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1 HP all-in-one ภาพรวม
ทานสามารถเขาถึงฟงกชันตางๆ ของ HP all-in-one ไดโดยตรง โดยไมตอง
เปดเครื่องคอมพิวเตอรเครื่อง HP all-in-one สามารถทํางานตางๆ อาทิ การ
ทําสําเนาและการสงโทรสาร ใหเสร็จสมบูรณไดอยางรวดเร็วและงายดาย
บทนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติของฮารดแวร ฟงกชันบนแผงควบคุมของเครื่อง 
HP all-in-one และวิธีเขาสูซอฟตแวร HP Image Zone เครื่อง HP all-in-
one ของทานอาจไมมีคุณสมบัติท้ังหมดตามที่ระบุไวในคูมือนี้

เคล็ดลับ ทานสามารถใช HP all-in-one ไดมากยิ่งข้ึน เมื่อใชซอฟตแวร
HP Image Zone ที่ไดรับการติดต้ังไวในคอมพิวเตอรของทานใน
ระหวางการตั้งคาครั้งแรกซอฟตแวรนี ้จะมฟีงกชันการทําสําเนา และ
ฟงกชันเกี่ยวกับการสแกนที่เปยมประสิทธิภาพ รวมทั้งคําแนะนําการ
แกปญหาเบื้องตนและวิธีใชผลิตภัณฑสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) และ
ใช HP Image Zone เพ่ือการใชงาน HP all-in-one
เพ่ิมเติม

ขอมูลทั่วไปของ HP all-in-one     

ฉลาก รายละเอียด

1 แผงควบคุม

2 หนาจอแผงควบคุม

3 พอรทกลอง

4 ถาดรับกระดาษออก

คูมือการใชงาน 5
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ฉลาก รายละเอียด

5 ถาดปอนกระดาษ

6 ฝาปด

7 ถาดปอนตนฉบับ

8 ตัวปอนตนฉบับอัตโนมัติ

9 ชองทําความสะอาดดานหลัง

10 พอรท USB ดานหลัง

11 การเชื่อมตอกระแสไฟฟา

12 พอรทโทรสาร (1-LINE)

13 พอรทโทรศัพท (2-EXT)

คุณสมบัตขิองแผงควบคุม     
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปนี้ จะแสดงขอมูลอางอิงโดยยอเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP all-in-one

ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

1 เมน:ู เลือกตัวเลือกโทรสาร เชน Resolution (ความละเอียด) และ
Lighter/Darker (สวางข้ึน/เขมข้ึน) โดยใชปุม เมน ูในสวนโทรสาร    

2 หมายเลขลัด: เลือกหมายเลขลัด

3 เริ่มโทรสารสดีํา: เริ่มโทรสารขาวดํา    

4 เริ่มโทรสารส:ี เริ่มโทรสารสี    

บท 1
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5 ปุมหมายเลขลัดแบบวันทัช: เขาใชงานหมายเลขลัดหาหมายเลขแรก

6 แปนหมายเลข: ปอนหมายเลขโทรสาร คา หรือขอความ

7 ไฟสัญญาณเตือน: เมื่อไฟสัญญาณเตือนกระพริบ แสดงวาเกิดขอผิดพลาดที่
ทานตองระมัดระวัง

8 ต้ังคา: เขาสูเมนูรายงาน การตั้งคาโทรสาร และการดูแลรักษานอกจากนี้ ยัง
เปนการเขาสูวิธีใชผลิตภัณฑที่จัดจําหนาย    

9 ลูกศรซาย: ลดคาบนหนาจอแผงควบคุม

10 OK: เลือกเมนหูรือคาที่กําหนดในหนาจอแผงควบคุม

11 ลูกศรขวา: เพ่ิมคาบนหนาจอแผงควบคุม

12 ยกเลิก: หยุดการทํางาน ออกจากเมนู หรือออกจากการตั้งคา

13 เริ่มทําสําเนาขาวดํา: เริ่มทําสําเนาขาวดํา    

14 เริ่มทําสําเนาส:ี เริ่มงานทําสําเนาสี    

15 เริ่มสแกน: เร่ิมงานสแกนและสงไปยังปลายทางที่เลือกโดยการกดปุม สแกน
ไปยัง 

16 เปด: เปดหรือปดเครื่อง HP all-in-one เมื่อปดเครื่อง HP all-in-one 
แลว ยังคงมไีฟในปริมาณเล็กนอยจายใหกับอุปกรณหากตองการตัดไฟที่
เลี้ยงเครื่อง HP all-in-one อยู ใหปดเครื่องแลวถอดปลั๊กออก

17 สัญญาณไฟเปด (On): เมื่อไฟสวาง สัญญาณไฟเปด (On) จะแสดงให
ทราบวาเครื่อง HP all-in-one เปดอยูไฟจะกระำพริบในขณะที่เครื่องกําลัง
ทํางาน

18 สแกนไปยัง: เลือกปลายทางสําหรับภาพสแกน    

19 เมน:ู เลือกตัวเลือกทําสําเนา รวมถึง Tray Select (เลือกถาด) Paper 
Type (ประเภทกระดาษ) Paper Size (ขนาดกระดาษ) และตัวเลือกอื่นๆ 
โดยใชปุม เมน ูในสวนทําสําเนา    

20 ยอ/ขยาย: เปล่ียนขนาดของภาพถายที่จะทําสําเนาหรือพิมพ

21 ไฟแสดงคุณภาพสําเนา: แสดงใหทราบถึงคุณภาพของสําเนาที่เลือก

22 คุณภาพ: ควบคุมความเร็วและคุณภาพของสําเนา

23 หนาจอแผงควบคุม: ดูเมนูและขอความ

(ทําตอ)
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24 โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว: โทรซ้ําหมายเลขที่โทรลาสุด หรือเวนชวง 3 วินาทีใน
หมายเลขโทรสาร

25 ตอบรับอัตโนมัต:ิ ต้ังคาฟงกชันโทรสารใหรับสายอัตโนมัติ เมื่อโทรสารถูก
สงไปยังอุปกรณนี้

26 ไฟสัญญาณการตอบรับอัตโนมัต:ิ เมื่อไฟสวาง แสดงวาเครื่อง HP all-in-
one ถูกต้ังใหรับโทรสารโดยอัตโนมัติ

ภาพรวมของเมนู
ตารางตอไปนี้จะแสดงการอางอิงโดยยอถึงเมนรูะดับบนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
กราฟกสีของ HP all-in-one

Copy Menu (เมนทูําสําเนา)

เมนทูําสําเนา    

1. Number of Copies 
(จํานวนสําเนา)
2. Copy Paper Size 
(ขนาดกระดาษสําเนา)
3. Copy Paper Type 
(ประเภทกระดาษสําเนา)
4. Lighter/Darker 
(สวางขึ้น/เขมข้ึน)
5. Enhancements 
(การเพิ่มคุณภาพ)
6. Color Intensity 
(ความเขมของสี)
7. Set New Defaults 
(กําหนดคาดีฟอลตใหม)

Scan To menu (เมนสูแกนไปยัง)
เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะแสดงปลายทางสแกน รวมถึงแอพพลิเคชันที่
ติดต้ังอยูบนคอมพิวเตอรของทาน

หมายเหตุ เมนู Scan To (สแกนไปยัง) อาจแสดงรายการปลายทางสแกนตาง
จากที่ปรากฏ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับแอพพลิเคชันท่ีติดต้ังบนคอมพิวเตอร

บท 1
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Scan To (USB - 
Windows) (สแกนไปยัง 
(USB - Windows))    

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share

Scan To (USB - 
Macintosh) (สแกนไปยัง 
(USB - Macintosh))    

1. JPEG สู HP Gallery 
(แกลเลอรี่ภาพของ HP)
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share

Fax Menu (เมนโูทรสาร)

