค่ัน แลว
ใสแผงดานหนากลับเขาไป ตามที่อธิบายไวในข้ันตอนตอไปนี้

ในการถอดแผงดานหนาออกจากดานหนาของชองปอนกระดาษอัตโนมัต ิ
1 นํากระดาษตนฉบับออกจากถาดปอนกระดาษ

เคล็ดลับ ทานจะใชชองปอนกระดาษอัตโนมัติไดงายข้ึน หากทาน
ถอดถาดปอนกระดาษออกกอน

2 ยกฝาครอบชองปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน ตามที่แสดงในรูปที่ 1
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รูปที ่1

3 ยกฝาปดของ HP all-in-one ข้ึน เหมือนกับวาทานใสกระดาษตน
ฉบับบนกระจก
รูปท่ี 2 แสดงภาพฝาที่เปดอยู และตําแหนงรอยบาก (1) ใกลกับขอบ
ขวาบนของดานหลังฝา (2)

รูปที ่2
1 รอยบาก
2 แผนรองฝาปด

4 วางน้ิวบริเวณรอยบาก ตามที่แสดงในรูปที่ 3
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รูปที ่3

5 วางน้ิวบริเวณรอยบากขณะที่ทานยกฝาลง จนกวาเกือบจะปด
6 กดดานบนของแผงดานหนา (1) ดวยนิ้วหัวแมมือ ขณะที่ดึงดานลาง

ออกจากดานขวาของ HP all-in-one ตามที่แสดงในรูปที่ 4
บิดเบาๆ เพ่ือชวยปลดแผงดานหนาของดานขวา

คําเตือน อยาดึงแผงดานหนาออกจนหมดตัวยึดพลาสติกที่ดาน
ซายสุดดานในแผงดานหนา จะชวยล็อคแผงดานหนาหากทาน
ดึงแผงดานหนาออกมาตรงๆ ทานอาจทําใหตัวยัดพลาสติกที่
ดานในของแผงดานหนาชํารุด

รูปที ่4
1 แผงดานหนา

7 จากภาพที่ 5 ใหเลื่อนแผงดานหนาไปทางซาย (1) จนกวาตัวยึด
พลาสติกที่ดานซายจะไมสัมผัสถูกสวนใดของHP all-in-one จากนั้น
ดึงแผงดานหนาออกจากอุปกรณ (2.
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รูปที ่5

การทําความสะอาดลูกกลิ้งหรือแผนคั่น

1 ใชมือจับสีนํ้าเงิน-เขียว (1) ตามที่แสดงในภาพที่ 6 เพ่ือยกชิ้นงานการ
ดึง (2) ข้ึน

รูปที ่6
1 การดูแล
2 ช้ินงานการดึง

ทําใหงายตอการเขาใชบริเวณลูกกลิ้ง (3) และแผนค่ัน (4) ตามที่
แสดงในภาพ 7
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รูปที ่7
3 ลูกกลิ้ง
4 แผนคั่น

2 ใชผาสะอาดที่ไมมขุียชุบน้ําใหหมาด จากนั้นบิดผาใหแหง
3 ใชผานั้นเช็คสิ่งท่ีตกคางอยูในลูกกลิ้ง หรือแผนค่ัน
4 หากสิ่งที่ตกคางไมหลุดออกมา ใหลองใชอัลกอฮอลไอโซโพรพิล (ยาง)
5 ใชมือจับสีนํ้าเงิน-เขียนเพื่อลดระดับช้ินงานการดึง

ในการใสแผงดานหนากลับเขาไปทีด่านหนาของชองปอนกระดาษ
อัตโนมัต ิ
1 รูปท่ี 8 จะแสดงตะขอของแผงดานหนาที่ดานซายของ HP all-in-

one เพ่ือใหตัวยึดพลาสติก (2) ที่อยูดานซายดานในของตัวยึดแผง
ดานหนาของรอยบาก (1)ที่ดานหนาของชองปอนกระดาษอัตโนมัติ
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รูปที ่8
1 รอยบาก
2 ตัวยึดพลาสติก

2 จัดแนวขอบขวาของแผงดานหนากับดานขวาของ HP all-in-one 
แลวกดดานขวาของแผงดานขวา จนกวาจะล็อคเขาตําแหนง ตามที่
แสดงในภาพที่ 9

รูปที ่9

3 วางมือบริเวณสวนกลางของแผงดานหนาตามที่แสดงในรูปที่ 10 แลว
กดจนกวาสวนกลางของแผงดานหนาจะเขาล็อค
ทานจะไดยินเสียงคลิก เมื่อดานซายเขาล็อค และเมื่อดานขวาเขาล็อค
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รูปที ่10

4 ปดฝาครอบชองปอนกระดาษอัตโนมัติ
5 หากทานถอดถาดปอนกระดาษออก ใหใสกลับเขาไปใหม

การแกไขปญหาเบื้องตนของตลับหมึกพิมพ   
หากทานพบปญหาในการพิมพ อาจเกิดปญหาขึ้นกับตลับหมึกพิมพลองทําดังน้ี:
1 ถอดและใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใสกลับเขาไป

ทั้งหมดและล็อคอยูในตําแหนงแลว
2 หากปญหายังคงมอียู ใหพิมพการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาเกิดปญหาใดกับ

ตลับหมึกพิมพ
รายงานน้ีจะใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ และทําใหรูถึง
สภาพของเครื่อง

3 หากการทดสอบเครื่องระบุวาเกิดปญหากับตลับหมึกพิมพ ใหทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

4 หากปญหายังคงมอียู ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสทองแดงของตลับหมึก
พิมพ

5 หากทานยังพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหระบุวาตลับหมึกพิมพใดที่เกิด
ปญหา จากนั้นเปล่ียนตลับหมึกพิมพน้ัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอเหลาน้ี โปรดดูที่ การดูแลรักษาเครื่อง 
HP all-in-one

HP Instant Share แกไขปญหาเบื้องตน   
ขอความแสดงขอผิดพลาดในหัวขอ จะปรากฏที่จอแสดงผลกราฟกสี HP all-in-
one ของทานหัวขอการแกไขปญหาเบื้องตน HP Instant Share จะครอบ
คลุมถึงรายละเอียดตอไปนี้ระบบชวยเหลือแบบออนไลนจะแสดงขอความแสดง
ขอผิดพลาดท่ีพบในบริการ HP Instant Share
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ขอผิดพลาดทั่วไป 
ใชหัวขอนี้เพ่ือแกไขขอผิดพลาดแบบทั่วไป HP Instant Share ตอไปนี้

HP Instant Share ขอผิดพลาดโปรดดทูีคู่มือสําหรับวิธใีช

วิธแีกไข
HP all-in-one จะแสดงขอผิดพลาด
➔ ปดระบบ แลวรีสตารท HP all-in-one

การปดระบบ HP all-in-one
1 ปดเครื่อง HP all-in-one โดยกดปุม เปด บนแผงดานหนา
2 ถอดสายไฟออกจากดานหลังของตัวเครื่อง HP all-in-one

HP Instant Share ขอผิดพลาดลองใหมอีกครั้งในภายหลัง

วิธแีกไข
บริการ HP Instant Share สงขอมูลซึ่งไมมกีารรับรูโดย HP all-in-one
➔ ลองงานนั้นอีกครั้งในภายหลังหากยังใชไมได ใหปดระบบ แลวรีสตา

รท HP all-in-one

การปดระบบ HP all-in-one
1 ปดเครื่อง HP all-in-one โดยกดปุม เปด บนแผงดานหนา
2 ถอดสายไฟออกจากดานหลังของตัวเครื่อง HP all-in-one

ขอผิดพลาดในการเชื่อมตอ 
ใชหัวขอนี้เพ่ือแกไขขอผิดพลาดตอไปนี้ที่เกิดข้ึนเมื่อ HP all-in-one ไม
สามารถเชื่อมตอกับบริการ HP Instant Share ได

ไมมกีารเชื่อมตอเครือขายโปรดดูทีคู่มือ 

วิธแีกไข

ระบบเครือขายแบบใชสาย
สายของระบบเครือขายหลวมหรือไมไดเช่ือมตอไว

การเชื่อมตอเครือขายแบบไมสมบูรณหรือไมถูกตองจะปองกันอุปกรณจาก
การติดตอระหวางกัน ทําใหเกิดปญหาในระบบเครือขาย
● ตรวจเช็คการเชื่อมตอสายเคเบิลจาก HP all-in-one กับเกตเวย, เรา

ตเตอร หรือฮับ วาตออยางแนนหนาหรือไมหากเชื่อมตอไดอยางแนน
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หนา ใหตรวจเช็คสายที่เหลืออยูวาตออยางแนนหนาหรือไมโปรด
ตรวจสอบวาไมมสีายเคเบิลชํารุด

● ตรวจเช็คการเชื่อมตอตอไปนี้ทั้งหมดสายไฟ สายเคเบิลระหวาง
HP all-in-one และฮับ หรือเราตเตอร สายเคเบิลระหวางฮับหรือเรา
ตเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร และ (หากม)ี สายเคเบิลที่ตอกับโมเด็ม
หรืออินเตอรเน็ต

● หากการเชื่อมตอที่กลาวไวขางตนแนนหนาดีแลว ใหตอสายเคเบิลไป
ยัง HP all-in-one เขากับสวนทีใชงานอยูของเครือขาย เพ่ือตรวจ
สอบวาสายเคเบิลเสีย หรือเปลี่ยนสายเคเบิลที่เหลืออยู (หนึ่งสายในแต
ละคร้ัง) จนกวาทานจะเปลี่ยนสายท่ีทํางานผิดพลาด

หมายเหตุ ทานสามารถเขาดู HP Director ไดจากเดสกท็อปท่ีหนา
จอเครื่องคอมพิวเตอร แลวคลิกที่ Status (สถานะ)กลอง
โตตอบปรากฏขึ้นเมื่อสตารทเคร่ือง ไมวาจะเชื่อมตอ 
HP all-in-one ไวหรือไม

วิธแีกไข

ระบบเครือขายแบบไรสาย
มีสัญญาณรบกวนบางประเภทอยู

HP all-in-one อยูนอกชวงตําแหนงใชงาน
● ตรวจสอบวาไดจํากัดสิ่งกีดขวางทางกายภาพและรูปแบบอื่นๆ ของ

สัญญาณรบกวนแลว
สัญญาณที่สงผานระหวาง HP all-in-one และตําแหนงใชงานจะได
รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนของอุปกรณแบบไรสายอ่ืนๆ รวมถึง
โทรศัพทแบบไรสาย, เตาอบไมโครเวฟ และระบบเครือขายแบบไร
สายอื่นๆวัตถุทางกายภาพระหวางเครื่องคอมพิวเตอรและ HP all-in-
one สงผลตอสัญญาณท่ีสงผานหากเกิดเหตุการณเชนนี้ข้ึน ใหเลื่อน
สวนประกอบของเครือขายเขาใกลกับ HP all-in-oneเพ่ือลดสัญญาณ
รบกวนจากระบบเครือขายแบบไรสายอื่น ใหลองเปลี่ยนชองทางอื่น

● เลื่อน HP all-in-one และตําแหนงใชงานใหเขาใกลกันหากระยะ
ระหวางตําแหนงใชงาน และ HP all-in-one มคีวามสําคัญ ใหลด
ระยะหางลง(ชวง 802.11b จะใหมรีะยะหางประมาณ 100 ฟุต หรือ
นอยกวานั้น หากมสีัญญาณรบกวน)หากเปนไปได ใหเคลียรเสนทาง
ระหวางตําแหนงใชงาน และ HP all-in-one และลดแหลงสัญญาณ
รบกวนของวิทยุ
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วิธแีกไข
ตอ HP all-in-one เขากับระบบเครือขายหนึ่งอันในแตละครั้งในขณะนี้ 
สามารถตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรไดโดยตรงโดยใชสาย USB
โปรแกรม HP Instant Share กําลังอานคาเครือขายกอนหนานี้
➔ หากทานพยายามที่จะใช HP Instant Share ขณะใชสาย USB รี

เซ็ตคาเครือขายที่ HP all-in-one หรือใช HP Instant Share จาก
ซอฟตแวร HP Image Zone บนเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเซ็ตคาเครือขาย โปรด
ดูที่คูมือของระบบเครือขายซึ่งใหมาพรอมกับ HP all-in-
one

เชื่อมตอไมไดกับ HP Instant Share        

วิธแีกไข
เซิรฟเวอรช่ือโดเมน (DNS) ไมมรีายการ URL
➔ ตรวจเช็คคา DNS แลวลองทํางานน้ันอีกครั้ง

การตรวจเช็ค IP แอดเดรสของ DNS
1 กด Setup (ต้ังคา) บนแผงควบคุมของ HP all-in-one

Setup Menu (เมนต้ัูงคา) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 8 จากนั้นกด 1

จากนั้น เลือก Network (เครือขาย) และ View Network 
Settings(ดูคาเครือขาย)
เมนู Network Settings (คาเครือขาย) จะปรากฏข้ึน

3 กด 1 เพ่ือเลือก Print Detailed Report (พิมพรายละเอียดของ
รายงาน)
หนาการกําหนดคาคอนฟกของเครือขายจะพิมพออกมาที่ HP all-in-
one

4 คนหาขอมูลเซิรฟเวอร DNS แลวตรวจสอบ IP แอดเดรสของ
เซิรฟเวอรช่ือโดเมนของเครือขายวาถูกตองหรือไม
ติดตอผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) เพ่ือตรวจสอบ DNS แอดเดรส

5 หากไมถูกตอง ใหเขาไปที่เว็บเซิรฟเวอรแบบในตัว (EWS) แลว
ปอน IP แอดเดรสที่ถูกตอง

การปอนขอมูลใน EWS
1  ึ ึคนหา IP แอดเดรสของอุปกรณที่หนาการกําหนดคาคอนฟกของ

เครือขาย
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2 ปอน IP แอดเดรสของอุปกรณลงในชอง Address (แอดเดรส) ตรง
เบราเซอรของเครื่องคอมพิวเตอร
Home page (โฮมเพจ) ของ EWS จะปรากฏขึ้นในหนาตางเบรา
เซอร

3 คลิกที่แถบ Networking (ระบบเครือขาย)
4 การใชระบบคนจากแถบดานขาง คนหาขอมูลที่หาเพื่อเปลี่ยนและ

ปอนขอมูลที่ถูกตอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหัวขอ HP Officejet 7300/7400 
series all-in-one ใน HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูป
ภาพของ HP)

วิธแีกไข
บริการ HP Instant Share ไมตอบสนองไมวาจะเปนบริการใชงานไมได
ช่ัวคราวเพื่อซอมบํารุง หรือการต้ังคาไมถูกตอง หรือสายเคเบิลของระบบ
เครือขายอยางนอยหน่ึงเสนไมไดเช่ือมตอไว

➔ ใหลองทําวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
– ตรวจเช็คคาพร็อกซ ี(โปรดดูข้ันตอนดานลาง)
– ตรวจเข็คการเชื่อมตอของระบบเครือขายสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 

โปรดดูคูมือการติดต้ังและคูมือของระบบเครือขายที่ใหมาพรอม
กับ HP all-in-one

– ลองงานนั้นอีกครั้งในภายหลัง

หมายเหตุ HP all-in-one ไมรองรับพร็อกซีซึ่งตองการการ
ตรวจสอบความถูกตอง

การตรวจเช็คคาพร็อกซี
1 กด Setup (ต้ังคา) บนแผงควบคุมของ HP all-in-one

Setup Menu (เมนต้ัูงคา) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 8 จากนั้นกด 1

จากนั้น เลือก Network (เครือขาย) และ View Network 
Settings(ดูคาเครือขาย)
เมนู Network Settings (คาเครือขาย) จะปรากฏข้ึน

3 กด 1 เพ่ือเลือก Print Detailed Report (พิมพรายละเอียดของ
รายงาน)
หนาการกําหนดคาคอนฟกของเครือขายจะพิมพออกมาที่ HP all-in-
one

4  ึ ึคนหา IP แอดเดรสของอุปกรณที่หนาการกําหนดคาคอนฟกของ
เครือขาย
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5 ปอน IP แอดเดรสของอุปกรณลงในชอง Address (แอดเดรส) ตรง
เบราเซอรของเครื่องคอมพิวเตอร
Home page (โฮมเพจ) ของ EWS จะปรากฏขึ้นในหนาตางเบรา
เซอร

6 คลิกที่แถบ Networking (ระบบเครือขาย)
7 ในสวน Applications (แอพพลิเคช่ัน) ใหคลิกที่ Instant Share
8 ตรวจสอบคาพร็อกซี่
9 หากคาไมถูกตอง ใหปอนขอมูลที่ถูกตองในฟลดที่เหมาะสมใน EWS

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือของระบบเครือขายที่ใหมาพรอม
กับ HP all-in-one

เชื่อมตอกับ HP Instant Share ไมไดตรวจสอบแอดเดรส DNS   

วิธแีกไข
HP all-in-one เช่ือมตอกับบริการ HP Instant Share ไมไดสาเหตุที่
เปนไปได คือไมรูจัก IP แอดเดรสของ DNS; ไมไดต้ังคา IP แอดเดรส
ของ DNS หรือคา IP แอดเดรสของ DNS คือคา 0 ท้ังหมด
➔ ตรวจสอบ IP แอดเดรสของ DNS ที่ใชโดย HP all-in-one

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตรวจเช็ค IP แอดเดรสของ DNS

เชื่อมตอกับ HP Instant Share ไมไดเซิรฟเวอร DNS ไมตอบสนอง 

วิธแีกไข
เซิรฟเวอร DNS ไมตอบสนอง, เน็ตเวิรกดาวน หรือ IP แอดเดรสของ 
DNS ไมถูกตอง
1 ตรวจสอบ IP แอดเดรสของ DNS ที่ใชโดย HP all-in-one

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตรวจเช็ค IP แอดเดรสของ DNS
2 หาก IP แอดเดรสของ DNS ถูกตอง ใหลองเชื่อมตออีกคร้ังในภาย

หลัง

เชื่อมตอกับ HP Instant Share ไมไดตรวจสอบแอดเดรสของพร็อกซ ี 

วิธแีกไข
เซิรฟเวอร DNS ไมเปลี่ยน URL ของพร็อกซีใหเปน IP แอดเดรส
1 ตรวจสอบขอมูลพร็อกซีที่ใชโดย HP all-in-one

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตรวจเช็คคาพร็อกซี
2 หากขอมูลพร็อกซถีูกตอง ใหลองเชื่อมตออีกครั้งในภายหลัง

การเชื่อมตอทําไมไดกับบริการ HP Instant Share              
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วิธแีกไข

HP all-in-one เช่ือมตอกับบริการ HP Instant Share ไมได
1 ตรวจสอบการเชื่อมตอเครือจาย แลวตรวจสอบวาเครือขายสามารถทํา

งานได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการติดต้ังและคูมือของระบบเครือ
ขายที่ใหมาพรอมกับ HP all-in-one

2 เมื่อทานตรวจสอบการเชื่อมตอกับระบบเครือขายแลว ใหลองทํางาน
อีกครั้ง

สงขอผิดพลาดจากการรวบรวมภาพ 
ใชหัวขอนี้เพ่ือแกไขขอผิดพลาดที่กอใหเกิดปญหาข้ึน เมื่อพบปญหาในการสง
ภาพจาก HP all-in-one ไปยังปลายทางที่เลือกไว

ไมพบปลายทาง 

วิธแีกไข
รูปแบบไฟลปลายทางผิดบนการดหนวยความจําผิด

➔ ดูคูมือผูใชที่ใหมาพรอมกับกลอง แลวกําหนดคาปลายทางในการด
หนวยความจําใหม

ไมอนุญาตใหใชปลายทางนีก้ับอุปกรณชิ้นนี ้  

วิธแีกไข
ปลายทางหนึ่งหรือสองอยาง HP Instant Shareไมไดเปฯของผูใชที่จด
ทะเบียนของอุปกรณช้ินนี้

➔ โปรดตรวจสอบวากลองและ HP all-in-one ไดรับการจดทะเบียน
โดยใชแอคเคานท HP Passport เดียวกัน

ขอผิดพลาดจากการดหนวยความจํา    

วิธแีกไข
การดหนวยความจําอาจเสีย

1 ถอดการดหนวยความจําออกจาก HP all-in-one แลวสอดการดน้ัน
กลับเขาไปใหม

2 หากยังใชไมได ใหปดระบบ แลวรีสตารท HP all-in-one
3 หากยังใชไมได ใหฟอรแมตการดหนวยความจําใหม

ในกรณีที่ยังใชไมไดอีก ใหเปลี่ยนการดหนวยความจํา

HP Instant Share ภาพเกินกวาทีร่ับไดโปรดดูทีคู่มือวิธใีช 
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วิธแีกไข
ไมสามารถสงงานได พ้ืนที่วางของดิสกที่บริการ HP Instant Share จะใช
เกินกวาพื้นที่ท่ีมอียู

หมายเหตุ ไฟลเกาจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติจากแอคเคานทขอผิดพลาดนี้
จะหายไปในสองสามวันหรือในสัปดาห

การลบไฟลออกจากบริการ HP Instant Share
1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one

เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 3 จากนั้นกด 5

จะเปนการเลือกเมนู Instant Share Options (ตัวเลือก Instant 
Share) จากนั้นใหเลือก Manage Account (จัดการแอคเคานท)
หนาจอบริการ HP Instant Share ปรากฏขึ้นบนจอของเครื่อง
คอมพิวเตอร

3 เขาสูระบบ HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผูใช) และ
password (รหัสผาน) ของ HP Passport

หมายเหตุ หนาจอจะแจงผาน HP Passport ใหทานทราบถึง
userid (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) หาก
ทานไดต้ังคาบริการ HP Instant Share เพ่ือจดจํารหัส
นั้นไว

4 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
5 จากเมนูการตั้งคา HP Instant Share ใหเลือก Manage 

Account (จัดการแอคเคานท)
6 ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ เพ่ือลบไฟลออกจากแอคเคานท

ขอผิดพลาดในการสงและรับคอลเลคชั่นภาพ
ใชหัวขอนี้เพ่ือแกไขขอผิดพลาดซึ่งเกิดข้ึนทั่วไปทั้งในฟงกช่ัน HP Instant 
Share การสงและรับ

การล็อกเขาสูระบบลมเหลวโปรดดคูวามชวยเหลือทีคู่มือ 

วิธแีกไข
HP all-in-oneลมเหลวที่จะล็อกเขาสูบริการHP Instant Share
● ลองใหมอีกครั้งในภายหลัง
● ต้ังคาอุปกรณนั้นอีกครั้งผาน HP Instant Share

HP Instant Share บริการดําเนินตอไปไมได 
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วิธแีกไข
บริการ HP Instant Share ดําเนินตอไปไมได
➔ บริการ ดําเนินตอไปไมไดหากทานมีปญหา โปรดติดตอ 

HP Customer Support (ฝายสนับสนุนลูกคาของ HP)

HP Instant Share บริการใชงานไมไดชั่วคราวลองใหมอีกครั้งในภายหลัง 

วิธแีกไข
บริการ HP Instant Share ใชงานไมไดช่ัวคราวเนื่องจากทําการซอม
บํารุง

➔ ลองตอใหมอีกครั้งในภายหลัง

HP Instant Share ขอความรายงานขอผิดพลาด 
หากทานพบปญหาขณะสงภาพไปยังปลายทาง รายงานขอผิดพลาด 
HP Instant Share จะพิมพออกมาที่ HP all-in-oneใชหัวขอนี้เพ่ือแกไข
ปญหาไฟลที่อาจเกิดข้ึนท่ีปรากฏบนรายงานขอผิดพลาด

รูปแบบไฟลทีไ่มรองรับ 

วิธแีกไข
ไฟลหนึ่งไฟลที่สงไปยังบริการ HP Instant Share เปนรูปแบบไฟลที่ไม
รองรับ

➔ แปลงไฟลเปน JPEG แลวลองอีกครั้ง

ไฟลเสีย   

วิธแีกไข
ไฟลที่ทานสงเปนไฟลเสีย

➔ แทนที่ไฟล แลวลองสงอีกครั้งตัวอยางเชน การถายภาพดิจิตอลใหม 
หรือการสรางภาพใหม

ขนาดไฟลใหญเกินกวาทีร่องรับได   

วิธแีกไข
ไฟลหนึ่งไฟลที่สงไปยังบริการ HP Instant Share มขีนาดไฟลใหญเกิน
กวาที่เซิรฟเวอรรองรับได

➔ แกไขภาพนั้น เพ่ือใหมขีนาดตํ่ากวา 5 MB แลวลองสงอีกครั้ง
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การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการดหนวยความจําของภาพ 
คําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตนจะเกี่ยวของกับผูใชระบบ Macintosh ที่
ใช iPhoto เทานั้น

ทานเสียบการดหนวยความจําลงใน HP all-in-one ทีต่อเครือขายไว แต 
iPhoto ไมเห็น

วิธแีกไข
การดหนวยความจําตองปรากฏบนเดสกท็อปของ iPhoto เพ่ือการคนหา 
แตการดหนวยความจําที่เสียบใน HP all-in-one ที่ตอเครือขายไว ไมติด
ต้ังบนเดสกท็อปโดยอัตโนมัติหากทานใช iPhoto จากโฟลเดอรของมัน
เอง หรือโดยการดับเบิลคลิกที่ช่ือยอ โปรแกรมจะไมเห็นการดที่เสียบไว 
แตจะเห็นการดหนวยความจําที่ไมไดติดต้ังไว ดังนั้นใหเปด HP 
Director แทน แลวเลือก iPhoto จาก More Applications (แอ
พพลิเคช่ันอื่น)เมื่อทานเริ่ม iPhoto จาก HP Director โปรแกรมจะเห็น
และติดต้ังการดหนวยความจําใหโดยอัตโนมัติ

ทานมวีิดีโอคลปิบนการดหนวยความจํา แตไมปรากฏใน iPhoto หลังจากนํา
ขอมูลในการดหนวยความจําเขามาแลว

วิธแีกไข
iPhoto จัดการภาพนิ่งเทาน้ันในการจัดการท้ังวิดีโอคลิปและภาพนิ่ง ให
ใช Unload Images (อันโหลดภาพ) จาก HP Director แทน

การอัพเดตอุปกรณ 
มีหลายวิธีที่จะอัพเดต HP all-in-oneโดยที่แตละวิธีจะเกี่ยวของกับการดาวน
โหลดไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือเร่ิม Device Update Wizard (ตัว
ชวยการอัพเดตอุปกรณ)ตัวอยางเชน
● ข้ึนอยูกับคําแนะนําจากฝายสนับสนุนลูกคาของ HP ท่ีทานสามารถเขาใช

งานเว็บไซตฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือเรียกดูการอัพเกรดอุปกรณ
● กรอบโตตอบอาจปรากฏขึ้นในจอแสดงผลกราฟกสี HP all-in-one ของ

ทาน เพ่ือใหทานอัพเดตอุปกรณ

หมายเหตุ หากทานใชระบบปฏิบัติการ Windows ทานสามารถใชยูทิลิต้ี
Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) (สวนของซอฟตแวร
HP Image Zone ที่ติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอร) เพ่ือคนหาเว็บ
ไซตสนับสนุนของ HP โดยอัตโนมัติ เกี่ยวกับการอัพเดตอุปกรณ
ตามชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนาสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูทิลิ
ต้ี Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) โปรดดูท่ี
HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) บนหนาจอ
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การอัพเดตอุปกรณ (Windows)  
ใชการเรียกดูขอมูลการอัพเดตของอุปกรณดังตอไปนี้

● ใชเว็บเบราเซอรเพ่ือดาวนโหลดการอัพเดต HP all-in-one จาก
www.hp.com/supportไฟลจะคลายไฟลไดเอง หากเปนไฟลที่มีนาม
สกุลเปน .exeเมื่อทานดับเบิลคลิกที่ไฟล .exe หนาตาง Device 
Update Wizard (ตัวชวยการอัพเดตอุปกรณ) จะเปดเครื่องคอมพิวเตอร
ของทาน

● ใชยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) เพ่ือคนหาเว็บไซ
ตสนับสนุนของ HP โดยอัตโนมัติ เกี่ยวกับการอัพเดตอุปกรณตามชวง
เวลาท่ีกําหนดไวลวงหนา

หมายเหตุ หลังจากติดต้ังยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดต
ซอฟตแวร) ในเครื่องคอมพิวเตอรของทานแลว ยูทิลิตีน้ีจะคน
หาการอัพเดตอุปกรณใหหากทานไมใชยูทิลิต้ี Software 
Update (การอัพเดตซอฟตแวร) เวอรช่ันลาสุดในขณะที่ติด
ต้ัง จะมีกรอบโตตอบปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือแจง
เตือนใหทานอัพเกรดตอบรับการอัพเกรด

การใชการอัพเดตอุปกรณ

1 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– ดับเบิลคลิกที่ไฟล .exe ท่ีใชอัพเดตที่ทานดาวนโหลดมาจาก
www.hp.com/support

– เมื่อหนาจอแจงเตือน ใหทานยอมรับการอัพเดตอุปกรณที่ยูทิลิต้ี
Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) พบ

Device Update Wizard (ตัวชวยการอัพเดตอุปกรณ) จะเปดเคร่ือง
คอมพิวเตอรของทาน)

2 ที่หนาจอ Welcome (ยินดีตอนรับ) ใหคลิกที่ Next (ถัดไป)
หนาจอ Select a Device (เลือกอุปกรณ) จะปรากฏขึ้น

3 เลือก HP all-in-one จากรายการ แลวคลิกที่ Next (ถัดไป)
หนาจอ Important Information (ขอมูลสําคัญ) จะปรากฏขึ้น

4 โปรดตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตรงตามขอกําหนดที่
แสดงไว

5 หากเปนไปตามขอกําหนด ใหคลิกที่ Update (อัพเดต)
ไฟจะกะพริบบนแผงควบคุมของ HP all-in-one
จอภาพของจอแสดงผลกราฟกสีจะเปนสีเขียว เพ่ือแสดงวามกีารโหลด
ขอมูลอัพเดตและคลายซิปลงในอุปกรณของทาน

6 อยาปลดการเชื่อมตอ ปดระบบ หรือทําสิ่งใดขณะอัพเดตขอมูล
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หมายเหตุ หากทานขัดจังหวะการทํางานของการอัพเดต ขอความแสดง
ความผิดพลาดจะปรากฏขึ้นแสดงใหทราบวาการอัพเดตผิด
พลาด โปรดขอความชวยเหลือจากฝายสนับสนุนของ HP 

หลังจาก HP all-in-one เริ่มทํางานใหม หนาจอขอมูลอัพเดตทั้งหมดจะ
ปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

7 อุปกรณของทานไดรับการอัพเดตในขณะนี้ ทานสามารถใช HP all-in-
one ไดอยางปลอดภัย

การอัพเดตอุปกรณ (Macintosh) 
โปรแกรมการติดต้ังการอัพเดตอุปกรณจะมวีิธีการตางๆ เพ่ือใชการอัพเดตกับ 
HP all-in-one ดังนี้
1 ใชเว็บเบราเซอรเพ่ือดาวนโหลดการอัพเดต HP all-in-one จาก

www.hp.com/support
2 ดับเบิลคลิกไฟลที่ดาวนโหลดไว

โปรแกรมการติดต้ังจะเปดเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
3 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ เพ่ือติดต้ังการอัพเดตใหกับ HP all-in-one
4 รีสตารท HP all-in-one เพ่ือทํากระบวนการใหเสร็จสมบูรณ
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17 ขอความชวยเหลือจาก HP
Hewlett-Packard ใหบริการทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสําหรับเครื่อง HP all-in-
one
ในบทน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการขอความชวยเหลือจากอินเทอรเน็ต ติดตอแผนกชวย
เหลือลูกคาของ HP เขาถึงหมายเลขอนุกรมของทานและหมายเลข ID บริการ โทรคุย
กับฝายลูกคาสัมพันธในทวีปอเมริกาเหนือในระหวางการรับประกัน โทรหาแผนกชวย
เหลือลูกคาประเทศญี่ปุนของ HP โทรหาแผนกชวยเหลือลูกคาในประเทศเกาหลีของ 
HP โทรหาในสวนอื่นๆ ของโลก โทรไปประเทศออสเตรเลียหลังการรับประกัน และ
เตรียมเคร่ือง HP all-in-one ของทานสําหรับการขนสง
ถาทานไมพบคําตอบที่ตองการในเอกสารประกอบหรือรายละเอียดบนหนาจอที่มา
พรอมกับผลิตภัณฑของทาน ทานสามารถติดตอบริการสนับสนุนของ HP  บริการใด
บริการหนึ่งตามที่มีอยูในรายการในหนาถัดไปการใหบริการบางอยางจะมีใหเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเทาน้ัน และบางอยางอาจมีในหลายประเทศ/ภูมิภาคท่ัวโลก
ถาไมมีรายนามหมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการในประเทศ/ภูมิภาคของทาน โปรด
ติดตอตัวแทนขายท่ีไดรับอนุญาตจาก HP เพ่ือขอคําแนะนํา