เมนโูทรสาร    

1. Fax Number (หมาย
เลขโทรสาร)
2. Fax Resolution 
(ความละเอียดของโทร
สาร)
3. Lighter/Darker 
(สวางขึ้น/เขมข้ึน)
4. How to Fax (วิธีการ
รับสงโทรสาร)
5. Set New Defaults 
(กําหนดคาดีฟอลตใหม)
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Setup Menu (เมนกูารตั้งคา)
ตัวเลือก Help Menu (เมนูวิธีใช) บน Setup Menu (เมนูการตั้งคา) ชวยทํา
ใหเขาสูหัวขอวิธีใชที่สําคัญไดอยางรวดเร็วขอมูลสวนใหญจะนําเสนอไวในหนา
จอคอมพิวเตอร Windows PC หรือ Macintosh ที่เช่ือมตอ

เมนกูารตั้งคา    

1. Help (วิธีใช)
2. Print Report (พิมพ
รายงาน)
3. Speed Dial Setup 
(ต้ังหมายเลขลัด)
4. Basic Fax Setup 
(การตั้งคาโทรสารเบื้อง
ตน)
5. Advanced Fax 
Setup (การตั้งคาโทรสาร
ข้ันสูง)
6. Tools (เครื่องมือ)
7. Preferences 
(ลักษณะที่ตองการ)

ใช HP Image Zone เพื่อการใชงาน HP all-in-one
            เพิ่มเติม     

ซอฟตแวร HP Image Zone ไดรับการติดต้ังไวในคอมพิวเตอรของทานเมื่อ
ทานต้ังคาเครื่อง HP all-in-one สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการติดต้ังที่
มาพรอมกับเคร่ือง

การเขาสูซอฟตแวร HP Image Zone จะแตกตางไปตามระบบปฏิบัติการ 
(OS) เชน หากทานมีเครื่องคอมพิวเตอร PC และกําลังรัน Windows จุดที่เขา
ถึงซอฟตแวร HP Image Zone คือ HP Director (ตัวจัดการ HP) หาก
ทานมีเครื่อง Macintosh และกําลังรัน OS X V10.1.5 หรือสูงกวา จุดที่เขา
ถึงซอฟตแวร HP Image Zone คือหนาตาง HP Image Zone อยางไรก็
ตาม จุดเขาถึงจะทําหนาที่เปนตัวเปดใชงานสําหรับซอฟตแวร HP Image 
Zone และบริการตางๆ

บท 1
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ทานสามารถเพิ่มฟงกชันของเครื่อง HP all-in-one ไดอยางรวดเร็วและงาย
ดายโดยใชซอฟตแวร HP Image Zone โปรดดูที่ชองที่เหมือนกันนี้ในคูมือ
เลมนี้ ซึ่งจะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับบางหัวขอโดยเฉพาะ และขอมูลที่เปน
ประโยชนสําหรับงานของทาน

การเขาสูซอฟตแวร HP Image Zone (Windows)           
เปด HP Director (ตัวจัดการ HP) จากไอคอนบนเดสกท็อป ไอคอนที่ซสิเต็ม
เทรย หรือเมนู Start (เริ่มตน) คุณสมบัติของซอฟตแวร HP Image Zone 
จะปรากฏขึ้นใน HP Director (ตัวจัดการ HP)

หมายเหตุ คุณสมบัติซอฟตแวร HP Image Zone จะไมสามารถใชไดหาก
ทานกําลังใช HP JetDirect 175x สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ขอมูลการเชื่อมตอ

การเปดใชงาน HP Director (ตัวจัดการ HP)
1 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– ดับเบิลคลิกไอคอน HP Director (ตัวจัดการ HP) บนเดสกท็อป
ของ Windows

– ดับเบิลคลิกไอคอน Hewlett-Packard Digital Imaging 
Monitor (หนาจอรูปดิจิตอลของ Hewlett-Packard) ในซสิเต็มเท
รยซึ่งอยูทางขวาของทาสกบาร Windows

– บนทาสกบาร คลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs (โปรแกรม) 
หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้นเลือก HP 
แลว คลิก HP Director (ตัวจัดการ HP)

2 คลิกชอง Select Device  (เลือกอุปกรณ) เพ่ือดูรายการอุปกรณที่ไดรับ
การติดต้ัง

3 เลือก HP all-in-one

หมายเหตุ ไอคอนในภาพ HP Director (ตัวจัดการ HP) ดานลางน้ีอาจแตก
ตางจากที่ปรากฏในคอมพิวเตอรของทาน HP Director (ตัว
จัดการ HP) จะถูกปรับแตงเพื่อใหแสดงไอคอนที่สัมพันธกับ
อุปกรณที่เลือกไวหากอุปกรณท่ีเลือกไวไมมีคุณสมบัติหรือฟงกชัน
พิเศษ ไอคอนของคุณสมบัติหรือฟงกชันนั้นๆ จะไมแสดงใน
HP Director (ตัวจัดการ HP)

เคล็ดลับ หาก HP Director (ตัวจัดการ HP) บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
ไมมไีอคอนใดๆ แสดงวาอาจมขีอผิดพลาดเกิดข้ึนระหวางการติดต้ัง
ซอฟตแวรวิธีการแกปญหานี้ ใหเขาไปท่ี Control Panel ใน 
Windows เพ่ือยกเลิกการติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone และ
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ติดต้ังซอฟตแวรใหมสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมา
พรอมกับ HP all-in-one

ปุม ชื่อและวัตถปุระสงค

Scan Picture (สแกนภาพ): สแกนภาพถาย รูปภาพ หรือภาพวาด 
และแสดงใน HP Image Zone    

Scan Document (สแกนเอกสาร): สแกนเอกสารที่มขีอความ หรือท่ี
มทีั้งขอความและภาพ แลวแสดงในโปรแกรมที่เลือกไว    

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

HP Image Zone: แสดง HP Image Zone ซึ่งทานสามารถ:
● ดูและแกไขรูปภาพได
● พิมพภาพถายไดหลายขนาด
● จัดทําและพิมพอัลบัมภาพถาย โปสการด หรือแผนโฆษณา
● ทําซดีีมัลติมเีดีย (ใชไดเฉพาะเมื่อติดต้ังซอฟตแวร HP 

Memories Disc เทานั้น)
● แลกเปลี่ยนรูปภาพทางอีเมลหรือเว็บไซต     

หมายเหตุ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติเพ่ิมเติมและรายการเมน ูเชน 
การอัพเดตซอฟตแวร ความคิดสรางสรรค และ HP ชอปปง โปรดดู
ที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)

เมนูและรายการตางๆ มีข้ึนเพ่ือชวยทานเลือกอุปกรณที่ตองการใช ตรวจสอบ
สถานะ ปรับการตั้งคาซอฟตแวร และเขาสูหนาจอวิธีใชงานโดยใชเมน ูและ
รายการตางๆ ไดดวยตารางตอไปน้ีจะอธิบายขอมูลของรายการเหลานี้

คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

Help (วิธี
ใช)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเขาสู HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image 
Zone) ซึ่งจะมขีอมูลวิธีใชงานซอฟตแวร และขอมูลการแกปญหาเบื้อง
ตนสําหรับเครื่อง HP all-in-one

Select 
Device 
(เลือก
อุปกรณ)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกอุปกรณที่ทานตองการใชจากรายการอุปกรณที่
ไดรับการติดต้ัง

บท 1
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คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

Settings 
(การตั้งคา)

ใชคุณสมบัตินี้ เพ่ือดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาต างๆ ของ HP all-in-one 
เชน การพิมพ การสแกน หรือการทําสําเนา

Status 
(สถานะ)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือแสดงสถานะปจจุบันของ HP all-in-one

เปดซอฟตแวร HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 หรือสูง
กวา)     

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

เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone ไอคอน HP Image Zone จะ
แสดงไวใน Dock