ขอความชวยเหลือและขอมูลอื่นๆ จากอินเทอรเน็ต 
หากทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเว็บไซตของ 
HP  ท่ี:
www.hp.com/support
เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซื้อ

แผนกชวยเหลือลูกคาของ HP    
โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทอื่นอาจรวมอยูในเครื่อง HP all-in-oneหากทาน
ประสบปญหาในการใชโปรแกรมตางๆ ดังกลาว โปรดโทรขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
ของบริษัทน้ันๆ
หากตองการติดตอศูนยบริการของ HP  โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีกอนโทรติด
ตอ
1 ตรวจสอบวา:

a HP all-in-one เสียบปลั๊กและเปดเครื่องอยู
b ใสตลับหมึกพิมพท่ีกําหนดอยางถูกตอง
c ใสกระดาษที่เหมาะสมในถาดปอนกระดาษ

2 รีเซ็ตเครื่อง HP all-in-one :
a ปดเครื่อง HP all-in-one โดยกดปุม เปด
b ถอดสายไฟออกจากดานหลังของตัวเครื่อง HP all-in-one
c เสียบปลั๊กไฟเครื่อง HP all-in-one ใหม
d เปดเครื่อง HP all-in-one โดยกดปุม เปด

3 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหไปยัง www.hp.com/support.
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เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซื้อ
4 ถาทานยังพบปญหาเดิมและตองการพูดคุยกับพนักงานดูแลลูกคาของ HP  โปรด

ปฏิบัติดังตอไปน้ี
a ดูช่ือเครื่อง HP all-in-one ตามที่ปรากฏบนแผงควบคุม
b พิมพรายงานการทดสอบเครื่องสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการพิมพรายงานการ

ทดสอบเครื่อง โปรดดู พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง        
c ทําสําเนาสีเปนงานพิมพตัวอยาง
d เตรียมพรอมสําหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาของทาน
e จดหมายเลขผลิตภัณฑ (serial number) และรหัสบริการ (service ID) 

เตรียมไวใหเรียบรอยสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการดูหมายเลขผลิตภัณฑ และ
รหัสบริการ โปรดดู เขาถึงหมายเลขอนุกรมและหมายเลข ID บริการของ
ทาน

5 โทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HPท้ังน้ี ควรอยูใกลเครื่อง HP all-in-one ท่ีมี
ปญหาในขณะที่โทรศัพท

เขาถึงหมายเลขอนุกรมและหมายเลข ID บริการของทาน     
ทานสามารถเขาดูขอมูลสําคัญไดโดยใช Information Menu (เมนูขอมูล) ของ 
HP all-in-one

หมายเหตุ หากเครื่อง HP all-in-one ของทานไมไดเปดอยู ทานสามารถดูหมายเลข
อนุกรมโดยการดูท่ีสติ๊กเกอรท่ีอยูมุมซายดานบนขางหลังของอุปกรณหมาย
เลขผลิตภัณฑเปนรหัส 10 ตัวตรงมุมบนดานซายของสติ๊กเกอร

1 กด OK คางไวในขณะท่ีกด ตกลง คางไว ใหกด 4Information Menu (เมนู
ขอมูล) จะปรากฏขึ้นมา

2 กด  ไวจนไวกวา Model Number (หมายเลขรุน) จะปรากฏ จากนั้นกด OK
รหัสบริการจะปรากฏขึ้นมา
จดรหัสบริการใหครบถวน

3 กด ยกเลิก ตอจากนั้นกด  จนกระทั่ง หมายเลขอนุกรม ปรากฏขึ้น
4 กด OKหมายเลขผลิตภัณฑจะปรากฏขึ้น

จดหมายเลขผลิตภัณฑใหครบถวน
5 กด ยกเลิก เพ่ือออกจาก Information Menu (เมนูขอมูล)

โทรคุยกัยฝายลูกคาสัมพันธในทวีปอเมริกาเหนือในระหวางการรับ
ประกัน 

โทร 1-800-474-6836 (1-800-HP invent)ศูนยบริการทางโทรศัพทของสหรัฐฯ มี
บริการท้ังภาษาอังกฤษและสเปนตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน (วันและเวลาใหบริการอาจ
เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา)การใหบริการในชวงระยะเวลาการรับ
ประกันไมมีคาธรรมเนียมใดๆหากพนชวงเวลารับประกันไปแลว ทานอาจตองเสียคา
บริการ
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โทรไปหาสวนอื่นๆ ของโลก 
หมายเลขดานลางแสดงวันท่ีพิมพคูมือฉบับน้ีสําหรับรายการหมายเลขโทรศัพทปจจุบัน
ของแผนกใหบริการชวยเหลือตางประเทศของ ใหไปท่ี www.hp.com/support และ
เลือกประเท/ภูมิภาค หรือภาษาของทานเอง
ทานสามารถโทรติดตอศูนยบริการ HP ในประเทศ/ภูมิภาคดังตอไปน้ีถาไมมีช่ือ
ประเทศ/ภูมิภาคของทานในรายนาม โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในทองถิ่นหรือสํานัก
งานขายและบริการ HP ท่ีใกลท่ีสุดเพ่ือขอรับบริการ
การใหบริการในชวงระยะเวลาการรับประกันไมมีคาธรรมเนียมใดๆ ยกเวนคา
โทรศัพททางไกลในบางกรณี อาจตองจายคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไว
สําหรับการชวยเหลือทางโทรศัพทในยุโรป โปรดตรวจรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ 
ของแผนกชวยเหลือทางโทรศัพทในประเทส/ภูมิภาคของทานโดยไปที่ www.hp.com/
support
หรือสอบถามจากตัวแทนขายของทาน หรือโทรติดตอ HP ตามหมายเลขที่ใหไวในคู
มือน้ี
บริษัทไดพยายามปรับปรุงการใหบริการทางโทรศัพทอยางตอเน่ือง จึงขอแนะนําให
ทานแวะเยี่ยมชมเว็บไซตของเราเปนประจําเพ่ือทราบขอมูลใหมๆ เกี่ยวกับการให
บริการและการจัดสงอุปกรณ

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

กรีซ (โทรฟรีเมื่อโทร
จากไซปรัสไปเอ
เธนส)

800 9 2649 สิงคโปร 65 - 62725300

กรีซ, ตางประเทศ +30 210 6073603 สเปน +34 902 010 059

กรีซ, ในประเทศ/
ภูมิภาค

801 11 22 55 47 สโลวาเกีย +421 2 50222444

กัมพูชา แฟกซไปยัง:+65-
6275-6707

ออสเตรเลีย ใน
ระหวางการรับประกัน

131047

กัวเตมาลา 1800-999-5105 ออสเตรีย +43 1 86332 1000

กาตาร +971 4 883 8454 อารเจนตินา (54)11-4778-
8380, 0-810-555-
5520

คอสตาริกา 0-800-011-4114, 
1-800-711-2884

อิตาลี +39 848 800 871

คูเวต +971 4 883 8454 อินเดีย 91-80-8526900
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ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

จอรแดน +971 4 883 8454 อินเดีย (โทรฟรี) 1600-4477 37

จาไมกา 1-800-711-2884 อินโดนีเซีย 62-21-350-3408

จีน 86-21-38814518, 
8008206616

อิสราเอล +972 (0) 9 830 
4848

ชิลี 800-360-999 อียิปต +20 2 532 5222

ซาอุดิอาระเบีย 800 897 1444 ฮังการี +36 1 382 1111

ญ่ีปุน +81-3-3335-9800 ฮองกง SAR +(852) 2802 4098

ตรินิแดดและโตเบโก 1-800-711-2884 เกาหลี +82 1588 3003

ตะวันออกกลาง +971 4 366 2020 เดนมารก +45 70 202 845

ตุรกี +90 216 579 71 71 เนเธอรแลนด (0.10 
ยูโร/นาที)

0900 2020 165

ตูนีเซีย 1 +216 71 89 12 22 เบลเยียม (ดัตช) +32 070 300 005

นอรเวย2          +47 815 62 070 เบลเยียม (ฝร่ังเศส) +32 070 300 004

นิวซีแลนด 0800 441 147 เปรู 0-800-10111

บราซิล (Demais 
Localidades)

0800 157751 เปอรโตริโก 1-877-232-0589

บราซิล (แกรนด เซา
เปาโล)

(11) 3747 7799 เม็กซิโก 01-800-472-6684

บรูไน แฟกซไปยัง:+65-
6275-6707

เม็กซิโก (เม็กซิโกซิต้ี) (55) 5258-9922

บังคลาเทศ แฟกซไปยัง:+65-
6275-6707

เยอรมนี (0.12 ยูโร/
นาที)

+49 (0) 180 5652 
180

บาหเรน 800 171 เยเมน +971 4 883 8454

ประเทศไทย 0-2353-9000 เลบานอน +971 4 883 8454

ประเทศสหรัฐ 1-800-474-6836 
(1-800-HP invent)

เวียดนาม 84-8-823-4530

ประเทศออสเตรเลีย 
หลังการรับประกัน (

1902 910 910 เวเนซุเอลา 0-800-474-6836 
(0-800-HP invent)
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ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

การคิดเงินตอครั้งของ
การโทร)

ปากีสถาน แฟกซไปยัง:+65-
6275-6707

เวเนซุเอลา (คารากัส) (502) 207-8488

ปานามา 001-800-711-
2884

เอกวาดอร 
(Andinatel)

999119+1-800-
7112884

ปาเลสไตน +971 4 883 8454 เอกวาดอร 
(Pacifitel)

1-800-225528+1-
800-7112884

ฝร่ังเศส (0.34 ยูโร/
นาที)

+33 (0)892 69 60 
22

แคนาดา หลังการรับ
ประกัน (คาบริการตอ
การโทรหนึ่งครั้ง)

1-877-621-4722

ฟนแลนด +358 (0) 203 66 
767

แคนาดา ในระหวาง
การรับประกัน

(905) 206-4663

ฟลิปปนส 632-867-3551 แคริบเบียน และ& 
อเมริกากลาง

1-800-711-2884

ภาษาอังกฤษนานา
ชาติ

+44 (0) 207 512 
5202

แอฟริกาตะวันตก +351 213 17 63 80

มาเลเซีย 1-800-805405 แอฟริกาใต (
สาธารณรัฐแอฟริกา
ใต)

086 0001030

ยูเครน, เคียฟ +7 (380 44) 
4903520

แอฟริกาใต, นอก
สาธารณรัฐ

+27 11 2589301

ลักเซมเบิรก (ฝรั่งเศส) 900 40 006 แอลจีเรีย 1 +213 61 56 45 43

ลักเซมเบิรก (เยอรม
นี)

900 40 007 โคลัมเบีย 01-800-51-474-
6836 (01-800-51-
HP invent)

ศรีลังกา แฟกซไปยัง:+65-
6275-6707

โบลิเวีย 800-100247

สวิตเซอรแลนด 3 +41 0848 672 672 โปรตุเกส +351 808 201 492

สวีเดน +46 (0)77 120 
4765

โปแลนด +48 22 5666 000

(ทําตอ)
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ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

สหพันธรัฐรัสเซีย, 
มอสโก

+7 095 7973520 โมร็อกโค 1 +212 22 404747

สหพันธรัฐรัสเซีย, 
เซนตปเตอรสเบิรก

+7 812 3467997 โรมาเนีย +40 (21) 315 4442

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 800 4520 โอมาน +971 4 883 8454

สหราชอาณาจักร +44 (0) 870 010 
4320

ไตหวัน +886 (2) 8722-
8000, 0800 010 
055

สาธารณรัฐเช็ก +420 261307310 ไนจีเรีย +234 1 3204 999

สาธารณะรัฐโดมินิกัน 1-800-711-2884 ไอรแลนด +353 1890 923 
902

1 ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทจะใหบริการลูกคาท่ีพูดภาษาฝร่ังเศสจากประเทศ/ภูมิภาคดังตอไปนี้: โมร็อกโค ตูนีเซีย และแอล
จีเรีย

2 คาติดต้ังตอการโทร:0.55 โครนนอรเวย (0.08 ยูโร), คาบริการลูกคาตอนาที:0.39 โครนนอรเวย (0.05 ยูโร)
3 ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทน้ีบริการลูกคาท่ีพูดภาษาเยอรมัน ฝร่ังเศส และอิตาลีในประเทสสวิตเซอรแลนด (0.08 CHF/

นาทีในชวงที่มีการใชบริการมากที่สุด 0.04 CHF/นาทีในชวงนอกเหนือเวลาที่มีการใชบริการมาก) ศูนยบริการลูกคาทาง
โทรศัพทน้ีบริการลูกคาท่ีพูดภาษาเยอรมัน ฝร่ังเศส และอิตาลีในประเทสสวิตเซอรแลนด (0.08 CHF/นาทีในชวงท่ีมีการใช
บริการมากที่สุด 0.04 CHF/นาทีในชวงนอกเหนือเวลาที่มีการใชบริการมาก)

โทรคุยกับฝายลูกคาสัมพันธในประเทศออสเตรเลียหลังการรับประกัน 
หากผลิตภัณฑของทานไมอยูในชวงการรับประกัน โปรดโทรติดตอท่ีหมายเลข 
131047 ซึ่งจะหักคาบริการสําหรับผลิตภัณฑท่ีไมอยูในชวงการรับประกันจากบัตร
เครดิตของทาน
ทานยังสามารถโทร 1902 910 910 ได จะมีการเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการชวย
เหลือหลังการรับประกันโดยคิดเงินตอเรื่องหนึ่งๆ ลงในใบเก็บเงินคาโทรศัพทของทาน
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โทรแผนกชวยเหลือลูกคาในประเทศเกาหลขีอง HP 

โทรแผนกชวยเหลือลูกคาในประเทศญี่ปุนของ HP  

 
TEL : 0570-000-511  

      03-3335-9800  

FAX : 03-3335-8338  

  9:00  17:00 

10:00  17:00 1/1 3  

FAX  

 

คูมือการใชงาน 289

ข
อค
วาม

ช
วยเห

ลือจาก H
P



บริการแลกเปลี่ยนดวนของ HP (ญี่ปุน) 

HP Quick Exchange Service

0570-000511 
:03-3335 -9800  

:  9:00  5:00  
 10:00  5:00 

1 1  3 

: 
  

 

เตรียมเครื่อง HP all-in-one ของทานสําหรับการขนสง  
หากหลังจากที่ติดตอกับแผนกชวยเหลือลูกคาของ HP หรือกลับไปยังจุดซื้อ บริษัทจะ
ขอใหทานสง HP all-in-one ของทานเขารับบริการ ถอดตลับหมึกพิมพออก และ
บรรจุ HP all-in-one ไวในวัสดุบรรจุภัณฑเดิมเพ่ือปองกันความเสียหายไปมากกวาน้ี
ทานสามารถถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่อง HP all-in-one ของทานไมวาเคร่ือง
จะเปดหรือปดอยูก็ตามเก็บสายไฟและที่คลุมแผงควบคุมเผื่อจําเปนตองเปลี่ยน HP all-
in-one
สวนน้ีจะใหวิธีการใชงานเกี่ยวกับวิธีถอดตลับหมึกพิมพออกจาก HP all-in-one ท่ีใช
งาน ถอดตลับหมึกพิมพออกจาก HP all-in-one ท่ีไมใชงาน และถอดที่คลุมแผงควบ
คุมและบรรจุ HP all-in-one ของทาน

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุนสําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือกบริการ
ตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดดู บริการแลกเปลี่ยนดวนของ HP (ญี่ปุน)

ถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องทีใ่ชงานได HP all-in-one
1 เปดเครื่อง HP all-in-one

โปรดดู ถอดตลับหมึกพิมพจากเครื่องท่ีใชงานไมได HP all-in-one หากอุปกรณ
ของทานไมไดเปดอยู

2 เปดฝาแครตลับหมึกพิมพ
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3 คอยจนกระทั่งตลับหมึกพิมพวางและเงียบลง ตอจากนั้นใหถอดตลับหมึกพิมพ
ออกจากชองและเลื่อนสลักลงสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการนําตลับหมึกพิมพออก 
โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ         

หมายเหตุ นําตลับหมึกพิมพท้ังสองตัวออกและดันสลักลงการไมปฏิบัติตามขั้น
ตอนดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเครื่อง HP all-in-one ได

4 วางตลับหมึกพิมพในกลองเก็บตลับหมึกพิมพหรือภาชนะพลาสติกสูญญากาศเพื่อ
ท่ีตลับหมึกพิมพจะไดไมแหง และเก็บไวอยาสงตลับหมึกพิมพไปกับ HP all-in-
one ถาตัวแทนแผนกชวยเหลือลูกคาของ HP ไมไดบอกใหทํา

5 ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและรอสักครูเพ่ือใหตลับหมึกพิมพเลื่อนกลับมายัง
ตําแหนงเดิม (ทางขวามือ)

หมายเหตุ ตรวจดูวาสแกนเนอรอยูในตําแหนงท่ีถูกตองกอนปด HP all-in-one

6 กดปุม เปด เพ่ือปด HP all-in-one
7 ถอดปลั๊กสายไฟออก ตอจากน้ันถอดสายไฟออกจากเครื่อง HP all-in-oneอยาสง

คืนสายไฟมากับเครื่อง HP all-in-one

คําเตือน เคร่ืองท่ีจะมาแทน HP all-in-one จะไมถูกสงมาพรอมกับสาย
ไฟเก็บสายไฟไวในสถานที่ปลอดภัยจนกระทั่งเครื่องท่ีจะมาแทน HP all-
in-one จะมาถึง

8 ดู ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกและบรรจุเครื่องของทาน HP all-in-one เพ่ือ
เตรียมสําหรับการขนสงใหเสร็จสมบูรณ

ถอดตลับหมึกพิมพจากเครื่องทีใ่ชงานไมได HP all-in-one
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีหากทานตองการถอดตลับหมึกพิมพออกสําหรับการขนสง
และ HP all-in-one ไมไดเปดอยูดู ถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องท่ีใชงานได 
HP all-in-one หากอุปกรณของทานเปดอยูปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางเพื่อปลดล็อก
แครตลับหมึกพิมพ ถอดตลับหมึกพิมพ ตอจากนั้นใหล็อกแครตลับหมึกพิมพ
1 ถอดปลั๊กสายไฟออก ตอจากน้ันถอดสายไฟออกจากเครื่อง HP all-in-oneอยาสง

คืนสายไฟมากับเครื่อง HP all-in-one

คําเตือน เคร่ืองท่ีจะมาแทน HP all-in-one จะไมถูกสงมาพรอมกับสาย
ไฟเก็บสายไฟไวในสถานที่ปลอดภัยจนกระทั่งเครื่องท่ีจะมาแทน HP all-
in-one จะมาถึง

2 โดยใหหันเขาหาดานหนาของ HP all-in-one ใหหันดานขวามือเขาหาทานจน
กระทั่งดานขวาสวนลางยื่นออกจากขอบของพื้นผิวเรียบ (เชน โตะ หรือโตะทํา
งาน) ประมาณ 12.5 ซม.
ซึ่งจะเผยสีมวงโคงบนดานลาง

คําเตือน อยาเอียง HP all-in-one ไปดานขาง เพราะอาจทําใหเกิดความ
เสียหายมากขึ้นได
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3 หาตําแหนงฝาครอบที่อยูดานลาง ตอจากนั้นใหปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางเพื่อ
ปลดล็อกแครตลับหมึกพิมพ
a ใชแท็บเพ่ือหมุนฝาครอบ 1/4 รอบในทิศทวนหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได
b ถอดฝาครอบออกวิธีน้ีจะเผยใหเห็นเฟองท่ีควบคุมความสูงของแครตลับหมึก
c หมุนเฟองไปทางดานหลังของเครื่องจนกระทั่งเฟองหยุด

หมายเหตุ ทานจะหมุนเฟองหลายครั้งกอนท่ีเฟองจะหยุด

4 เปดประตูทางเขาชองพิมพ ตอจากนั้นใหถอดตลับหมึกออกจากชองและลดสลักต่ํา
ลง

หมายเหตุ นําตลับหมึกพิมพท้ังสองตัวออกและดันสลักลงการไมปฏิบัติตามขั้น
ตอนดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเครื่อง HP all-in-one ได

5 วางตลับหมึกพิมพในกลองเก็บตลับหมึกพิมพหรือภาชนะพลาสติกสูญญากาศเพื่อ
ท่ีตลับหมึกพิมพจะไดไมแหง และเก็บไวอยาสงตลับหมึกพิมพไปกับ HP all-in-
one ถาตัวแทนแผนกชวยเหลือลูกคาของ HP ไมไดบอกใหทํา

6 หมุนเฟองไปยังดานหนาของเครื่อง HP all-in-one จนกระทั่งเฟองหยุด
วิธีน้ีจะล็อกและยึดแครตลับหมึกพิมพใหแนนสําหรับการขนสงท่ีปลอดภัย
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7 ตอฝาครอบเขากับสวนลางของ HP all-in-one ใหมโดยการปรับแท็ปท้ังสองให
ตรงกันบนฝาครอบที่มีชองเต็มท้ังชองในขณะที่ฝาครอบอยูในตําแหนงน้ัน ให
หมุนฝาครอบ 1/4 รอบเพื่อล็อกฝาครอบใหเขาท่ี

8 ดู ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกและบรรจุเครื่องของทาน HP all-in-one เพ่ือ
เตรียมสําหรับการขนสงใหเสร็จสมบูรณ

ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกและบรรจเุครื่องของทาน HP all-in-one
ทําตามขั้นตอนตอไปน้ีใหเสร็จสมบูรณเมื่อทานถอดตลับหมึกพิมพออกและถอดปลั๊ก
เครื่อง HP all-in-one ออกแลว

คําเตือน ตองถอดปลั๊กเครื่อง HP all-in-one ออกกอนปฏิบัติข้ันตอนเหลาน้ี

1 ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกตามขั้นตอนตอไปน้ี:
a วางมือลงบนแตละขางของฝาครอบแผงควบคุม
b ใชหัวแมมือเพ่ืองัดฝาครอบแผงควบคุมออก

2 เก็บฝาครอบแผงควบคุมไวอยาสงฝาครอบแผงควบคุมมากับเครื่อง HP all-in-
one

คําเตือน เคร่ืองท่ีจะมาแทน HP all-in-one อาจไมมาพรอมกับฝาครอบ
แผงควบคุมเก็บฝาครอบแผงควบคุมของทานในที่ปลอดภัย และเมื่อเครื่อง
ท่ีจะมาแทน HP all-in-one มาถึง ใหตอฝาครอบแผงควบคุมเขาไปใหม
ทานตองตอฝาครอบแผงควบคุมเพ่ือใชฟงกช่ันตางๆ ของแผงควบคุมบน
เครื่องท่ีมาแทน HP all-in-one

เคล็ดลับ ดูคูมือติดต้ังท่ีมากับเครื่อง HP all-in-one สําหรับวิธีการใชงานสําหรับ
การติดฝาครอบแผงควบคุม

หมายเหตุ เครื่องท่ีมาแทน HP all-in-one อาจมากับวิธีการใชสําหรับการติดต้ัง
อุปกรณของทาน

3 ถอดอุปกรณเสริมการพิมพแบบสองหนาอัตโนมัติของ HP จากดานหลังของ 
HP all-in-one
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หมายเหตุ หาก HP all-in-one ของทานมีถาดใสกระดาษธรรมดาความจุ 250 
แผน ใหถอดออกกอนท่ีจะสงมา

4 หากเปนไปได ใหบรรจุเครื่อง HP all-in-one เพ่ือการจัดสงโดยใชวัสดุหีบหอ
เดิมหรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับอุปกรณสําหรับเปลี่ยน

หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออื่นท่ีเหมาะสมความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัด อยูภาย
ใตการรับประกัน

5 ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
6 โปรดใสส่ิงตอไปน้ีลงในกลองดวย:

– ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเคร่ืองโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการ
พิมพของเครื่องมาดวยจะดีมาก)

– สําเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
– ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถติดตอไดในระหวางวัน
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18 ขอมูลการรับประกัน  
ในบทน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการรับประกันท่ีจํากัดของ HP all-in-one 
บริการการรับประกัน การอัพเกรดการรับประกัน การสงคืน HP all-in-one เพ่ือเขา
รับบริการ และมีคําแถลงเกี่ยวกับการรับประกันท่ัวโลกที่จํากัดของ Hewlett-Packard

ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด
ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด (ฮารดแวรและบริการ):1 ป
ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด (CD media):90 วัน
ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด (ตลับหมึกพิมพ):จนกวาหมึก HP จะหมด  หรือถึง
วันท่ี “ส้ินสุดระยะเวลาการรับประกัน” ท่ีระบุบนตลับหมึก แลวแตวากรณีใดเกิดข้ึน
กอนการรับประกันน้ีไมครอบคลุมผลิตภัณฑหมึกของ HP ท่ีถูกเติมใหม ผลิตใหม ตก
แตงใหม ใชผิด หรือทําใหเสีย

บริการรับประกัน
ในการขอบริการซอมจาก HP ทานตองติดตอเจาหนาท่ีใหบริการของ HP หรือศูนยให
ความชวยเหลือลูกคาของ HP สําหรับการแกไขปญหาเบ้ืองตนเสียกอนโปรดอาน
แผนกชวยเหลือลูกคาของ HP  เพ่ือศึกษาขั้นตอนกอนโทรติดตอศูนยบริการลูกคา
หากเครื่อง HP all-in-one ของทานตองเปลี่ยนช้ินสวนเพียงเล็กนอยท่ีทานสามารถ
เปลี่ยนเองได HP อาจจายคืนคาขนสง ภาษีและอากรตางๆ ใหการชวยเหลือทาง
โทรศัพทสําหรับการเปลี่ยนช้ินสวน และจายคาขนสง ภาษีและอากรตางๆสําหรับชิ้น
สวนท่ี HP ขอใหทานสงคืนมิฉะน้ัน ศูนยใหความชวยเหลือลูกคาของ HP จะสงใหทาน
ไปยังตัวแทนผูใหบริการท่ีรับรองโดย HP เพ่ือใหบริการผลิตภัณฑ  

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุนสําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือกบริการ
ตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดดู บริการแลกเปลี่ยนดวนของ HP (ญี่ปุน)

การอัพเกรดการรับประกัน
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของทาน HP อาจใหตัวเลือกการอัพเกรดการรับประกัน
ท่ีขยายหรือเพ่ิมการรับประกันผลิตภัณฑมาตรฐานตัวเลือกท่ีมีอาจประกอบดวย สิทธิ
พิเศษเกี่ยวกับการชวยเหลือทางโทรศัพท บริการสงคืน หรือการแลกเปลี่ยนในวันทํา
การถัดไปโดยทั่วไปแลว การครอบคลุมบริการจะเริ่มจากวันท่ีซื้อผลิตภัณฑและตองซื้อ
ภายในเวลาของการซื้อผลิตภัณฑท่ีจํากัด
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม:
● ในประเทศสหรัฐ ใหโทร 1-866-234-1377 เพ่ือคุยกับท่ีปรึกษาของ HP
● สําหรับประเทศอื่น โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในประเทศของทาน

โปรดดูหมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการลูกคาระหวางประเทศที่ โทรไปหาสวน
อื่นๆ ของโลก

● ไปยังเว็บไซต HP:
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หากพรอม ใหเลือกประเทส/ภูมิภาค ตอจากนั้นหาขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน

การสงเครื่อง HP all-in-one เขารับบริการ
กอนสงเครื่อง HP all-in-one ของทานเพ่ือรับบริการ ทานตองโทรถึงแผนกชวยเหลือ
ลูกคาของ HP โปรดอาน แผนกชวยเหลือลูกคาของ HP  เพ่ือศึกษาขั้นตอนกอนโทร
ติดตอศูนยบริการลูกคา

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุนสําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือกบริการ
ตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดดู บริการแลกเปลี่ยนดวนของ HP (ญี่ปุน)

คําแถลงเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลกทีจ่ํากัดของ Hewlett-
Packard  

ขอมูลตอไปน้ีจะบอกถึงการรับประกันท่ัวโลกแบบจํากัดของ HP 

ขอบเขตการรับประกันแบบจํากัด
Hewlett-Packard ("HP") ใหการรับประกันแกลูกคาซึ่งเปนผูใชปลายทาง ("ลูกคา") 
วา ผลิตภัณฑ HP Officejet 7300/7400 series all-in-one ("ผลิตภัณฑ") แตละ
เครื่อง รวมถึงซอฟตแวร อุปกรณเสริม สื่อ และวัสดุท่ีเกี่ยวของ ปราศจากความ
บกพรองดานวัสดุและคุณภาพสินคาในระยะเวลารับประกัน ซึ่งเริ่มนับจากวันท่ีซื้อ
ผลิตภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑฮารดแวรแตละชิ้น ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัดของ HP คือ 
หน่ึงปสําหรับชิ้นสวน และหน่ึงปสําหรับการบริการสําหรับผลิตภัณฑอื่นๆ ท้ังหมด ระยะ
เวลาการรับประกันแบบจํากัดของ HP สําหรับท้ังชิ้นสวนและบริการคือ 90 วัน
สําหรับผลิตภัณฑประเภทซอฟตแวร การรับประกันแบบจํากัดของ HP จะครอบคลุม
เฉพาะความลมเหลวในการปฏิบัติตามคําสั่งของโปรแกรมเทาน้ันHP ไมรับประกันวา
ผลิตภัณฑใดๆ จะสามารถทํางานไดโดยไมติดขัดหรือปราศจากขอผิดพลาด
การรับประกันแบบจํากัดของ HP ครอบคลุมเฉพาะขอบกพรองท่ีเกิดจากการใชงาน
ผลิตภัณฑตามปกติเทาน้ัน และไมครอบคลุมปญหาอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงปญหาที่เกิดจาก (ก) 
การดัดแปลงหรือการดูแลรักษาท่ีไมถูกตอง (ข) ซอฟตแวร อุปกรณเสริม สื่อ หรือวัสดุ
ท่ี HP ไมไดเปนผูจัดหาหรือรองรับ หรือ (ค) การใชงานนอกเหนือขอบเขตคุณ
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑฮารดแวร การใชตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP หรือตลับหมึกพิมพ
แบบเติมจะไมมีผลตอการรับประกันท่ีใหแกลูกคา หรือตอสัญญาการใหบริการของ 
HP กับลูกคา อยางไรก็ตาม หากความบกพรองหรือความเสียหายของผลิตภัณฑเกิด
จากการใชตลับหมึกพิมพท่ีไมใชผลิตภัณฑของ HP หรือตลับหมึกพิมพแบบเติม HP 
จะคิดคาบริการและคาวัสดุตามอัตรามาตรฐานสําหรับการซอมแซมผลิตภัณฑท่ี
บกพรองหรือเสียหายน้ัน
ในชวงระยะเวลาการรับประกัน หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองของผลิตภัณฑใดๆ 
HP สามารถเลือกท่ีจะซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑท่ีมีขอบกพรองน้ันในกรณีท่ีคา

บท 18

296 เครื่อง HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

ข
อม
ูลก
าร
รับ
ป
ระ
กัน

http://www.hp.com/support


บริการมิไดรวมอยูในการรับประกันแบบจํากัดของ HP คาบริการจะเปนไปตามอัตรา
มาตรฐานของ HP
หาก HP ไมสามารถซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑท่ีมีขอบกพรองไดตามที่ระบุไวใน
ขอสัญญาของการรับประกัน HP จะคืนเงินใหแกลูกคาตามราคาซื้อของผลิตภัณฑ ภาย
ในระยะเวลาอันสมควรหลังจากที่ไดรับแจงเกี่ยวกับขอบกพรองน้ันๆ
ท้ังน้ี HP ไมมีภาระผูกพันท่ีจะตองซอมแซมผลิตภัณฑ เปลี่ยนใหม หรือคืนเงินใหแก
ลูกคา ตราบใดท่ีลูกคายังมิไดสงคืนผลิตภัณฑท่ีบกพรองน้ันใหแก HP
ผลิตภัณฑท่ีเปลี่ยนใหอาจเปนของใหมหรือมีสภาพเหมือนใหม แตอยางนอยจะตองมี
สมรรถนะการทํางานเทากับผลิตภัณฑเดิม
ผลิตภัณฑของ HP  ซ่ึงรวมถึงผลิตภัณฑทุกชิ้น อาจมีช้ินสวน สวนประกอบ หรือวัสดุท่ี
ไดจากการนํามาผลิตใหม โดยมีประสิทธิภาพการทํางานเทียบเทาผลิตภัณฑใหม
การรับประกันแบบจํากัดของ HP สําหรับผลิตภัณฑทุกชิ้น จะมีผลบังคับใชในประเทศ/
ภูมิภาค หรือพ้ืนท่ีท่ี HP มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑทานสามารถทําสัญญาบริการรับ
ประกันเพ่ิมเติม เชน บริการตามสถานที่ ไดจากศูนยบริการ HP ท่ีไดรับอนุญาตใน
ประเทศ/ภูมิภาคท่ีมีการจําหนายผลิตภัณฑโดย HP หรือตัวแทนท่ีไดรับอนุญาต