หมายเหตุ หากติดต้ัง HP all-in-one มากกวา 1 อยาง ไอคอน HP Image 
Zone ของอุปกรณแตละอยางจะแสดงไวใน Dock เชน หากมี
สแกนเนอร HP และ HP all-in-one ติดต้ังอยู ไอคอน
HP Image Zone ของอุปกรณทั้งคูจะแสดงอยูใน Dock โดยจะมี
หนึ่งไอคอนสําหรับหนึ่งอุปกรณอยางไรก็ตาม หากทานติดต้ัง
อุปกรณประเภทเดียวกันสองเครื่อง (ยกตัวอยางเชน อุปกรณ 
HP all-in-one สองเครื่อง) จะมไีอคอน HP Image Zone
ไอคอนเดียวเทาน้ันที่แสดงอยูใน Dock เพ่ือแสดงอุปกรณนั้น
ทั้งหมด

ทานสามารถเขาสูซอฟตแวร HP Image Zone ไดดวยวิธีหนึ่งในสองวิธีดังนี้:
● ทางหนาตาง HP Image Zone
● ทางเมนู Dock ของ HP Image Zone

เปดหนาตาง HP Image Zone
เลือกไอคอน HP Image Zone เพ่ือเปดหนาตาง HP Image Zone
      หนาตาง HP Image Zone จะมสีวนประกอบหลักสองอยางดังนี้:
● สวนการแสดงผลสําหรับแท็บ Products/Services (ผลิตภัณฑ/บริการ)

– แท็บ Products (ผลิตภัณฑ) ชวยใหทานเขาสูคุณสมบัติหลายอยาง
ของผลิตภัณฑเกี่ยวกับรูปภาพของ HP เชน ปอปอัพเมนขูองผลิต
ภัณฑที่ติดต้ังไวแลว และรายการงานสําหรับผลิตภัณฑในขณะนี้
รายการนี้อาจรวมถึงการใชงาน เชน การทําสําเนา สแกน 

(ทําตอ)
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หรือโทรสารการคลิกท่ีตัวงานจะเปดแอพพลิเคชันเพ่ือจัดการ
งานนี้

– แท็บ Services (บริการ) ชวยใหทานเขาสูแอพพลิเคชันเกี่ยวกับรูป
ดิจิตอล ที่ใชในการเรียกดู แกไข จัดการ และแลกเปลี่ยนภาพกัน

● ฟลดปอนขอความ Search HP Image Zone Help (คนหาวิธีใช HP 
Image Zone)
ฟลดปอนขอความ Search HP Image Zone Help (คนหาวิธี HP 
Image Zone) ชวยใหทานคนหาคําหรือวลีสําคัญใน HP Image Zone 
Help (วิธีใช HP Image Zone)

การเปดหนาตาง HP Image Zone
➔ คลิกไอคอน HP Image Zone ใน Dock

หนาตาง HP Image Zone จะปรากฏขึ้น
หนาตาง HP Image Zone จะแสดงเฉพาะคุณสมบัติ HP Image 
Zone ที่เหมาะสําหรับอุปกรณที่เลือกเทานั้น

หมายเหตุ ไอคอนในตารางดานลางนี้อาจแตกตางจากทีป่รากฏในคอมพิวเตอร
ของทานหนาตาง HP Image Zone จะถูกปรับแตงเพื่อใหแสดง
ไอคอนคุณสมบัติที่สัมพันธกับอุปกรณที่เลือกไวหากอุปกรณที่เลือก
ไวไมมีคุณสมบัติหรือฟงกชันพิเศษ คุณสมบัติหรือฟงกชันนั้นๆ จะ
ไมแสดงในหนาตาง HP Image Zone

ผลิตภัณฑ

ไอคอน คุณสมบัตแิละวัตถปุระสงค

Scan Picture (สแกนภาพ): ใชคุณสมบัติน้ีเพ่ือสแกนและแสดงภาพ
ใน HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP)    

Scan To OCR (สแกนไปยัง OCR): ใชคุณสมบัติน้ีเพ่ือสแกนและ
แสดงขอความในโปรแกรมซอฟตแวรการแกไขขอความปลายทางที่
เลือกไว

หมายเหตุ คุณสมบัติที่พรอมใชงานของเครื่องจะแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศ/ภูมิภาค

Make Copies (ทําสําเนา): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือทําสําเนาสีขาวดําหรือ
สําเนาสี    
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บริการ

ไอคอน คุณสมบัตแิละวัตถปุระสงค

HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือแสดง
HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) เพ่ือดูและแกไขภาพ    

HP Image Print: ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือพิมพภาพจากอัลบั้มโดย
ใชเทมเพลตอันใดอันหนึ่งที่มอียู

HP Instant Share: ใชคุณสมบัติน้ีเพ่ือเปดซอฟตแวร ไคลเอนต 
แอพพลิเคชัน HP Instant Share จากซอฟตแวร ไคลเอนต 
แอพพลิเคชัน ทานสามารถแบงปนภาพถายรวมกับครอบครัวและ
เพ่ือนๆ ไดโดยใช HP Instant Share E-mail (อีเมล HP Instant 
Share) หรืออัพโหลดภาพไปยังอัมบั้มภาพถายออนไลนหรือบริการตก
แตงภาพถายออนไลนก็ได 

นอกจากไอคอนคุณสมบัติตางๆ แลว ทานยังสามารถเลือกอุปกรณตางๆ ที่ตอง
การใชงาน ปรับการตั้งคาซอฟตแวร และเขาสูหนาจอวิธีใชงานโดยใชเมนู และ
รายการตางๆ ไดอีกดวยตารางตอไปน้ีจะอธิบายขอมูลของรายการเหลานี้

คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

Select 
Device 
(เลือก
อุปกรณ)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกอุปกรณที่ทานตองการใชจากรายการอุปกรณที่
ไดรับการติดต้ัง

Settings 
(การตั้งคา)

ใชคุณสมบัตินี้ เพ่ือดูหรือเปลี่ยนการต้ังคาต างๆ ของ HP all-in-one 
เชน การพิมพ การสแกน หรือการทําสําเนา

คนหา HP 
Image 
Zone 
Help (วิธี
ใช HP 
Image 
Zone)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือคนหา HP Image Zone Help (วิธีใช HP 
Image Zone) ซึ่งจะมีขอมูลวิธีใชงานซอฟตแวร และขอมูลการแก
ปญหาเบื้องตนสําหรับเครื่อง HP all-in-one
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แสดงเมน ูDock ของ HP Image Zone
เมนู Dock ของ HP Image Zone จะสรางช็อตคัทใหบริการ HP Image 
Zone เมน ูDock จะมแีอพพลิเคชันทั้งหมดโดยอัตโนมัติอยูในหนาตาง
HP Image Zone ท่ีรายการแท็บ Services (บริการ) ทานยังสามารถตั้งคา
ลักษณะที่ตองการใน HP Image Zone เพ่ือเพิ่มรายการอื่นลงในเมน ูเชน 
งานตางๆ จากรายการแท็บ Products (ผลิตภัณฑ) หรือ HP Image Zone 
Help (วิธีใช HP Image Zone)

การแสดงเมน ูDock ของ HP Image Zone
➔ โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– ต้ังคา HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) หรือ iPhoto
          (ไอโฟโต) เปนตัวจัดการภาพถายตามที่ตองการ

– ต้ังคาตัวเลือกเพ่ิมเติมตามตัวจัดการภาพถายตามตองการ
– ปรับแตงรายการตางๆ ที่แสดงไวในเมนู Dock ของ HP Image 

Zone

การเขาสูซอฟตแวร HP Image Zone (Macintosh OS รุนกอนหนา 
X v10.1.5)     

หมายเหตุ ซอฟตแวรนี้รองรับ Macintosh OS 9 v9.1.5 และที่สูงกวา และ 
v9.2.6 และที ่  สูงกวา และจะไมรองรับ Macintosh OS X v10.0 
และ v10.0.4