ขอจํากัดของการรับประกัน
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น ท้ัง HP และซัพพลายเออรของ HP ซึ่งเปนบุคคล
ท่ีสาม จะไมใหการรับประกันหรือใหเงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ไมวาจะโดยนัย
หรือชัดแจง ในสวนของการรับประกันหรือเงื่อนไขท่ีมีนัยเกี่ยวกับความเหมาะสมใน
การซื้อขาย คุณภาพที่นาพึงพอใจ และความเหมาะสมสําหรับการใชงานในวัตถุ
ประสงคใดโดยเฉพาะ

ขอจํากัดของความรับผิดชอบ
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น การแกไขปญหาที่ใหไวในคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับ
ประกันแบบจํากัดน้ี เปนการแกไขปญหาแกลูกคาโดยเฉพาะแตผูเดียว
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น นอกเหนือจากภาระผูกพันท่ีระบุในคําชี้แจงเกี่ยว
กับการรับประกันน้ีแลว ไมวากรณีใดๆ HP หรือซัพพลายเออรของ HP ซ่ึงเปนบุคคล
ท่ีสาม จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายโดยตรง โดยออม โดยกรณีพิเศษ โดยอุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายท่ีเปนผลสืบเน่ืองใดๆ ไมวาจะเปนไปตามสัญญา การละเมิด หรือหลัก
กฎหมายใดๆ และไมวา HP หรือซัพพลายเออรของ HP ซึ่งเปนบุคคลท่ีสาม จะไดรับ
แจงถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดความเสียหายน้ันหรือไมก็ตาม

กฎหมายทองถิ่น
คําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดน้ีใหสิทธิเฉพาะทางกฎหมายแกลูกคานอก
จากน้ี ลูกคาอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งอาจแตกตางกันไปในแตละรัฐของสหรัฐอเมริกา ในแต
ละรัฐของแคนาดา และในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ท่ัวโลก
ในกรณีท่ีคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดน้ีขัดกับกฎหมายทองถิ่น คําชี้แจงน้ี
พึงไดรับการแกไขเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่นน้ันภายใตกฎหมายทองถิ่นดัง
กลาว การยกเลิกสิทธิและขอจํากัดบางประการของคําชี้แจงน้ีอาจไมมีผลบังคับใชกับ
ลูกคาตัวอยางเชน บางรัฐในสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลของบางประเทศ (รวมทั้งรัฐ
ตางๆ ของแคนาดา) อาจ:
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ปฏิเสธการเพิกถอนสิทธิและขอจํากัดของคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันน้ี หากเปนการ
จํากัดสิทธิของผูบริโภคตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย (เชน สหราชอาณาจักร)
หรืออาจจํากัดความสามารถในการบังคับใชการยกเลิกสิทธิหรือขอจํากัดเหลาน้ันของผู
ผลิต หรือ
ใหสิทธิในการรับประกันเพ่ิมเติมแกลูกคา กําหนดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย
ซึ่งผูผลิตไมสามารถทําการเพิกถอนได หรือไมอนุญาตใหมีขอจํากัดภายในระยะเวลา
ของการรับประกันโดยนัยน้ัน
สําหรับการซื้อขายในออสเตรเลียและนิวซีแลนด เงื่อนไขการรับประกันในคําชี้แจง
เกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดน้ี ไมมีผลในการยกเวน จํากัด หรือเปล่ียนแปลงสิทธิ
ตามกฎหมาย ซ่ึงมีผลใชบังคับกับการจําหนายผลิตภัณฑของ HP   ใหแกลูกคาดัง
กลาว แตจะถือเปนสวนเพิ่มเติม เวนเสียแตกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต

ขอมูลการรับประกันทีจ่ํากัดสําหรับประเทศ/ภูมิภาคใน EU
รายการข างลางเปนชื่อและที่อยูของตัวแทนของ HP ท่ีใหการรับประกันท่ีจํากัดของ 
HP (การรับประกันของผูผลิต) ในประเทศ/ภูมิภาค EU
นอกจากนี้ ทานยังมสีิทธติามพระราชบัญญัตทิางกฎหมายตามสัญญาทีท่ําไวกับผูขาย 
นอกเหนือจากการรับประกันจากผูผลิตซึ่งไมมขีอจํากัด

Belgique/Luxembourg
Hewlett-Packard Belgium SA/NV
Woluwedal 100
Boulevard de la Woluwe
B-1200 Brussels

ไอรแลนด

Hewlett-Packard Ireland Ltd.
30 Herbert Street
IRL-Dublin 2

Danmark
Hewlett-Packard A/S
Kongevejen 25
DK-3460 Birkeroed

Nederland
Hewlett-Packard Nederland BV
Startbaan 16
1187 XR Amstelveen NL

France
Hewlett-Packard France
1 Avenue du Canada
Zone d’Activite de Courtaboeuf
F-91947 Les Ulis Cedex

โปรตุเกส

Hewlett-Packard Portugal - 
Sistemas de
Informática us="PENDING" 
_output.type="both" _os="all"
>Edificio D. Sancho I
Quinta da Fonte
Porto Salvo
2780-730 Paco de Arcos
P-Oeiras
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Deutschland
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Stra฿e 110-140
D-71034 B๖blingen

 ึsterreich
Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Lieblgasse 1
A-1222 Wien

Espa๑a
Hewlett-Packard Espa๑ola S.A.
Carretera Nacional VI
km 16.500
28230 Las Rozas
E-Madrid

Suomi
Hewlett-Packard Oy
Piispankalliontie 17
FIN-02200 Espoo

Greece
Hewlett-Packard Hellas
265, Mesogion Avenue
15451 N. Psychiko Athens

Sverige
Hewlett-Packard Sverige AB
Skalholtsgatan
9S-164 97 Kista

Italia
Hewlett-Packard Italiana S.p.A
Via G. Di Vittorio 9
20063 Cernusco sul Naviglio
I-Milano

สหราชอาณาจักร

Hewlett-Packard Ltd
Cain Road
Bracknell
GB-Berks RG12 1HN
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19 ขอมูลดานเทคนิค

บทน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดของระบบสําหรับ Windows และ Macintosh; 
กระดาษ, การพิมพ, การทําสําเนา, การดหนวยความจํา, ลักษณะเฉพาะสําหรับการ
สแกน, ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ, กระแสไฟฟา และสภาพแวดลอม, ประกาศขอ
บังคับ และประกาศเรื่องความสอดคลองตามขอกําหนดสําหรับเคร่ือง HP all-in-one 
ของทาน

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ  
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบทางดานซอฟตแวรถูกเก็บอยูในไฟล Readmeสําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการดูไฟล Readme โปรดดู ดูไฟล Readme

ลักษณะเฉพาะของกระดาษ                   
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับความจุของถาดใสกระดาษ, ขนาดกระดาษ และลักษณะ
เฉพาะเกี่ยวกับขอบกระดาษ

ความจขุองถาดใสกระดาษ     

ประเภท น้ําหนักกระดาษ  ถาดปอนกระดาษเขา ถาดรับกระดาษ
ออกHP ขอแนะนํา
ใหทานหมั่นนํา
กระดาษออกจาก
ถาดปอนกระดาษ
ออก

กระดาษธรรมดา 16 ถึง 24 ปอนด 
(60 ถึง 90 แกรม)

150 (กระดาษ 20 
ปอนด)

50 (กระดาษ 20 
ปอนด)

กระดาษ legal 20 ถึง 24 ปอนด 
(75 ถึง 90 แกรม)

150 (กระดาษ 20 
ปอนด)

50 (กระดาษ 20 
ปอนด)

บัตร นํ้าหนักสูงสุดคือ 
110 ปอนด (200 
แกรม)

30 30

ซองจดหมาย 20 ถึง 24 ปอนด 
(75 ถึง 90 แกรม)

20 10

ปายประกาศ 16 ถึง 24 ปอนด 
(60 ถึง 90 แกรม)

20 20 หรือนอยกวา

แผนใส ไมระบุ 25 25 หรือนอยกวา
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ประเภท น้ําหนักกระดาษ  ถาดปอนกระดาษเขา ถาดรับกระดาษ
ออกHP ขอแนะนํา
ใหทานหมั่นนํา
กระดาษออกจาก
ถาดปอนกระดาษ
ออก

ฉลาก ไมระบุ 30 30

10 x 15 ซม. กระดาษ
ภาพถาย

145 ปอนด (236 
แกรม)

30 30

216 x 279 มม. 
กระดาษภาพถาย

ไมระบุ 20 20

ขนาดกระดาษ             

ประเภท ขนาด

กระดาษ Letter:216 x 279 มม.
A4:210 x 297 มม.
A5:148 x 210 มม.
Executive:184.2 x 266.7 มม.
Legal:216 x 356 มม.

ปายประกาศ HP Banner Paper, A4
Z-fold
กระดาษคอมพิวเตอร:(ดึงรอยปรุออก)

ซองจดหมาย U.S. #10:105 x 241 มม.
A2: 111 x 146 มม.
DL: 110 x 220 มม.
C6:114 x 162 มม.

แผนใส Letter:216 x 279 มม.
A4:210 x 297 มม.

กระดาษภาพถาย 102 x 152 มม.
127 x 178 มม.
Letter:216 x 279 มม.
A4:210 x 297 มม.
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ประเภท ขนาด

บัตร 76 x 127 มม.
101 x 152 มม.
127 x 178 มม.
A6 :105 x 148.5 มม.
โปสการด Hagaki:100 x 148 มม.

ฉลาก Letter:216 x 279 มม.
A4:210 x 297 มม.

Custom 76 x 127 มม. สูงสุดถึง 216 x 356 มม.

ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับขอบกระดาษ            

ดานบน (ขอบดานหัว
กระดาษ)

ดานลาง (ขอบดานทาย
กระดาษ)

กระดาษหรือแผนใส

กระดาษ U.S. (Letter, Legal, 
Executive)

1.8 มม. 3 มม.

ISO (A4, A5) และ JIS (B5) 1.8 มม. 6.0 มม.

ซองจดหมาย

1.8 มม. () 14.3 มม.

บัตร

1.8 มม. 6.7 มม.

ลักษณะเฉพาะดานการพิมพ   
● สีดํา 1200 x 1200 dpi
● สี 1200 x 1200 dpi ดวย HP PhotoREt III
● วิธีการ:การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
● ภาษา :HP PCL Level 3, PCL3 GUI หรือ PCL 10
● ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
● รอบการทํางาน:พิมพได 500 แผนตอเดือน (โดยเฉล่ีย)
● รอบการทํางาน:พิมพได 5000 แผนตอเดือน (สูงสุด)
● การพิมพขนาดพาโนรามา
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โหมด ความละเอียด (จุดตอนิ้ว) ความเร็ว (หนาตอ
นาท)ี

Best (ดีท่ีสุด) สีดํา 1200 x 1200 2

 สี 1200 x 1200 สูงสุดไมเกิน 4800 
จุดตอน้ิว

2

Normal (
ธรรมดา)

สีดํา 600 x 600 9.8

 สี 600 x 600 5.7

Fast (ดวน) สีดํา 300 x 300 30

 สี 300 x 300 20

ลักษณะเฉพาะของการทําสําเนา   
● การประมวลภาพแบบดิจิตอล
● ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 99 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
● ยอขยายแบบดิจิตอลไดต้ังแต 25 ถึง 400% (ข้ึนอยูกับรุน)
● มีคุณสมบัติ Fit to page (พอดีกับหนา), Poster (โปสเตอร), Many on 

page (หลายแผนตอหนา)
● สีดําสูงสุด 30 แผนตอนาที สี 20 แผนตอนาที (ข้ึนอยูกับรุน)
● ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร

โหมด  ความเร็ว (
หนาตอนาท)ี

ความละเอียดในการ
พิมพ (จุดตอนิ้ว)

ความละเอียดในการ
สแกน (จุดตอนิ้ว)

Best (ดีท่ี
สุด)

สีดํา สูงสุด .8 
แผน

1200 x 1200 1200 x 1200

 สี สูงสุด .8 
แผน

1200 x 1200 1200 x 1200

Normal (
ธรรมดา)

สีดํา สูงสุด 9.8 
แผน

600 x 600 600 x 1200

 สี สูงสุด 5.7 
แผน

600 x 600 600 x 1200

Fast (
ดวน)

สีดํา สูงสุด 30 
แผน

300* x 300 600 x 1200

 สี สูงสุด 20 
แผน

600 x 300 600 x 1200

คูมือการใชงาน 303

ข
อม
ูลด
าน
เท
คน

คิ



ลักษณะเฉพาะของแฟกซ   
● สามารถใชกับแฟกซสีขาวดําและแฟกซสีได
● โทรดวนสูงสุด 130 หมายเลข (ข้ึนอยูกับรุน)
● หนวยความจําสูงสุด 150 หนา (แตกตางกันไปในแตละรุน ข้ึนอยูกับ ITU-T 

Test Image #1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน)หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือ
ความละเอียดสูงจะใชเวลาและหนวยความจํามากขึ้น

● แฟกซหลายหนาแบบกําหนดเอง
● โทรซ้ําอัตโนมัติ (สูงสุด 5 ครั้ง)
● การยืนยันและรายงานผล
● แฟกซ CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
● การสงดวยความเร็ว 33.6 กิโลบิตตอวินาที
● 3 วินาที/หนา ดวยความเร็ว 33.6 กิโลบิตตอวินาที (ข้ึนอยูกับ ITU-T Test 

Image #1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน)หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือความ
ละเอียดสูงจะใชเวลาและหนวยความจํามากขึ้น

● ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลี่ยนระหวางแฟกซและเครื่องตอบ
รับอัตโนมัติ

 ภาพถาย (จุดตอนิ้ว) ด ี(จุดตอนิ้ว) มาตรฐาน (จุดตอนิ้ว)

สีดํา 200 x 200 200 x 200 200 x 100

สี 200 x 200 200 x 200 200 x 200

ลักษณะเฉพาะของการดหนวยความจํา            
● จํานวนไฟลสูงสุดท่ีแนะนําบนการดหนวยความจํา1,000
● ขนาดแนะนําสูงสุดของแตละไฟลสูงสุด 12 เมกะพิกเซล, สูงสุด 8 เมกะไบท
● ขนาดการดหนวยความจําสูงสุดท่ีแนะนํา:1 GB (เฉพาะในสภาพท่ีใชงานไดดีเทา

น้ัน)

หมายเหตุ ถาการดหนวยความจํามีขนาดใกลเคียงกับขนาดสูงสุดท่ีกําหนดไว อาจทํา
ใหประสิทธิภาพการทํางานของ HP all-in-one ชากวาท่ีตองการ

ประเภทของการดหนวยความจําที่ไดรับการสนับสนุน
● CompactFlash
● SmartMedia
● Memory Stick
● Memory Stick Duo
● Memory Stick Pro
● Secure Digital
● MultimediaCard (MMC)
● xD-Picture Card
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ลักษณะเฉพาะของการสแกน   
● รวม Image Editor
● ซอฟตแวร OCR แบบสมบูรณจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขได

โดยอัตโนมัติ
● ความเร็วของการสแกนจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
● อินเตอรเฟสท่ีใชกับ Twain ได
● ความละเอียด2400 x 4800 จุดตอน้ิวออปติคอล ปรับความคมชัดสูงสุด 

19,200 จุดตอน้ิว
● สีสี 48 บิต grayscale 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
● ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจก216 x 355.6 มม.

ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ    
● 35.3 ซม
● ความกวาง:          54.9 ซม.
● ความลึก:          39.7 ซม.