HP Director (ตัวจัดการ HP) เปนจุดเขาถึงซอฟตแวร HP Image Zone
ประสิทธิภาพของเครื่อง HP all-in-one จะเปนตัวกําหนด HP Director (ตัว
จัดการ HP) ในการสรางฟงกชันของอุปกรณ เชน การสแกน การทําสําเนา 
หรือการใชโทรสารนอกจากนี้ ทานยังสามารถใช HP Director (ตัวจัดการ 
HP) เปด HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) เพ่ือดู แกไข และจัดการภาพ
ในคอมพิวเตอรได

ใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้เพ่ือเปด HP Director (ตัวจัดการ HP) วิธีเหลานี้ใช
เฉพาะกับ Macintosh OS
● Macintosh OS X: HP Director (ตัวจัดการ HP) จะเปดโดยอัตโนมัติ

ระหวางการติดต้ังซอฟต แวร HP Image Zone และไอคอน
HP Director (ตัวจัดการ HP) จะถูกสรางข้ึนใน Dock เพ่ือใชเครื่อง
การแสดงเมน ูHP Director (ตัวจัดการ HP):
ใน Dock ใหคลิกไอคอน HP Director (ตัวจัดการ HP) เพ่ือใชอุปกรณ
เมนู HP Director (ตัวจัดการ HP) จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ หากทานติดต้ังอุปกรณของ HP ไวหลายประเภท (เชน 
HP all-in-one, กลองถายรูป และสแกนเนอร HP)

บท 1

16 HP Officejet 6200 series all-in-one

H
P 

al
l-i

n-
on

e 
ภ
าพ
รว
ม



ไอคอน HP Director (ตัวจัดการ HP) สําหรับ
อุปกรณแตละประเภทจะแสดงไวใน Dock อยางไรก็ตาม 
หากทานติดต้ังอุปกรณชนิดเดียวกันสองตัว (เชน ทานอาจ
จะมแีลปท็อปที่เช่ือมตอเขากับอุปกรณ HP all-in-one
สองตัวที่แตกตางกัน โดยตัวหนึ่งใชท่ีที่ทํางานและอีก
ตัวหนึ่งใช ที่บาน) จะมเีพียงไอคอน HP Director (ตัว
จัดการ HP) เพียงไอคอนเดียวใน Dock

● Macintosh OS 9: HP Director (ตัวจัดการ HP) เปนแอพพลิเคชัน
แบบแสตนดอโลนที่ตองเปดกอนจะเขาสูคุณสมบัติตางๆใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอ
ไปน้ีเพ่ือเปด HP Director (ตัวจัดการ HP):
– ดับเบิลคลิกที่สมนาม (alias) HP Director (ตัวจัดการ HP) บน

เดสกท็อป
– ดับเบิลคลิกที่สมนาม HP Director (ตัวจัดการ HP) ในโฟลเดอร

Applications: Hewlett-Packard:HP Photo and 
Imaging Software
HP Director (ตัวจัดการ HP) จะแสดงเฉพาะปุมใชงานที่สัมพันธ
กับอุปกรณที่เลือกเทานั้น

หมายเหตุ ไอคอนในตารางดานลางนี้อาจแตกตางจากทีป่รากฏในคอมพิวเตอร
ของทานเมนู HP Director (ตัวจัดการ HP) จะถูกปรับแตงเพื่อให
แสดงไอคอนที่สัมพันธกับอุปกรณที่เลือกไวหากอุปกรณที่เลือกไวไม
มีคุณสมบัติหรือฟงกชันพิเศษ ไอคอนของคุณสมบัติหรือฟงกชัน
นั้นๆ จะไมแสดงออกมา

การทํางานของอุปกรณ

ไอคอน วัตถปุระสงค

Scan Picture (สแกนภาพ): ใชคุณสมบัติน้ีเพ่ือสแกนและแสดงภาพ
ใน HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP)    

Scan Document (สแกนเอกสาร): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือสแกนและ
แสดงขอความในโปรแกรมซอฟตแวรการแกไขขอความปลายทางที่
เลือกไว    

หมายเหตุ คุณสมบัติที่พรอมใชงานของเครื่องจะแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศ/ภูมิภาค

Make Copies (ทําสําเนา): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือทําสําเนาสีขาวดําหรือ
สําเนาสี    
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จัดการและใชงานรวม

ไอคอน วัตถปุระสงค

HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือแสดง
HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) เพ่ือดูและแกไขภาพ    

นอกจากคุณสมบัติ HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) แลว รายการเมนู
ตางๆ ที่ไมมีไอคอนจะชวยใหทานเลือกแอพพลิเคชันอื่นๆ ในคอมพิวเตอร 
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาคุณสมบัติใน HP all-in-one ของทาน และเขาสูหนาจอ
วิธีใชไดตารางตอไปนี้จะอธิบายขอมูลของรายการเหลานี้

จัดการและใชงานรวม

คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

More 
Appli-
cations (แอ
พลิเคชันเพ่ิม
เติม)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกแอพพลิเคชันอื่นๆ บนคอมพิวเตอรของทาน

HP on the 
Web (เว็บ
ไซตของ 
HP)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกเว็บไซตของ HP

HP Help 
(วิธีใชของ 
HP)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกแหลงขอมูลวิธีใชดวย HP all-in-one

Settings 
(การตั้งคา)

ใชคุณสมบัตินี้ เพ่ือดูหรือเปลี่ยนการต้ังคาต างๆ ของ HP all-in-one 
เชน การพิมพ การสแกน หรือการทําสําเนา

บท 1

18 HP Officejet 6200 series all-in-one

H
P 

al
l-i

n-
on

e 
ภ
าพ
รว
ม



2 รายละเอียดเพิ่มเติม

แหลงขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลที่เปนเอกสารหรือขอมูลบนหนาจอ จะให
รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP all-in-one

คูมือการติดตั้ง
คูมือการติดต้ังจะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งคา
เครื่อง HP all-in-one และการติดต้ังซอฟตแวร โปรด
ปฏิบัติตามข้ันตอนตามลําดับ

หากทานประสบปญหาระหวางการติดต้ัง โปรดอานวิธี
แกไขปญหาเบื้องตนในสวนสุดทายของคูมือการติดต้ัง
ในบท การแกไขปญหาเบื้องตน ในคูมือนี้

HP Photosmart  
2600 series printer 
User Guide

คูมือการใชงาน
คูมือการใชงานประกอบดวยขอมูลการใชเครื่อง 
HP all-in-one รวมทั้งคําแนะนําการแกไขปญหา
เบื้องตน และวิธีการใชทีละข้ันตอน

HP Image Zone Tour
HP Image Zone Tour สามารถถายทอดขอมูลโดย
รวมเกี่ยวกับซอฟตแวรใน HP all-in-one ไดอยาง
สนุกสนานและสรางสรรค ทานจะไดเรียนรูวิธีใช  
HP Image Zone เพ่ือแกไข จัดการ และพิมพภาพ
ถาย

HP Director
HP Director จะนําท านเขาสูซอฟตแวรแอพพลิเคชัน 
การตั้งคาดีฟอลต สถานะ และวิธีใชบนหนาจอของ
อุปกรณ HP ไดอยางงายดาย หากตองการเริ่มใช
HP Director (ตัวจัดการ HP) โปรดดับเบิลคลิ
กที่  ไอคอน HP Director (ตัวจัดการ HP) จาก
เดสกทอป
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HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)
HP Image Zone Help จะใหรายละเอียดในการใช
ซอฟตแวรของเครื่อง HP all-in-one
● หัวขอ คําแนะนําวิธกีารใชงานแตละข้ันตอน จะ

ใหรายละเอียดเก่ียวกับการใชซอฟตแวร
HP Image Zone กับอุปกรณของ HP

● หัวขอ สิ่งทีท่านสามารถทําได จะใหรายละเอียด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เปนประโยชนและสราง
สรรคซึ่งสามารถทําไดดวยซอฟตแวร
HP Image Zone และอุปกรณ HP ของทาน