43.8 ซม. (เมื่อมี HP Automatic Two-sided Printing Accessory ติดต้ัง
อยู)

● น้ําหนัก:          11.3 กก.
11.9 กก. (เมื่อมี HP Automatic Two-sided Printing Accessory ติดต้ังอยู)
14.2 กก. (เมื่อมี HP Automatic Two-sided Printing Accessory และ 
HP 250 Sheet Plain Paper Tray ติดต้ังอยู)

ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา           
● การใชไฟ :สูงสุด 75 W
● แรงดันไฟฟาเขา:AC 100 ถึง 240 V ~ 2 A 50–60 Hz ตอสายดิน
● แรงดันไฟฟาออก:DC 31Vdc===2420 mA

ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม  
● ระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะในการใชงานท่ีแนะนํา :15 ถึง 32 องศาเซลเซียส (59 ถึง 

90 องศาฟาเรนไฮต)
● ระดับอุณหภูมิปฏิบัติการท่ีสามารถใชงานได:-15 ถึง 35 องศาเซลเซียส C (5 ถึง 

104 องศาฟาเรนไฮต)
● ความชื้น :15% ถึง 85% RH ไมควบแนน
● ระดับอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา):–4 ถึง 60 องศา

เซลเซียส (–40 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต)
● ในท่ีท่ีมีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาแรงดันไฟฟาออกจากเครื่อง HP all-

in-one อาจผิดพลาดบาง
● HP แนะนําใหใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 เมตร (10 

ฟุต) เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีมีแนวโนมวาจะมี
คาสูงใหเหลือนอยท่ีสุด
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ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
หากทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซต
ของ HPไปท่ี www.hp.com/support

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

การรักษาสิ่งแวดลอม 
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวด
ลอมเครื่องพิมพน้ีไดรับการออกแบบใหมีคุณลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต Commitment to the Environment 
ของ HP ไดท่ี:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

การกอใหเกิดโอโซน 
เครื่องพิมพน้ีสรางกาซโอโซนในปริมาณท่ีนอยมาก (O3)

การใชพลังงาน 
จะสามารถประหยัดการใชพลังงานไดมากเมื่อเลือกโหมด ENERGY STAR® ซ่ึง
เปนการชวยสงวนทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดเงิน โดยไมทําใหประสิทธิภาพการ
ทํางานของผลิตภัณฑลดลงแตอยางใดThis product qualifies for ENERGY 
STAR, which is a voluntary program established to encourage the 
development of energy-efficient office products.

ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As 
an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product 
meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางของ ENERGY STAR โปรดเยี่ยมชมท่ีเว็บไซ
ต:
www.energystar.gov

การใชกระดาษ 
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309
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พลาสติก 
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิล เมื่อเครื่องพิมพน้ีสิ้นสุดอายุการใช
งานแลว

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
ทานสามารถอานเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต HP 
ท่ี:
www.hp.com/go/msds
ลูกคาท่ีไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ควรติดตอศูนยบริการลูกคา HP ใกลบาน

โครงการรไีซเคิล
HP มีโครงการสงคืนผลิตภัณฑและการรีไซเคิลเพ่ิมมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค 
ท้ังยังรวมมือกับศูนยรีไซเคิลอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดหลายแหงท่ัวโลกนอกจากนี้ HP 
ยังชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนําผลิตภัณฑบางอยางท่ีไดรับความนิยมสูงสุดมาซอม
แซมและนําออกจําหนายอีกคร้ัง
ผลิตภัณฑ HP น้ีประกอบดวยวัสดุตอไปน้ี ท่ีอาจตองอาศัยการจัดการดวยวิธีพิเศษเมื่อ
สิ้นสุดอายกุารใชงาน:
● สารปรอทในหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นทในสแกนเนอร (< .00 oz)
● ตะกั่วในโลหะบัดกรี

โครงการรไีซเคิลวัสดสุําหรับ HP  inkjet 
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอมโครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตตอไปน้ี:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP all-in-one มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงาน
ท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
สวนน้ีประกอบดวยหัวขอตางๆ เกี่ยวกับขอบังคับท่ีไมเกี่ยวของกับฟงกช่ันไรสาย

หมายเลขรุนตามขอบังคับ 
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับแลว ผลิตภัณฑของทานจึงตองมี
หมายเลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number)หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0305-02/SDGOB-0305-03 อยาจําสับสน
ระหวางหมายเลขตามขอบังคับกับชื่อทางการตลาด (HP Officejet 
7300/7400 series all-in-one) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (Q3461A/Q3462A)
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Notice to users of the U.S. telephone network:FCC 
requirements            

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment 
is a label that contains, among other information, the FCC 
Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this 
equipment.If requested, provide this information to your telephone 
company.
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with 
this equipment.This equipment is designed to be connected to the 
telephone network or premises wiring using a compatible modular jack 
which is Part 68 compliant.This equipment connects to the telephone 
network through the following standard network interface jack:USOC 
RJ-11C
The REN is useful to determine the quantity of devices you may 
connect to your telephone line and still have all of those devices ring 
when your number is called.Too many devices on one line may result 
in failure to ring in response to an incoming call.In most, but not all, 
areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5).
To be certain of the number of devices you may connect to your line, 
as determined by the REN, you should call your local telephone 
company to determine the maximum REN for your calling area.
If this equipment causes harm to the telephone network, your 
telephone company may discontinue your service temporarily.If 
possible, they will notify you in advance.If advance notice is not 
practical, you will be notified as soon as possible.You will also be 
advised of your right to file a complaint with the FCC.Your telephone 
company may make changes in its facilities, equipment, operations, or 
procedures that could affect the proper operation of your equipment.If 
they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service.
If you experience trouble with this equipment, please contact the 
manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair 
information.Your telephone company may ask you to disconnect this 
equipment from the network until the problem has been corrected or 
until you are sure that the equipment is not malfunctioning.
This equipment may not be used on coin service provided by the 
telephone company.Connection to party lines is subject to state tariffs.
Contact your state        public utility commission, public service 
commission, or corporation commission for more information.
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This equipment includes automatic dialing capabilityWhen 
programming and/or making test calls to emergency numbers:
● Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for 

the call.
● Perform such activities in the off-peak hours, such as early 

morning or late evening.

หมายเหตุ The FCC hearing aid compatibility rules for telephones 
are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for 
any person to use a computer or other electronic device, including fax 
machines, to send any message unless such message clearly 
contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or 
on the first page of transmission, the date and time it is sent and an 
identification of the business, other entity, or other individual sending 
the message and the telephone number of the sending machine or 
such business, other entity, or individual.(หมายเลขโทรศัพทอาจไมใชหมาย
เลข 900 หรือหมายเลขอื่นๆ ท่ีตองเสียคาธรรมเนียมเกินกวาคาโทรศัพทภายในพื้นท่ี
หรือคาโทรศัพททางไกลIn order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement            
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 
15.105) has specified that the following notice be brought to the 
attention of users of this product.
Declaration of Conformity:This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 
15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two 
conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.Class B limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation.This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications.However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation.If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and 
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on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
● Reorient the receiving antenna.
● Increase the separation between the equipment and the receiver.
● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 

that to which the receiver is connected.
● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For more information, contact the Product Regulations Manager, 
Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.
The user may find the following booklet prepared by the Federal 
Communications Commission helpful:How to Identify and Resolve 
Radio-TV Interference Problems.สามารถสั่งซ้ือคูมือน้ีไดจาก U.S. 
Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-
000-00345-4

ขอควรระวงั Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any 
changes or modifications to this equipment not expressly 
approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful 
interference and void the FCC authorization to operate this 
equipment.

Exposure to radio frequency radiation

ขอควรระวัง The radiated output power of this device is far below 
the FCC radio frequency exposure limits.Nevertheless, the 
device shall be used in such a manner that the potential for 
human contact during normal operation is minimized.This 
product and any attached external antenna, if supported, shall 
be placed in such a manner to minimize the potential for human 
contact during normal operation.In order to avoid the possibility 
of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human 
proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) 
during normal operation.

Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique 
Canadien/   notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des 
équipements terminaux d’Industrie Canada. Le numéro d’
enregistrement atteste de la conformité de l’appareil. L’abréviation IC 
qui précède le numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement 
a été effectué dans le cadre d’une Déclaration de conformité stipulant 
que les spécifications techniques d’Industrie Canada ont été 
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respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas 
que l’appareil a été validé par Industrie Canada.
Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les 
prises électriques reliées à la terre de la source d’alimentation, des 
lignes téléphoniques et du circuit métallique d’alimentation en eau 
sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution 
est particulièrement importante dans les zones rurales.
Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque 
appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de 
terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. 
La terminaison d’une interface peut se composer de n’importe quelle 
combinaison d’appareils, à condition que le total des numéros REN ne 
dépasse pas 5.
Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce 
produit est 0.2B.
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal 
Equipment Technical SpecificationsThis is confirmed by the 
registration numberThe abbreviation IC before the registration number 
signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications 
were met.It does not imply that Industry Canada approved the 
equipment.
Users should ensure for their own protection that the electrical ground 
connections of the power utility, telephone lines and internal metallic 
water pipe system, if present, are connected together.This precaution 
may be particularly important in rural areas.

หมายเหตุ หมายเลข REN ของอุปกรณชุมสายแตละอุปกรณจะแสดงหมายเลขชุมสาย
สูงสุดท่ีอาจเชื่อมตอไดกับอินเตอรเฟสของโทรศัพทThe termination on 
an interface may consist of any combination of devices 
subject only to the requirement that the sum of the Ringer 
Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results

Notice to users in the European Economic Area 
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This product is designed to be connected to the analog Switched 
Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic 
Area (EEA) countries/regions.
Network compatibility depends on customer selected settings, which 
must be reset to use the equipment on a telephone network in a 
country/region other than where the product was purchasedContact 
the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support 
is necessary.
This equipment has been certified by the manufacturer in accordance 
with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal 
connection to the public switched telephone network (PSTN).
However, due to differences between the individual PSTNs provided 
in different countries, the approval does not, of itself, give an 
unconditional assurance of successful operation on every PSTN 
network termination point.
In the event of problems, you should contact your equipment supplier 
in the first instance.
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop 
disconnect dialingIn the unlikely event of problems with loop 
disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with 
the DTMF tone dial setting

Notice to users of the German telephone network 
This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-
switched telephone network (PSTN).Please connect the TAE N 
telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall 
socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single 
device and/or in combination (in serial connection) with other 
approved terminal equipment.

Geräuschemission
LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2) 
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Notice to users in Korea 

ประกาศขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑไรสาย 
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับของผลิตภัณฑไรสาย

Note à l’attention des utilisateurs Canadien/notice to users in 
Canada 

For Indoor Use.This digital apparatus does not exceed the Class B 
limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in 
the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of 
Communications.The internal wireless radio complies with RSS 210 of 
Industry Canada.
For Indoor Use. Le présent appareil numérique n‘émet pas de bruit 
radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils 
numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le 
brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications 
du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme CDN-
210 d’Industrie Canada.
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ARIB STD-T66 (Japan)

Notice to users in Italy 
License required for use.Verify with your dealer or directly with 
General Direction for Frequency Planning and Management 
(Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).
E’necessaria una concessione ministeriale anche per l’uso del 
prodotto.Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente 
presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Notice to users in France 
For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain 
restrictions apply:This equipment may be used indoor for the entire 
2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13).For outdoor use, 
only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used.
For the latest requirements, see www.art-telecom.fr.
Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines 
restrictions s'appliquent :cet appareil peut tre utilis l'intrieur des 
btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1 
13).Pour une utilisation l'extrieur des btiments, seule la partie 2454-
2483,5 MHz (canaux 10 13) peut tre utilise.Pour connatre les dernires 
rglementations en vigueur, consultez le site Web www.art-telecom.fr.
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Notice to users in the European Economic Area (wireless 
products) 

Radio products with the CE 0984 or CE alert marking comply with the 
R&TTE Directive (1999/5/EC) issued by the Commission of the 
European Community.

หมายเหตุ Low-power radio LAN product operating in 2.4-GHz band, 
for Home and Office environments.In some countries/
regions, using the product may be subject to specific 
restrictions as listed for specific countries/regions below.

This product may be used in the following EU and EFTA countries/
regions: Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Greece, 
Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, 
Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and United Kingdom. For 
normal wireless LAN operation of this product, only a limited band is 
available in France (Channels 10, 11, 12 and 13). L’Autorité de 
régulation des télécommunications (ART) has special regulations for 
hotspots allowing additional channels. For more information, including 
local rulings and authorization, please see the ART website 
:www.art-telecom.fr.

Declaration of conformity (European Economic 
Area)    

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC 
Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer’s 
name and address, and applicable specifications recognized in the 
European community.
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HP Officejet 7300 series declaration of 
conformity            

DECLARATION OF CONFORMITY
 according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

______________________________________________________________________

Manufacturer’s Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer’s Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0305-02
Product Name: OfficeJet 7300 Series (Q3461A)
Model Number(s): OfficeJet 7310 (Q5562A), 7313 (Q5562A), 7310xi (Q5563A)
Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic) 

0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002 
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, 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, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking
accordingly.  The product was tested in a typical configuration.

24 February 2004 
Date Steve Smith,  Hardware Test & Regs MGR. 

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

US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA, 92127
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HP Officejet 7400 series declaration of 
conformity            

DECLARATION OF CONFORMITY
 according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

______________________________________________________________________

Manufacturer’s Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer’s Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0305-03
Product Name: OfficeJet 7400 Series (Q3462A)
Model Number(s): OfficeJet 7410 (Q5569A/B, Q5573C-Japan), 7410xi (Q5564A),  7413 

(Q5570A)
Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic) 

0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002 
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, 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, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking
accordingly.  The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004 
Date Steve Smith,  Hardware Test & Regs MGR. 

European Contact for regulatory topics only:  Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
(FAX +49-7031-14-3143
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การตรวจสอบ
อัตโนมัติ 195
การตั้งคาการแกไข
ปญหาเบื้องตน 258
การติดตั้งขั้นตํ่า 259
การพิมพผานเครือขาย
ของ HP 181, 201
การพิมพภาพ 195
การพิมพรูปภาพดวยตน
เอง 196
การยกเลิกการสงรูป
ภาพ 190
การยกเลิกงาน
พิมพ 200
การรับจากผูสงที่ไดรับ
อนุญาต 194
การรับภาพจากผูสงทุก
คน 193
การรับรูปภาพ 180
การล็อกเขาสูระบบลม
เหลว 278
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การสงภาพถายจากการด
หนวยความจํา 
(network) 185
การสงภาพถายจากการด
หนวยความจํา 
(USB) 170
การสงรูป
ภาพ 170, 179, 185
การสงรูปภาพจาก HP 
image Zone 
(USB) 174
การสงรูปภาพท่ี
สแกน 172, 188
การสงอีเมลภาพถายจาก 
HP Image Zone 
(USB) 174
การสงอีเมลภาพถายจาก
การดหนวยความจํา 
(network) 185
การสงอีเมลภาพถายจาก
การดหนวยความจํา 
(USB) 170
การสงอีเมลรูปภาพจาก 
HP Image Zone (
เชื่อมตอเครือ
ขาย) 190
การสงไปยัง
อุปกรณ 170, 174, 182
, 185, 190
ขนาดไฟลใหญเกินกวาท่ี
รองรับได 279
ขอความแสดงขอผิด
พลาดในการแกไขปญหา
เบื้องตน 271
ขอผิดพลาดทั่วไป 272
ขอผิดพลาดในการเชื่อม
ตอ 272
งานพิมพท่ีมีคณุภาพ 67
จัดการแอคเคานท 202
ดูภาพตัวอยาง 196

ตัวเลือกการพิมพ 198
ติดตั้ง (USB) 169
ติดตั้ง (เชื่อมตอเครือ
ขาย) 182
บริการใชงานไม
ได 279
ปลายทาง 182, 260
ปุมเมนู 5
พิมพอัตโนมัติ 184
ภาพรวม 168, 179
ภาพเกินกวาที่รับ
ได 277
รับรูปภาพ 193
รายช่ือการเขาถึง 184
รูปไอคอน 8
ลบภาพ 200
สแกนภาพ 93
สงภาพ 93, 277
สงภาพ (USB) 67
สงภาพ (เครือขาย) 68
สงภาพสแกน 93
สงภาพสแกนทางอี
เมล 93
สงอีเมลภาพถายจาก
การดหนวยความจํา 67
สงไปยังอุปกรณ 93
สงไปยังอุปกรณ 
(USB) 67
สงไปยังอุปกรณ (เครือ
ขาย) 68
อัลบั้มออนไลน 67
เมนู 12
เมนูตัวเลือก 202
โหมดสวน
ตัว 180, 184, 194
โหมด
เปด 180, 184, 193
ไฟลปลายทาง 187
ไฟลเสีย 279

ไมอนุญาตใหใชปลาย
ทาง 277

HP บนเว็บ (OS 9 HP 
Image Zone) 21
HP Instant Share

พิมพอัตโนมัติ 196

I
Instant Share. ดู HP 
Instant Share

L
letter

ใสวาง 41

P
PictBridge 64

R
regulatory notices

declaration of 
conformity 
(European 
Economic Area) 315
declaration of 
conformity (U.
S.) 316, 317

regulatory notices 
wireless products

notice to users in 
France 314
notice to users in 
Italy 314
notice to users in 
the European 
Economic Area 315

W
Webscan 29

ก
กระจก
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การทําความสะอาด 210
ใสวางตนฉบับ 39

กระจกสแกน
การทําความสะอาด 210
ใสวางตนฉบับ 39

กระดาษ
rประเภทกระดาษสําเนาท่ี
ควรใช 72
การติดกัน 48
ขนาดกระดาษ 301
ขนาดกระดาษทํา
สําเนา 71
ขนาด, การกําหนด
สําหรับแฟกซ 159
ติด 237
ประเภทที่แนะนําให
ใช 40
ประเภทที่ไมสามารถใช
รวมกันได 40
ลักษณะเฉพาะของ
กระดาษ 300
ส่ังซื้อ 206
สําเนาขนาด legal ไป
เปน letter 84
แกไขปญหาเบื้อง
ตน 262
ใสวาง 41

กระดาษ A4 paper, ใส
วาง 41
กระดาษ legal

ใสวาง 41
กระดาษติด

. 263
กระดาษติดท่ีอุปกรณเสริม
ในการพิมพสองดานแบบ
เลือกติดตั้งได, แกไขปญหา
เบื้องตน 264
กระดาษปายโฆษณา

ใสวาง 46
กระดาษภาพถาย

ใสวาง 43
กระดาษภาพถายขนาด 10 
คูณ 15 ซม.