● หากทานตองการความชวยเหลือเ  พ่ิมเติม หรือตอง
การตรวจสอบเพื่ออัพเดตซอฟตแวรของ HP 
โปรดดูหัวขอ การแกไขปญหาเบื้องตนและการ
บริการ

หนาจอวิธใีชจากอุปกรณของทาน
หนาจอวิธีใชจะ ีอยูในเครื่อง โดยประกอบดวยราย
ละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหัวขอที่เลือก เขาสูหนาจอวิธี
ใชจากแผงควบคุม

เริ่มจากที่แผงควบคุม ใหกดปุม Setup (ต้ังคา) ที่อยู
ถัดจาก ? แลวกด 1 ใช  เพ่ือเลื่อนไปยังหัวขอที่ใชได
เลือกหัวขอแลวกด OK

 Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดซึ่งอาจไมพบ
ในเอกสารอื่นๆ

ติดต้ังซอฟตแวรเพ่ือเขาสูไฟล Readme

www.hp.com/support หากทานเช่ือมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถขอรับ
ความชวยเหลือไดที่เว็บไซตของ HP เว็บไซตน้ีจะให
ขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับไดรเวอร วัสดุ และ
การสั่งซื้อ
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3 ขอมูลการเชื่อมตอ

เครื่อง HP all-in-one มีพอรท USB ใหทานสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
โดยตรงโดยใชสายเคเบิล USB ทั้งยังมคีวามสามารถในการเชื่อมตอเครือขาย
ได โดยใชเซิรฟเวอรการพิมพ (HP JetDirect 175x) ทานสามารถหาซื้อ 
HP JetDirect เปนอุปกรณเสริมสําหรับเครื่อง HP all-in-one ได เพ่ือการ
เครื่องรวมกันไดอยางงายดายผานเครือขาย Ethernet ท่ีมอียู

ประเภทของการเชื่อมตอทีร่องรับ         

รายละเอียด จํานวนของ
คอมพิวเตอร
ทแีนะนําใหเชื่อม
ตอ เพื่อใหเกิด
ประสทิธภิาพการทํา
งานสูงสุด

คุณสมบัตขิอง
ซอฟตแวรทีร่องรับ

คําแนะนําใน
การติดตั้ง

การเชื่อมตอกับ
พอรท USB

คอมพิวเตอรหนึ่ง
เครื่องที่เช่ือมตอกับ
อุปกรณโดยใชสาย
เคเบิล USB
พอรท USB จะอยูท่ี
ดานหลังของเครื่อง 
HP all-in-one

คอมพิวเตอรของ
ทานสามารถรองรับ
คุณสมบัติท้ังหมด

ปฏิบัติตามคําแนะ
นําอยางละเอียด
ใน คูมือการติดต้ัง

การใชเครื่องพิมพท่ี
ใช Windows รวม
กัน

ไมเกินหาเครื่อง

ตองเปด
คอมพิวเตอรเครื่อง
โฮสตไวตลอดเวลา 
เพ่ือใหสามารถพิมพ
จากคอมพิวเตอร
เครื่องอื่น

รองรับคุณสมบัติทั้ง
หมดท่ีอยูใน
คอมพิวเตอรโฮสต
เฉพาะการพิมพเทา
นั้นที่รองรับจาก
คอมพิวเตอรเครื่อง
อื่น

โปรดดูคําแนะนําใน
การตั้งคาการใช
เครื่องพิมพที่ใช 
Windows รวมกัน 
จากดานลาง

การใชเครื่องพิมพ
รวมกัน 
(Macintosh)

ไมเกินหาเครื่อง

ตองเปด
คอมพิวเตอรเครื่อง
โฮสตไวตลอดเวลา 

รองรับคุณสมบัติทั้ง
หมดท่ีอยูใน
คอมพิวเตอรโฮสต
เฉพาะการพิมพเทา

โปรดดูคําแนะนําใน
การตั้งคาการใช
เครื่องพิมพรวมกัน 
จากดานลาง
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รายละเอียด จํานวนของ
คอมพิวเตอร
ทแีนะนําใหเชื่อม
ตอ เพื่อใหเกิด
ประสทิธภิาพการทํา
งานสูงสุด

คุณสมบัตขิอง
ซอฟตแวรทีร่องรับ

คําแนะนําใน
การติดตั้ง

เพ่ือใหสามารถพิมพ
จากคอมพิวเตอร
เครื่องอื่น

นั้นที่รองรับจาก
คอมพิวเตอรเครื่อง
อื่น

ท่ีเช่ือมตอกับเครือ
ขายโดยใช HP 
JetDirect 175x 
(J6035C)
คุณสมบัติที่พรอมใช
งานของผลิตภัณฑ 
HP JetDirect จะ
แตกตางกันไปใน
แตละประเทศ/
ภูมิภาค

คอมพิวเตอรหา
เครื่องที่เช่ือมตอกับ
เครือขายไมเกินหา
เครื่อง

คอมพิวเตอรของ
ทานรองรับเฉพาะ
การพิมพและ 
Webscan เทาน้ัน
(สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติมเกี่ยวกับ 
Webscan โปรดดู
การใช Webscan)
แผงควบคุมที่ 
HP all-in-one จะ
รองรับการทํา
สําเนา ใชโทรสาร 
และการพิมพ

สําหรับคําแนะนําใน
การติดต้ัง โปรดดู
การติดต้ัง HP 
JetDirect 175x

เชื่อมตอโดยใชสายเคเบิล USB     
คําแนะนําโดยละเอียดสําหรับการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเคร่ือง HP all-in-
one โดยใชสายเคเบิล USB จะอยูในคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับเคร่ือง

การใชเครื่องพิมพทีใ่ช Windows รวมกัน           
หากคอมพิวเตอรของทานอยูบนระบบเครือขาย และคอมพิวเตอรอีกเครื่องท่ีอยู
บนระบบเครือขายเชื่อมตอกับ HP all-in-one โดยใชสายเคเบิล USB ทานจะ
สามารถจะใชอุปกรณนั้นเปนเครื่องพิมพได เมื่อเครื่องพิมพนั้นใช Windows 
รวมกันคอมพิวเตอรที ่เช่ือมตอโดยตรงกับเครื่อง HP all-in-one จะทํางานเปน
โฮสตสําหรับเครื่องพิมพและมีฟงกชันคุณสมบัติตางๆ ครบถวนคอมพิวเตอร
ของทานซึ่งมฐีานะเปนเครื่องไคลเอนท จะเขาถึงไดเฉพาะคุณสมบัติในการ
พิมพเทาน้ันฟงกชันอื่นๆ ทั้งหมดตองดําเนินการที่คอมพิวเตอรโฮสตเทานั้น
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การใชเครื่องพิมพทีใ่ช Windows รวมกัน
➔ โปรดดูคูมือการใชงานที ่มาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีใชบนหนา

จอ Windows

วิธใีชเครื่องพิมพรวมกัน (Macintosh OS X)           
หากคอมพิวเตอรของทานอยูบนระบบเครือขาย และคอมพิวเตอรอีกเครื่องท่ีอยู
บนระบบเครือขายเชื่อมตอกับ HP all-in-one โดยใชสายเคเบิล USB ทานจะ
สามารถจะใชอุปกรณนั้นเปนเครื่องพิมพได เมื่ออุปกรณนั้นใชคุณสมบัติการใช
เครื่องพิมพรวมกันคอมพิวเตอรที ่เช่ือมตอโดยตรงกับเครื่อง HP all-in-one จะ
ทํางานเปนโฮตทสําหรับเครื่องพิมพและมีฟงกชันคุณสมบัติตางๆ ครบถวน
คอมพิวเตอรของทานซึ่งมีฐานะเปนเครื่องไคลเอนท จะเขาถึงไดเฉพาะ
คุณสมบัติในการพิมพเทานั้นฟงกชันอื่นๆ ทั้งหมดตองดําเนินการที่คอมพิวเตอร
โฮสตเทาน้ัน