ใสวาง 43
กระดาษภาพถายขนาด 4 
คูณ 6 น้ิว, ใสวาง 43
กลองดิจิตัล

PictBridge 64
การกําหนดเวลา, 
แฟกซ 141
การขยายสําเนา 80
การขอรับแฟกซ 147
การดูแลรักษา

การทําความสะอาด
กระจก 210
การทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพ 222
การทําความสะอาดตัว
เครื่องภายนอก 211
การทําความสะอาดแผน
รองฝาปด 211
การปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพ 221
การเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ 215
ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 212
รายงานการทดสอบ
เครื่อง 213
เรียกคืนคาดีฟอลตท่ี
กําหนดโดยโรง
งาน 227
เวลาหนวงขอความแจง
เตือน 227
โหมดประหยัด
พลังงาน 226

การตรวจจับเสียงสัญญาณ, 
ผิดพลาด 248
การตรวจสอบ
อัตโนมัติ 195

การตั้งคา
การฝากขอความดวย
เสียง 113, 128
ความเร็ว, แฟกซ 164
ตอบรับอัตโนมัติ 134
ตัวเลือกการพิมพ 99
ทดสอบการตั้งคา 132
ปุมเมนู 7
พีซี
โมเดม็ 114, 122, 128
ระบบ PBX 108
วันท่ีและเวลา 148
สาย ISDN 108
สายโทรศัพทท่ีใชรวม
กัน 111
เคร่ืองตอบรับ
โทรศัพท 121, 122
เมนู 12
เสียงเรียกเขา
เฉพาะ 161
เสียงโทรศัพท
พิเศษ 109
แฟกซ 157
แฟกซ 101
โมเด็มเครื่องแฟก
ซ 116

การตั้งคาดีฟอลต
การเรียกคืน 227
แฟกซ 157

การตั้งคาพร็อกซี 276
การติดกัน, กระดาษ 48
การติดตั้ง

สายแฟกซแยกตาง
หาก 106

การติดตั้งขั้นต่ํา 259
การติดตั้งสาย USB 231
การติดตั้งฮารดแวร

แกไขปญหาเบื้อง
ตน 230

การตอสายไฟ
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. 257
การถายสําเนา

ปุมเมนู 7
เมนู 9

การทดสอบ
การตั้งคาแฟกซ 245
การทดสอบฮารดแวร
แฟกซ 246
การทดสอบแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนัง 246
การทดสอบแฟกซผิด
พลาด 245
สภาพสายแฟกซ 247
สายไฟ 247
เสียงสัญญาณผิด
พลาด 248

การทดสอบชองเสียบที่ผนัง, 
แฟกซ 246
การทดสอบพอรตท่ีถูกตอง, 
แฟกซ 247
การทดสอบสภาพสาย, 
แฟกซ 247
การทดสอบฮารดแวร, 
แฟกซ 246
การทดสอบแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนัง, 
แฟกซ 246
การทําความสะอาด

กระจก 210
ตลับหมึกพิมพ 222
ตัวเครื่องภายนอก 211
บริเวณหัวฉีดหมึกของ
ตลับหมึกพิมพ 224
แถบตลับหมึกพิมพ 223
แผนรองฝาปด 211

การทําสําเนา
ลักษณะเฉพาะของการ
ทําสําเนา 303

การปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ 221

การปอนขอความ 149
การฝากขอความดวยเสียง

ตั้งคากับแฟกซ 128
ตั้งคาดวยแฟกซ 113

การพิมพ
ยกเลิกงาน 100
รายงานการทดสอบ
เครื่อง 213
รายงานการ
แฟกซ 151, 152
รายงานแฟกซ 138
ลักษณะเฉพาะดานการ
พิมพ 302
หนากระดาษทั้งสอง
ดาน 145
แฟกซ 165

การพิมพผานเครือขาย. ดู 
การพิมพผานเครือขายของ 
HP
การพิมพผานเครือขายของ 
HP

ภาพรวม 181
วิธีการพิมพผานเครือ
ขาย 201

การพิมพแฟกซจากหนวย
ความจําซ้ํา 165
การยกเลิก

แฟกซ 142, 160, 166
การรักษาความปลอดภัย

อะแดปเตอร 
Bluetooth 27

การรับประกัน
คําแถลง 296

การรับรูปภาพใน HP 
Instant Share 180, 193
การรับแฟกซ

การขอรับแฟกซ 147
การโอน 160
ดวยตนเอง 146

การสแกน

ลักษณะเฉพาะของการ
สแกน 305
เมนู 10

การสงแฟกซ
การกําหนดเวลา 141
การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 143
ดวยตนเอง 140, 143
ตนฉบับที่มีสอง
ดาน 139
หมายเลขโทรดวน 141
แฟกซเบื้องตน 137
โทรซ้ํา 141

การสงแฟกซ แฟกซ
หนวยความจํา, 
จาก 143

การสงไปยังอุปกรณ
HP Director 
(Macintosh) 178
HP Image Zone 190
HP Image Zone 
(Macintosh) 176
HP Image Zone 
(Windows) 175
จากการดหนวยความ
จํา 170, 185
ภาพที่สแกน 172, 188

การหยุด
การกําหนดเวลาสง
แฟกซ 142
แฟกซ 160, 166

การอัพเดตอุปกรณ
Macintosh 282
Windows 281
ขอมูลเกี่ยวกับ 280

การอัพเดตอุปกรณในสวน
การอัพเดตซอฟตแวร. ดู .
การเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ 215
การเย็บรวม
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ขอบ 87
การเรียกคืนคาดีฟอลตท่ี
กําหนดโดยโรงงาน 227
การแกไขปญหาเบื้องตน

การติดกัน, กระดาษ 48
เกี่ยวกับแฟกซ 253

การแกไขปญหาเบื้องตน
เกี่ยวกับการรับแฟกซ

. 250
การแกไขปญหาเบื้องตน
แฟกซ

. 250, 252
การโทรดวน

กลุม 154
การลบการตั้งคา 155
การสรางรายการหมาย
เลข 153, 154
การสงแฟกซ 141
พิมพรายการ 152
แกไข 154

การโทรโดยกดปุมบนหนา
จอ 143
การโอนแฟกซ 160
การดหนวยความจํา

การสงภาพ
ถาย 170, 185
บันทึกไฟลเขาเครื่อง
คอมพิวเตอร 52
ปรูฟชีท 54
ผิดปกติ 277
พิมพภาพถาย 62
พิมพไฟล DPOF 65
ภาพถาย, ใชรวมกัน 
(USB) 67
ภาพถาย, ใชรวมกัน (
เครือขาย) 68
ภาพรวม 50
ลักษณะเฉพาะของการด
หนวยความจํา 304
เสียบการด 52

การดหนวยความจํา 
CompactFlash 50
การดหนวยความจํา 
MicroDrive 50
การดหนวยความจํา 
MultiMediaCard 
(MMC) 50
การดหนวยความจํา 
Secure Digital 50
การดหนวยความจํา 
SmartMedia 50
การดหนวยความจํา xD 50
การดหนวยความจําภาพ. ดู
การดหนวยความจํา
การดหนวยความจําแบบ 
Memory Stick 50
แกไขปญหาการติด

, กระดาษ 263
แกไขปญหาของการดหนวย
ความจํา

. 277
แกไขปญหาเบื้องตน

กระดาษ 262
กระดาษติด 237
การตั้งคา 230
การติดตั้ง HP Instant 
Share 258
การติดตั้งขั้นต่ํา 259
การติดตั้ง
ซอฟตแวร 238
การติดตั้งฮารดแวร 230
การรับแฟกซ 250
การวัดท่ีไมถูกตอง 233
การดหนวยความ
จํา 280
ขอมูลเกี่ยวกับ 228
ขอมูลเกี่ยวกับการตั้ง
คา 230
ตรวจสอบแอดเดรสของ
พร็อกซี 276

ตรวจเช็คแอดเดรส 
DNS 276
ตลับหมึก
พิมพ 234, 271
ติดตอฝายสนับสนุนของ 
HP 229
ติด,กระดาษ 237
ปญหาของแฟกซ 252
ปญหาเกี่ยวกับ
แฟกซ 256
ปญหาแฟกซ 258
ปญหาในการติดตั้งไฟล 
Readme 230
ปญหาในการ
แฟกซ 250
ภาษา, จอแสดงผล 232
มีส่ิงกีดขวางตลับหมึก
พิมพ 237
สนับสนุนขอมูล 229
สัญญาณสายโทรศัพทคง
ท่ี 256
สาย USB 231
เชื่อมตอกับบริการ HP 
Instant Share ไม
ได 276
เซิรฟเวอร DNS ไมตอบ
สนอง 276
ไฟลปลายทางเสีย 277
ไมมีการเชื่อมตอเครือ
ขาย 272
ไมอนุญาตใหใชปลาย
ทาง 277
ไมไดตั้งคาปลาย
ทาง 260

แกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ
บริการวอยซเมล

. 253
แกไขปญหาเบื้องตนเมื่อ
เชื่อมตอกับ
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HP Instant Share ไม
ได 274

แกไขปญหาเบื้องตนในการ
ใชงาน

HP Instant 
Share 271

ข
ขอบ

สําเนา 87
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 300
ขอความ

ปอนโดยใชปุมหมาย
เลข 149
เพ่ิมคุณภาพเกี่ยวกับ
สําเนา 85

ขอมูลดานเทคนิค
ลักษณะเฉพาะของการด
หนวยความจํา 304
ขนาดกระดาษ 301
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 300
ความจุของถาดใส
กระดาษ 300
นํ้าหนัก 305
ลักษณะเฉพาะของ
กระดาษ 300
ลักษณะเฉพาะของการ
ทําสําเนา 303
ลักษณะเฉพาะของการ
สแกน 305
ลักษณะเฉพาะของ
อุปกรณไรสาย 313
ลักษณะเฉพาะของ
แฟกซ 304
ลักษณะเฉพาะดานการ
พิมพ 302
ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 305

ลักษณะเฉพาะทาง
กายภาพ 305
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟา 305
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
ขอบกระดาษ 302

ค
ความคมชัด, แฟกซ 157
ความละเอียด

แฟกซ 155
คืนเคร่ือง HP all-in-one 
ของทาน 290
คุณภาพการทําสําเนาท่ีดีท่ี
สุด 73
คุณภาพการทําสําเนาแบบ
ปกติ 73
คุณภาพการทําสําเนาแบบ
เร็ว 73
คาดีฟอลตของเครื่องที่
กําหนดโดยโรงงาน, การ
เรียกคืน 227
เครื่องตอบรับ

การรับแฟกซ 134, 144
แกไขปญหาเบื้อง
ตน 256

เครื่องตอบรับโทรศัพท
การตั้งคา 121, 122

เครื่องแฟกซ
ปุมเมนู 5

จ
จอแสดงผลกราฟฟกสี

รูปไอคอน 7
สกรีนเซฟเวอร 8

จอแสดงผลกราฟกสี
เปลี่ยนการวัด 233
เปลี่ยนภาษา 232

ฉ
ฉลาก

ใสวาง 46

ช
ชองปอนกระดาษอัตโนมัติ

ติด, แกไขปญหาเบื้อง
ตน 263
ถอดแผงดานหนา 265
ทําความสะอาด 264
ปญหาในการปอน, แก
ไขปญหาเบื้องตน 264
ใสแผงดานหนากลับเขา
ไป 269

เชื่อมตอ HP Instant 
Share ไมได

. 276

ซ
ซองจดหมาย

ใสวาง 46
ซอฟตแวร

ติดตั้ง 242
ถอนการติดตั้ง 242
แกไขปญหาเบื้องตน
เกี่ยวกับการติดตั้ง 238

ซอฟตแวรสําหรับ
อุปกรณ 259
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน, 
พิมพจาก 97
เซิรฟเวอรชื่อโดเมน

ตรวจสอบ IP แอดเด
รส 276
ตรวจเช็ค IP แอดเด
รส 274

ด
ดูภาพตัวอยาง 196
ดวยตนเอง

การรับ, แฟกซ 146
การสง, 
แฟกซ 140, 143
รายงานการแฟกซ 152
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แกไขปญหา, 
แฟกซ 252

ต
ตลับหมึก. ดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพ

การจัดเก็บ 220
การดูแล 214
การทําความสะอาด 222
การทําความสะอาด
บริเวณหัวฉีดหมึก 224
การเปลี่ยน 215
ชื่อชิ้นสวน 214
ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 212
ตลับหมึกพิมพภาพ
ถาย 219
ตลับหมึกพิมพภาพถายสี
เทา 220
ทําความสะอาด
แถบ 223
ปรับตําแหนง 221
ส่ังซื้อ 206
แกไขปญหาเบื้อง
ตน 234, 271

ตลับหมึกพิมพ, มีส่ิงกีด
ขวาง 237
ตอบรับอัตโนมัติ 134
ตอบอัตโนมัติ

ปุม 5
ไฟ 4

ตัวปองกันตลับหมึก
พิมพ 220
ตั้งคา

รายงานการทดสอบ
แฟกซ 245
สาย DSL 107
แกไขปญหาเบื้องตน แก
ไขปญหาเบื้องตนเกี่ยว
กับแฟกซ 244

ติดตั้งซอฟตแวร 242
ติด, กระดาษ 263
ติด,กระดาษ กระดาษ 237

ถ
ถอนการติดตั้ง

ซอฟตแวร 242
ถาดกระดาษ 74
ถาดกระดาษดานลาง 74
ถาดกระดาษดานหลัง 74
ถาดกระดาาหลัก 74
ถาดปอนกระดาษ

แฟกซ, การเลือก
สําหรับ 158

ถาดปอนกระดาษถาดลาง
fแฟกซ, การเลือก
สําหรับ 158

ถาดปอนกระดาษหลัก
แฟกซ, การเลือก
สําหรับ 158

ถาดปอนกระดาษเขา
ความจุ 300
แฟกซ, การเลือก
สําหรับ 158

ถาดปอนเขา 74
ถาดใสกระดาษ

ความจุของถาดใส
กระดาษ 300

ถาดใสกระดาษธรรมดา
ความจุด 250 แผน 74
ถายสําเนา

HP Director 
(Windows) 14
OS X HP Image 
Zone 
(Macintosh) 17

ท
ทดสอบ

การตั้งคาแฟกซ 132
ทําความสะอาด

ชองปอนกระดาษ
อัตโนมัติ 264

ทําสําเนา
legal ไปเปน letter 84
OS 9 HP Image 
Zone 
(Macintosh) 20
การตั้งคาดีฟอลต 75
ขนาดกระดาษ 71
ขนาด, แบบกําหนด
เอง 83
ขยายไปเปน
โปสเตอร 87
ขอความ, การเพิ่ม
คุณภาพ 85
ความเขมของสี 85
ความเร็ว 73
คุณภาพ 73
จํานวนสําเนา 75
พิมพเปนชุด 78
ภาพถายลงบนกระดาษ
ขนาด letter หรือ 
A4 80
ภาพถาย, เพ่ิม
คุณภาพ 85
ยกเลิก 89
ลด 83, 84
สองบนหนึ่ง 79
สําเนาแบบไรขอบ 79
หลายหนาบนหนึ่ง
หนา 82
เพ่ิมบริเวณสีสวาง 86
เอกสารขาวดํา 77
แบบสองหนา 77
แผนประทับรีดรอน 88