หากตองการใชคุณสมบัติการใชเครื่องพิมพรวมกัน
1 ในคอมพิวเตอรโฮสต ใหเลือก System Preferences (ลักษณะที่ตอง

การของระบบ) ใน Dock
หนาตาง System Preferences (ลักษณะที่ตองการของระบบ) จะ
ปรากฏขึ้น

2 เลือก Sharing (การใชรวมกัน)
3 จากแท็บ Services (บริการ) คลิก Printer Sharing (การใชเครื่อง

พิมพรวมกัน)

การติดตั้ง HP JetDirect 175x       
ทานสามารถใชงาน HP all-in-one รวมกันผานทางคอมพิวเตอรไมเกินหา
เครื่องในระบบเครือขายเฉพาะพื้นท่ี (LAN) โดยใช HP JetDirect 175x เปน
เซิรฟเวอรการพิมพสําหรับคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองในเครือขายเพียงเช่ือมตอ 
HP JetDirect เขากับเครื่อง HP all-in-one และเราเตอรหรือฮับ จากน้ันจึง
รันซดีีการติดต้ัง HP JetDirect ไดรเวอรเครื่องพิมพท่ีจําเปน (ไฟล INF) จะ
อยูในซดีีการติดต้ังสําหรับเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ เมื่อใช HP JetDirect 175x ทานจะสามารถพิมพ และสงงาน
สแกนโดยใช Webscan จากคอมพิวเตอร ทําสําเนา สงโทรสาร 
และสั่งพิมพจากแผงควบคุมที่เครื่อง HP all-in-one
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หากตองการเชื่อมตอ HP all-in-one กับเครือขาย โดยใช HP JetDirect 
175x (Windows)
1 กอนที่จะปฏิบัติตามข้ันตอนดานลางน้ี:

– ใหถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone ออกจาก
คอมพิวเตอรหาก HP all-in-one เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรดวยสาย
เคเบิล USB และทานตองการเปลี่ยนมาเชื่อมตอกับเครือขายดวย 
HP JetDirect แทนสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การถอนการติด
ต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม

– ดูคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ HP all-in-one และปฏิบัติตาม
คําแนะนําในการติดต้ังฮารดแวรหากเพิ่งทําการติดต้ังท้ัง HP all-
in-one และ HP JetDirect 175x

2 ปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดต้ัง HP JetDirect 175x เพ่ือเช่ือมตอ
เซิรฟเวอรการพิมพเขากับ LAN

3 เช่ือมตอ HP JetDirect เขากับพอรท USB ที่ดานหลังของเครื่อง 
HP all-in-one

4 ใสซีดีการติดต้ังที่มาพรอมกับ HP JetDirect ลงในไดรฟซีดี-รอมของ
เครื่องคอมพิวเตอร
ทานจะใชซดีีนี้เพ่ือกําหนดตําแหนง HP JetDirect บนเครือขาย

5 เลือก Install (ติดต้ัง) เพ่ือรันโปรแกรมติดต้ัง HP JetDirect
6 เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหใสซดีีการติดต้ัง HP all-in-one

หมายเหตุ หากทานทําการติดต้ังเครื่อง HP all-in-one และ HP 
JetDirect 175x เปนครั้งแรก อยารันตัวชวยติดต้ัง HP all-
in-one เพียงแคติดต้ังไดรเวอรตามคําแนะนําดานลาง
หากทานตัดสินใจในภายหลังวาจะตอเครื่อง HP all-in-one 
โดยใชสายเคเบิล ใหใสซดีีการติดต้ัง HP all-in-one แลวรัน
ตัวชวยติดต้ัง

7 ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมสําหรับระบบปฏิบัติการดังตอไปนี้:
หากทานใช Windows XP หรือ 2000:
a ใหเรียกดูไดเร็คทอรี่หลักของซีดี แลวเลือกไฟล .inf ในไดรเวอรที่ถูก

ตองสําหรับ HP all-in-one
ไฟลไดรเวอรเครื่องพิมพซึ่งอยูในไดเร็คทอรี่หลักคือ hpoprn08.inf

หากทานใช Windows 98 หรือ ME:
a เรียกดูโฟลเดอร "Drivers" (ไดรเวอร) ในซดีี แลวคนหาโฟลเดอร

ยอยของภาษาที่ถูกตอง
เชน สําหรับผูท่ีใชภาษาอังกฤษ ใหคนหาไดเร็คทอรี่ \enu\drivers
\win9x_me ซึ่ง enu เปนไดเร็คทอรี่ภาษาอังกฤษและ win9x_me 

บท 3

24 HP Officejet 6200 series all-in-one

ข
อม
ูลก
าร
เช
ื่อม
ต
อ



สําหรับ Windows ME ไฟลไดรเวอรเครื่องพ ิมพคือไฟล 
hpoupdrx.inf

b ทําเชนเดียวกันนี้กับแตละไดรเวอรที่ตองการ

8 เสร็จสิ้นการติดต้ัง

หมายเหตุ หากทานตองการเชื่อมตอพีซโีดยใชสายเคเบิล USB ในภายหลัง 
ใ หถอด HP JetDirect ออกจาก HP all-in-one ถอนการติด
ต้ัง ไดรเวอรเครื่องพิมพ HP ออกจากคอมพิวเตอร แลวปฏิบัติตาม
คําแนะนําในคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ HP all-in-one

หากตองการเชื่อมตอ HP all-in-one กับเครือขาย โดยใช HP JetDirect 
175x (Macintosh)
1 ปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดต้ัง HP JetDirect 175x เพ่ือเช่ือมตอ

เซิรฟเวอรการพิมพเขากับ LAN
2 เช่ือมตอ HP JetDirect เขากับพอรท USB ที่ดานหลังของเครื่อง HP all-

in-one
3 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– หากทานทําการติดต้ังเครื่อง HP all-in-one เปนครั้งแรก ตองใสซดีี
การติดต้ัง HP all-in-one ลงในไดรฟซีดี-รอมที่คอมพิวเตอรและรัน
ตัวชวยติดต้ัง HP all-in-one
ซอฟตแวรที่รองรับเครือขายสําหรับคอมพิวเตอรของทานจะไดรับการ
ติดต้ัง
เมื่อเสร็จสิ้นการติดต้ังแลว HP All-in-One Setup Assistant 
(ตัวชวยการติดต้ัง HP All-in-One) จะปรากฏขึ้นในคอมพิวเตอร

– จากไดรฟดิสก ใหเปด HP All-in-One Setup Assistant (ตัว
ชวยการติดต้ัง HP All-in-One) จากที่ต้ังดังตอไปนี้: Applications:
Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO 
Software
HP All-in-One Setup Assistant (ตัวชวยการติดต้ัง HP All-in-
One) จะปรากฏบนคอมพิวเตอรของทาน

4 ปฏิบัติตามคําสั่งที่หนาจอและปอนขอมูลตามที่จําเปน

หมายเหตุ ตองคลิก TCP/IP Network (เครือขาย TCP/IP) บนหนาจอ
การเชื่อมตอ

การใช Webscan 
Webscan จะชวยใหทานสแกนไดโดยงายผานทาง HP JetDirect 175x 
ดวยการใชเพียงเว็บเบรา เซอรทั้งยังชวยในการสแกนจากเครื่อง HP all-in-
one โดยไมมีซอฟตแวรของอุปกรณที่ติดต้ังในคอมพิวเตอรเพียงแคใสไอพี

คูมือการใชงาน 25

ข
อม
ูลการเช

ื่อมต
อ



แอดเดรสของ HP JetDirect ในเว็บเบราเซอรและเขาสู HP JetDirect ท่ีอยู
ในเว็บเซิรฟเวอรและ Webscan
อินเทอรเฟสของ Webscan สําหรับผูใชจะแตกตางกันเมื่อใช HP JetDirect 
และไมรองรับปลายทางสแกนเหมือนกับซอฟตแวรการสแกน HP Image 
Zone ฟงกชันอีเมลของ Webscan มีจํากัด ดังนั้น ขอแนะนําใหใชซอฟตแวร
การสแกน HP Image Zone หากทานไมไดเช่ือมตอโดยใช HP JetDirect