ทําใหสวางขึ้น
สําเนา 85

ทําใหสวางขึ้น
แฟกซ 157

ทําใหเขมข้ึน
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สําเนา 85
แฟกซ 157

ทําใหเต็มทั้งหนา
การขยายภาพถาย 80

ท่ีปอนเอกสารอัตโนมัติ
ใสปอนตนฉบับ 38

โทรซ้ําแฟกซ 141, 162
โทรศัพท

การรับแฟกซ 146
การสงแฟกซ 140

โทรศัพทระบบกดปุม 159
โทรศัพทระบบหมุน 159

บ
บริการ HP Instant 
Share ดําเนินตอไปไมได

. 278
บัตรอวยพร, ใสวาง 46
บันทึก

ภาพถายเขาเครื่อง
คอมพิวเตอร 52
แฟกซในหนวยความ
จํา 162

ป
ประกาศขอบังคับ

หมายเลขรุนตามขอ
บังคับ 307
Canadian 
statement 310
FCC 
requirements 308
FCC statement 309
notice to users in 
Japan 312
notice to users in 
Korea 313
notice to users in 
the European 
Economic Area 311

notice to users of 
the German 
telephone netwoร
k 312

ประกาศขอบังคับสําหรับ
ผลิตภัณฑไรสาย

notice to users in 
Canada 313

ประเภทการเชื่อมตอท่ีรอง
รับ

USB 25
อะแดปเตอร 
Bluetooth 
adapter 25
อีเตอรเน็ต 25
แบบไรสาย 25

ปรูฟชีท
ปุม 6
พิมพ 54
สแกน 57
เติมใหเต็ม 55
เมนู 12

ปลายทาง
การสราง 182
จัดการ 202

ปญหาในการเชื่อมตอ, 
แฟกซ 250, 252
ปด HP all-in-one 272
ปุม OK 5
ปุมคุณภาพ 7
ปุมจํานวนสําเนา 7
ปุมตัวเลข 149
ปุมถายโอนภาพ (HP 
Director) 15
ปุมพิมพภาพถาย 6
ปุมลด/ขยายขนาด 7
ปุมสองหนา 5
ปุมหมายเลขโทรดวน 5
ปุมหมุน 6
ปุมเปด 6

ปุมเริ่มตนสแกน 4
ปุมเริ่มสงแฟกซขาวดํา 4
ปุมเริ่มสงแฟกซสี 4
ปุมเลือกถาด 5
ปุมโทรซ้ํา/หยุด 5
ปุมโทรดวนสัมผัสเดียว 4
ปุมซูม 6
โปสการด, ใสวาง 45
โปสเตอร

ทําสําเนา 87

ผ
แผงควบคุม

การปอนขอความ 149
ภาพรวม 4

แผงปุมกดบนจอกรา
ฟก 149
แผงแปนพิเศษ 4
แผนกชวยเหลือลูกคา

การรับประกัน 295
ญ่ีปุน 289
ติดตอ 283
ทวีปอเมริกาเหนือ 284
บริการแลกเปลี่ยนดวน
ของ HP (ญ่ีปุน) 290
ภายนอกประเทศ
สหรัฐ 285
ออสเตรเลีย 288
เกาหลี 289
เว็บไซต 283

แผนประทับรีดรอน
ใสวาง 46

แผนรองฝาปด, การทําความ
สะอาด 211
แผนใส

ใสวาง 46

ฝ
ฝายชวยเหลือลูกคา

หมายเลข ID 
บริการ 284
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หมายเลขอนุกรม 284
ฝายสนับสนุนของ HP

กอนท่ีทานจะติด
ตอ 229

พ
พอดีกับกระดาษ 83
พิมพ

จากซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน 97
จากเครื่อง
คอมพิวเตอร 97
ปรูฟชีท 54
พิมพดวน 65
พิมพตัวเลือก 99
ภาพถายจากการดหนวย
ความจํา 62
ภาพถายจากไฟล 
DPOF 65
แฟกซรายงาน 132

พิมพดวน 65
พิมพอัตโนมัติ 196
พิมพเปนชุด

ปุม 6
สําเนา 78

พีซีโมเด็ม
ตั้งคากับแฟก
ซ 114, 116, 122

ฟ
แฟกซ

error correction 
mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาดหรือ 
ECM) 163
rการโทรซ้ํา 162
การกําหนดเวลา 141
การขอรับ 147
การตั้งคา 155, 157
การตั้งคาตอบรับ
อัตโนมัติ 136

การทดสอบ 245
การทดสอบผิด
พลาด 245
การปอนขอความและ
สัญลักษณ 149
การยกเลิก 166
การรับ 144
การรับดวยตนเอง 146
การรับสาย 146
การรับแฟกซ
สํารอง 162
การลบ 165
การสง 137
การสงดวยตนเอง 140
การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 143
การโอนแฟกซ 160
ขนาดกระดาษ 159
ความคมชัด 157
ความละเอียด 155
ความเร็ว 164
คาดีฟอลต 157
ตั้งคา 244
ตนฉบับดานเดียว 145
ตนฉบับที่มีดาน
เดียว 139
ถาดปอนกระดาษ 158
ทําใหสวางขึ้นหรือทําให
เขมขึ้น 157
พิมพซ้ํา 165
ยอขนาดอัตโนมัติ 162
ระดับเสียง 159
รายงาน 138, 151
รูปแบบเสียงเรียก
เขา 161
ลักษณะเฉพาะของ
แฟกซ 304
วันท่ีและเวลา 148
สายไฟ 246, 257
สงดวยตนเอง 252

หมายเลขโทร
ดวน 141, 152, 153, 154
, 154, 155
หยุดชั่วคราว 149
หัวกระดาษ 148
อินเตอรเน็ต, ผาน 258
อินเทอรเน็ต, ผาน 166
เคร่ืองตอบรับ 253
เสียงเรียกเขา 144
เสียงเรียกเขา
เฉพาะ 134, 161
แกไขปญหาเบื้อง
ตน 244
แกไขปญหาเบื้องตน
เกี่ยวกับเคร่ืองตอบ
รับ 256
โทรซ้ํา 141
โทรศัพทระบบกดปุม
หรือระบบหมุน 159
โหมดตอบรับ, 
ต้ัง 134, 136

แฟกซคงที่ในสายโทรศัพท
. 256

แฟกซท่ีมีดานเดียว 139
แฟกซท่ีมีสองดาน 139
แฟกซสองดาน 145
แฟกซ

การฝากขอความดวย
เสียง, การตั้งคา 128
การฝากขอความดวย
เสียง, ตั้งคา 113
ซีพีโมเด็ม, ตั้งคา 122
ต้ังคา 101
ทดสอบ 132
พีซีโมเด็ม, ตั้ง
คา 114, 116, 128
ระบบ PBX, ตั้งคา 108
รายงาน 132
สาย DSL, ตั้งคา 107
สาย ISDN, ตั้งคา 108
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เครื่องตอบรับ
โทรศัพท 121, 122
เมนู 11
เสียงโทรศัพท
พิเศษ 109

ไฟเตือน 7
ไฟล DPOF 65
ไฟล Readme 230
ไฟลปลายทาง

การสงภาพถาย 187

ภ
ภาพ

ขนาดไฟล 279
รูปแบบไฟลท่ีไมรอง
รับ 279
ไฟลเสีย 279

ภาพถาย
HP Image 
Zone 174, 190
การพิมพ 195
การพิมพดวยตน
เอง 196
การรับจากผูสงท่ีไดรับ
อนุญาต 194
การรับภาพจากผูสงทุก
คน 193
การสงจากการดหนวย
ความจํา 170, 185
การสงจากไฟลปลาย
ทาง 187
การสงรูปภาพท่ี
สแกน 172, 188
ตลับหมึกพิมพภาพ
ถาย 219
ตลับหมึกพิมพภาพถายสี
เทา 220
ตัวเลือกการพิมพ 198
พิมพจากไฟล 
DPOF 65

พิมพดวน 65
พิมพอัตโนมัติ 196
พิมพ, ยกเลิก 200
ภาพตัวอยาง 196
ยกเลิกการเลือก 64
สแกน 93
สไลดโชว 66
สง 93
อีเมล 93
เพ่ิมคุณภาพสําเนา 86
เมนู 11
ใชรวมกัน 93
ไรขอบ 63

ภาพถายแบบไรขอบ
พิมพจากการดหนวย
ความจํา 63

ม
มีส่ิงกีดขวางตลับหมึก
พิมพ 237
เมนูภาพถาย

ปุม 6
โมเด็ม. ดู พีซีโมเด็ม
โมเด็ม PC

แกไขปญหา 250
แกไขปญหาเบื้อง
ตน 253

โมเด็มคอมพิวเตอร. ดู ซีพี
โมเด็ม
ไมไดตั้งคาแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับ

HP Instant Share 
ไว 259

ย
ยกเลิก

งานพิมพ 100
ทําสําเนา 89
ปุม 5
สแกน 96

ยอขนาดแฟกซใหพอ
ดี 162

ร
รหัสประจําตัวผูใช 148
ระดับหมึกพิมพ, ตรวจ
สอบ 212
ระดับเสียง, ปรับ
แฟกซ 159
ระบบ PBX, ตั้งคา 108
ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 102
ระบบโทรศัพทแบบ
อนุกรม 102
รับแฟกซ

แกไขปญหาเบื้อง
ตน 253

รายชื่อการเขาถึง, 
HP Instant 
Share 184, 202
รายงาน

การทดสอบเครื่อง 213
การทดสอบแฟกซผิด
พลาด แกไขปญหาเบื้อง
ตน 245
การยืนยัน 151
ขอผิดพลาด 151
รายการแฟกซครั้งสุด
ทาย 152
รายการโทรดวน 152
รายงานการทดสอบ
เคร่ือง 152
แฟกซ 138, 151, 152
แฟกซ 132
ไฟลบันทึกการรับสง
แฟกซ 152

รายงานการทดสอบ
เครื่อง 152, 213
รายงานขอผิดพลาดของ 
HP Instant Share
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. 279
รายงานขอผิดพลาด, 
แฟกซ 151
รายงานยืนยัน, แฟกซ 151
รายงานแฟกซ
อัตโนมัติ 151
รูปแบบเสียงเรียกเขา 161
รูปแบบเสียงโทรศัพทตอบ
รับ 109
รูปไอคอนการเชื่อมตอแบบ
ใชสาย 8
รูปไอคอนการเชื่อมตอแบบ
ไรสาย

แบบเฉพาะจุด
ประสงค 8

รูปไอคอนระดับหมึก 7
เริ่มถายสําเนาขวาดํา 6
เริ่มถายสําเนาสี 6

ล
ลด/ขยายสําเนา

ขนาดที่กําหนดเอง 83
จัดหลายครั้งใหพอดีบน
หนากระดาษหน่ึง
หนา 82
ปรับขนาดเพื่อใหพอดีกับ
ขนาด letter 84
ปรับขนาดเพื่อใหพอดีกับ
ขนาด letter หรือ 
A4 83
โปสเตอร 87

ลักษณะเฉพาะ
กระดาษ legal 300
กระดาษ letter 300
กระดาษภาพถาย 300
กระดาษภาพถายขนาด 
10 x 15 ซม. 300
ฉลาก 300
ซองจดหมาย 300
ปายประกาศ 300

แผนใส 300
ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 305
ลักษณะเฉพาะทาง
กายภาพ 305
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับขอบ
กระดาษ 302
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวก ับกระ
แสไฟฟา 305
ลูกศรขวา 6
ลูกศรขึ้น 7
ลูกศรซาย 7
ลูกศรลง 6

ว
วอยซเมล

การติดตั้งกับแฟกซ 134
วันท่ี, ตั้ง 148
วัสดุสําหรับไวพิมพ. ดู
กระดาษ
วิธีใช HP (OS 9 HP 
Image Zone) 21
เวลาหนวงขอความแจง
เตือน 227
เวลา, ตั้ง 148
เว็บเซิรฟเวอรแบบใน
ตัว 274

ส
สกรีนเซฟเวอร 8
สัญลักษณ, การปอน 149
ส่ังซื้อ

กระดาษ 206
คูมือการติดตั้ง 208
คูมือการใชงาน 208
ซอฟตแวร 208
ตลับหมึกพิมพ 206
อุปกรณเสริม 207

สาย ADSL. ดู สาย DSL
สาย ISDN, ตั้งคา 108
สายโทรศัพท/แฟกซ

. 250
สายไฟ

การเชื่อมตอ, การทด
สอบความผิดพลาด 247
ตรวจสอบ 247

สายไฟ 2 เสน 257
สายไฟ 4 เสน 257
สายไฟแบบ 2 เสน 250
สายไฟแบบ 4 เสน 250
สําเนา

การเย็บรวม 87
ประเภทกระดาษที่ควร
ใช 72
ลด/ขยายสําเนา 83
ลําดับ. ดู พิมพเปนชุด

สําเนาแบบไรขอบ
ทําใหเต็มทั้งหนา 80
ภาพถายขนาด 10 คูณ 
15 ซม. (4 คูณ 6 
น้ิว) 79

ส่ิงแวดลอม
การกอใหเกิด
โอโซน 306
การรักษา 306
การรีไซเคิลวัสดุ 
inkjet 307
การใชกระดาษ 306
การใชพลังงาน 306
พลาสติก 307
โปรแกรมควบคุม
ผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษส่ิง
แวดลอม 306

สี
ความเขม 85
สําเนา 86

สแกน
HP Instant 
Share 93, 172, 188
จากอุปกรณท่ีเชื่อมตอกับ
เครือขาย 92
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จากอุปกรณท่ีเช่ือมตอ
โดยตรง 91
จากแผงดานหนา 91
ปรูฟชีท 57
หยุด 96
ไปยังการดหนวยความ
จํา 95

สแกนรูปภาพ
HP Director 
(Windows) 14
OS 9 HP Image 
Zone 
(Macintosh) 20
OS X HP Image 
Zone 
(Macintosh) 17

สแกนเอกสาร
HP Director 
(Windows) 14
OS 9 HP Image 
Zone 
(Macintosh) 20

สแกนไปยัง
ปุมเมนู 4
เมนู (USB - 
Macintosh) 10
เมนู (USB - 
Windows) 10

สแกนไปยัง OCR (OS X 
HP Image Zone) 17
สไลดโชว 66
สงแฟกซดวยตนเอง

. 252
สงไปยังอุปกรณ

เชื่อมตอกับเครือ
ขาย 68
เชื่อมตอดวย USB 67

เสียงเรียกเขา
เฉพาะ 134, 161

เสียงเรียกเขาเพื่อรับ
แฟกซ 144
เสียงเรียกเขา, รูปแบบ 161
เสียงโทรศัพทพิเศษ 109
เสียง, ปรับแฟกซ 159
ใสวาง

กระดาษ A4
กระดาษ 41
กระดาษ legal 
กระดาษ 41
กระดาษ letter 41
กระดาษขนาดเต็ม
สวน 41
กระดาษปายโฆษณา 46
กระดาษภาพถายขนาด 
10 คูณ 15 ซม. 43
กระดาษภาพถายขนาด 
4 คูณ 6 น้ิว 43
การด Hagaki 45
ฉลาก 46
ซองจดหมาย 46
ตนฉบับ 38
บัตรอวยพร 46
แผนรีดรอน 46
แผนใส 46
โปสการด การด 45

ห
หนวยความจํา

บันทึกแฟกซ 162
พิมพแฟกซซ้ํา 165
ลบแฟกซ 165

หมายเลข ID บริการ 284
หมายเลขอนุกรม 284
หมายเลขโทรดวนของ
กลุม 154
หมายเลขโทรดวนราย
บุคคล 153
หมายเลขโทรศัพท, แผนก
ชวยเหลือลูกคา 283

หมายเลขโทรศัพท, แผนก
ลูกคา 283
หยุด

งานพิมพ 100
ทําสําเนา 89
สแกน 96

หัวกระดาษ, แฟกซ 148
โหมดตอบรับ 134
โหมดประหยัด
พลังงาน 226
โหลดภาพ

OS 9 HP Image 
Zone 20
OS X HP Image 
Zone 17

อ
อัตราความเร็วบอด 164
อินเตอรเน็ต

แฟกซ, การใช 258
อินเทอรเน็ต

แฟกซ, การใช 166
อุปกรณเสริม, ส่ังซื้อ 207
แอพพลิเคชันเพ่ิมเติม (OS 
9 HP Image Zone) 21
ไอคอน HP Director

missing 240
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