การใช Webscan
1 กดปุมทดสอบทีด่านหลังของ HP JetDirect 175x แลวปลอยอยางรวด

เร็ว
HP all-in-one จะพิมพหนาขอมูลคาคอนฟกของเครือขาย HP 
JetDirect ออกมา

2 ใสไอพีแอดเดรสของ HP JetDirect (ที่ไดจากหนาขอมูลคาคอนฟกของ
เครือขาย) ที่เว็บเบราเซอรในคอมพิวเตอร
เว็บเซิรฟเวอรของ HP JetDirect จะเปดข้ึนที่หนาตางเบราเซอร

3 เลือก Scan (สแกน)
4 ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ
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4 การจัดการภาพถาย

HP all-in-one สามารถถายโอน แกไข ใชภาพถายรวมกัน และพิมพภาพถาย
ดวยวิธีตางๆ ไดหลายวิธีหัวขอน้ีจะกลาวถึงภาพรวมของตัวเลือกตางๆ ที่ใชใน
การทํางานแตละอยาง ข้ึนอยูกับความตองการของทานและการตั้งคา
คอมพิวเตอรรายละเอียดเพ่ิมเติมสําหรับงานแตละอยางจะอยูในบทอื่นๆ ในคูมือ
ฉบับนี้ หรือท่ีหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)

การโอนภาพถาย
ทานมีตัวเลือกมากมายในการโอนภาพถาย โดยสามารถโอนภาพถายไปยัง 
HP all-in-one หรือท่ีคอมพิวเตอรก็ได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูจากหัว
ขอดานลางนี้เฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการของทาน

การโอนภาพถายโดยใชคอมพวิเตอรทีร่ันบน Windows
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีตางๆ ในกา  รโอนภาพถายไปยัง Windows บนพีซี
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการดานลางจากภาพ

A โอนภาพถายโดยการสแกนบน HP all-in-one และสงตรงไปยัง 
Windows บนคอมพิวเตอร โดยใช HP Instant Share

B โอนภาพถายจากกลองดิจิตอลของ HP ไปยังคอมพิวเตอรที่ใช 
Windows

หมายเหตุ ทานสามารถพิมพภาพโดยใชพอรทกลอง PictBridge ที่อยูดาน
หนาของ HP all-in-one เทานั้นโดยจะไมสามารถโอนภาพถายจาก
กลองไปยังคอมพิวเตอรโดยใชพอรทกลอง PictBridge ของ 
HP all-in-one
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โอนภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีตางๆ ในกา  รพิมพภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการดานลางจากภาพ

A โอนภาพถายโดยการสแกนบน HP all-in-one และสงตรงไปยัง 
Macintosh โดยใช HP Instant Share

B โอนภาพถายจากกลองดิจิตอลของ HP ไปยัง Macintosh

หมายเหตุ ทานสามารถพิมพภาพโดยใชพอรทกลอง PictBridge ที่อยูดาน
หนาของ HP all-in-one เทานั้นโดยจะไมสามารถโอนภาพถายจาก
กลองไปยังคอมพิวเตอรโดยใชพอรทกลอง PictBridge ของ 
HP all-in-one

การแกไขภาพถาย
ทานมีตัวเลือกมากมายในการแกไขภาพถายสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูจาก
หัวขอดานลางนี้เฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการของทาน

การแกไขภาพถายโดยใชคอมพวิเตอรทีร่ันบน Windows
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีหน่ึงที่ใชแ กไขภาพถาย โดยใชคอมพิวเตอรที่รันบน 
Windows สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดดานลางจากภาพ

แกไขภาพถายในคอมพิวเตอรที่ใช Windows โดยใชซอฟตแวร HP Image 
Zone
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แกไขภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีตางๆ ในกา  รแกไขภาพถายโดยใชเครื่อง 
Macintosh สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการดานลางจากภาพ

A แกไขภาพถายในเครื่อง Macintosh โดยใชซอฟตแวร HP Image 
Zone

B แกไขภาพถายในเครื่อง Macintosh โดยใชซอฟตแวร iPhoto

แบงปนภาพถาย
ทานมีตัวเลือกมากมายในการแบงปนภาพถายแกเพ่ือนฝูงและสมาชิกในครอบ
ครัวสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูจากหัวขอดานลางนี้เฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติ
การของทาน

การแบงปนภาพถายโดยใชคอมพวิเตอรทีร่ันบน Windows
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีหน่ึงที่ใชแบงปนภาพถาย โดยใชคอมพิวเตอรที่รัน
บน Windows สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูขอมูลดานลางจากภาพ

แบงปนภาพถายจากเครื่อง HP all-in-one ที่เช่ือมตอกับ USB โดยใชบริการ 
HP Instant Share สแกนภาพถายไปยังปลายทางที่ HP Instant Share 
ภาพที่สแกนจะถูกสงไปยังแท็บ HP Instant Share ภายในซอฟตแวร
HP Image Zone จากท่ีนี่ ทานจะสามารถเลือกบริการ (เชน อีเมล) เพ่ือสง
ภาพถายผานทาง HP Instant Share ไปยังเพื่อนๆ หรือครอบครัวได
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แบงปนภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีแบงปนภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูขอมูลดานลางจากภาพ

แบงปนภาพถายจากเครื่อง HP all-in-one ที่เช่ือมตอกับ USB โดยใชบริการ 
HP Instant Share สแกนภาพถายไปยังปลายทางที่ HP Instant Share 
ภาพที่สแกนจะถูกสงไปยังซอฟตแวรไซอฟตแวรไคลเอนตแอพพลิเคชัน 
HP Instant Share จากที่นี่ ทานจะสามารถเลือกบริการ (เชน อีเมล) เพ่ือสง
ภาพถายผานทาง HP Instant Share ไปยังเพื่อนๆ หรือครอบครัวได

พิมพภาพถาย
ทานมีตัวเลือกมากมายในการพิมพภาพถายสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูจากหัว
ขอดานลางนี้เฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการของทาน

การพิมพภาพถายโดยใชคอมพวิเตอรทีร่ันบน Windows
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีตางๆ ในกา  รพิมพภาพถายโดยใชคอมพิวเตอรที่รัน
บน Windows สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการดานลางจากภาพ

A การพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอลที่สามารถใชไดกับ PictBridge

B พิมพภาพถายจากกลองโดยใชซอฟตแวรแอพพลิเคชัน (เชน
HP Image Zone) ในคอมพิวเตอรที่รัน Windows
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พิมพภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีตางๆ ในกา  รพิมพภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการดานลางจากภาพ

A การพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอลที่สามารถใชไดกับ PictBridge

B พิมพภาพถายจากกลองโดยใชซอฟตแวรแอพพลิเคชัน (เชน
HP Image Zone) ใน Macintosh
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5 การวางตนฉบับและการใสกระดาษ

บทนี้จะกลาวถึงขอแนะนําในการวางฉบับในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติหรือบน
กระจก เพ่ือการทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสาร การเลือกประเภทกระดาษที่
เหมาะสมกับงานทานมากที่สุด การใสกระดาษในถาดปอนกระดาษ และการ
หลีกเล่ียงปญหากระดาษติด

วางตนฉบับ     
ทานสามารถวางตนฉบับของงานที่จะทําสําเนา สงโทรสาร หรือสแกนลงในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติหรือบนกระจกตนฉบับที่วางลงในตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติจะถูกปอนสูเครื่อง HP all-in-one โดยอัตโนมัติ

วางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัต ิ    
ทานสามารถทําสําเนาหรือสงโทรสารที่เปนเอกสารขนาด letter, A4 หรือ
ขนาด legal ท่ีมหีลายหนา (ไมเกิน 20 หนา) ไดโดยการวางเอกสารลงในถาด
ปอนเอกสาร

คําเตือน อยาวางภาพถายของทานลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ เพราะ
อาจทําใหภาพถายเสียหายได

หมายเหตุ คุณสมบัติบางอยาง เชน คุณสมบัติการทําสําเนาแบบ Fit to Page 
(พอดีกับหนา) และ Fill Entire Page (เต็มหนากระดาษ) จะไม
ทํางานเมื่อวางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติสําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู วางตนฉบับลงบนกระจก

การวางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
1 ใสตนฉบับหงายหนาข้ึนในถาดปอนตนฉบับโดยใหสวนบนสุดของ

กระดาษอยูทางดานซายหมั่นปอนกระดาษเขาไปทางซายในตัวปอน
กระดาษอัตโนมัติจนกระทั่งไดยินเสียง บี๊ปซึ่งแสดงวา HP all-in-one 
ตรวจพบหนาที่ทานปอนเขาไปแลว
ตัวปอนกระดา ษอัตโนมัติสามารถบรรจกุระดาษธรรมดาไดสูงสุด 20 แผน

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการวางตนฉบับลงบนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี แผนผังในถาดปอนกระดาษ
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2 เลื่อนตัวปรับกระดาษเขาไปจนชิดขอบทางซายและทางขวาของกระดาษ

วางตนฉบับลงบนกระจก           
ทานสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสารตนฉบับกระดาษ letter หรือ
กระดาษขนาด A4 หนึ่งหนาไดโดยวางตนฉบับไวบนกระจกตามที่อธิบายไวน้ี
หากตนฉบับของทานเปนแบบเต็มแผนท่ีมหีลายหนา ใหวางตนฉบับในตัวปอน
กระดาษอัตโนมัติสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู วางตนฉบับลงในตัวปอน
กระดาษอัตโนมัติ

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

การวางตนฉบับลงบนกระจก
1 นําตนฉบับท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษ จากน้ันจึงเปดฝาครอบบน

เครื่อง HP all-in-one
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการวางตนฉบับเพิ่มเติม โปรดดูคําแนะนําที่อยูตรง
ขอบดานหนาและดานขวาของกระจก
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3 ปดฝา

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

กระดาษทีแ่นะนํา     
เพ่ือคุณภาพการพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษของ HP ที่ผลิตข้ึน
สําหรับประเภทงานที่ทานพิมพโดยเฉพาะเชน หากทานตองการพิมพภาพถาย 
ใหวางกระดาษภาพถายชนิดมันหรือดานลงในถาดปอนกระดาษหากทานจะ
พิมพโบรชัวรหรือพรีเซ็นเตช่ัน ใหใชประเภทกระดาษสําหรับงานในลักษณะนี้
โดยเฉพาะ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษของ HP โปรดดูที่หนาจอ HP Image 
Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) หรือไปท่ี www.hp.com/support

กระดาษทีค่วรหลีกเลี่ยงการใชงาน     
การใชกระดาษที่บางเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่ยืดออกไดงายอาจ
เปนสาเหตุทําใหกระดาษติดไดการใชกระดาษเนื้อหนาหรือไมดูดซับหมึกเปน
สาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบูรณ

ไมแนะนําใหใชกระดาษตอไปนีส้ําหรับพิมพ:
● กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมกีารออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณของ HP inkjet โดยเฉพาะ)
● เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินินอาจทําใหพิมพไดไมเรียบ 

และอาจทําใหหมึกซึมเลอะได
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● กระดาษที่ลื่น เปนมันวาว หรือเคลือบมากเกินไปซึ่งไมไดออกแบบมา
สําหรับใชกับเครื่อง HP all-in-one โดยเฉพาะกระดาษชนิดนี้อาจจะติด
เครื่อง HP all-in-one หรือทําใหหมึกไมติด

● กระดาษที่มีหลายสวน (เชน สองสวนหรือสามสวน) กระดาษอาจยับยน
หรือติดอยูภายในเครื่องไดและมโีอกาสที่หมึกจะเลอะไดมาก

● ซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือหนาตาง
● ปายประกาศ

ไมแนะนําใหใชกระดาษตอไปนีส้ําหรับการทําสําเนา:
● กระดาษขนาดอื่นที่ไมใชขนาด letter, ขนาด A4, 10 x 15 ซม., 5 x 7 

นิ้ว, Hagaki, L หรือ legal กระดาษบางชนิดอาจไมมีท่ีประเทศของทาน 
ทั้งนี้ จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค

● กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมกีารออกแบบมาเพื่อใชกับ
อุปกรณของ HP inkjet โดยเฉพาะ)

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

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film
● กระดาษที่มีหลายสวนหรือแผนฉลาก

การใสกระดาษ     
สวนน้ีจะอธิบายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน HP all-
in-one สําหรับการทําสําเนา พิมพ หรือใชโทรสาร

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

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน                                     
ทานสามารถใสกระดาษ letter, A4 หรือ legal ลงในถาดปอนกระดาษของ
เครื่อง HP all-in-one ได

การใสกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดปอนกระดาษ
1 ดึงถาดรับกระดาษออกมา และเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจน

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

กัน
3 ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

หมายเหตุ เครื่อง HP all-in-one ตองไมทํางานและเงียบลง เมื่อทานใส
กระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษหากเครื่อง HP all-in-
one กําลังทํางานในสวนตลับหมึกพิมพหรือติดงานอื่น 
กระดาษที่อยูภายในเครื่องอาจจะไมเขาที่ ควรดันกระดาษให
เลื่อนตอไปมากๆ เพ่ือที่ HP all-in-one จะไดคืนกระดาษ
เปลาออกมา

เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษท่ีมหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขาไปกอน
โดยคว่ําดานที่จะพิมพลงสําหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็มแผน
และกระดาษแบบมีหัว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ

4 เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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5 ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

6 ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษออกมาจนสุดพลิกแผนรับ
กระดาษที่ปลายแกนรองรับกระดาษออกมา เพ่ือเปดแกนรองรับจนสุด

ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)                         
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนกระดาษ
ของเครื่อง HP all-in-one เพ่ือคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด ทานควรใชกระดาษ
ภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ตามท่ีแนะนําสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
กระดาษที่แนะนํา

และเพื่อการพิมพท่ีมีคุณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอน
ทําสําเนาหรือพิมพสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งคากระดาษ 
โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)

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

การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ในถาดปอนกระดาษ
1 ดึงถาดรับกระดาษออก
2 นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3 ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ โดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลง เลื่อนกระดาษภาพถายเขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายท่ีใชมีแถบรอยปรุ ใหวางกระดาษโดยใหแถบอยูใกล
ตัวทาน

4 เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดกระดาษภาพถาย
อยาใสกระดาษมากจนเกินไป ตรวจดูวาใสกระดาษภาพถายพอดีกับถาด
ปอนกระดาษ และไมหนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

5 ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

การใสโปสการดหรือบัตร Hagaki               
ทานสามารถใสโปสการดหรือการด Hagaki ลงในถาดปอนกระดาษของ 
HP all-in-one
เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอน
พิมพหรือทําสําเนาสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone 
Help (วิธีใช HP Image Zone)

การใสโปสการดหรือการด Hagaki ลงในถาดปอนกระดาษ
1 ดึงถาดรับกระดาษออก
2 นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3 ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลงเลื่อนการดเขาไปจนสุด
4 เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดการด

อยาใสการดมากจนเกินไป ตรวจดูวาการดพอดีกับถาดปอนกระดาษ และ
ไมหนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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5 ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

การใสซองจดหมาย           
ทานสามารถใสซองจดหมายได 1 ซองหรือมากกวานั้นในถาดปอนกระดาษ
ของ HP all-in-one โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมันเงาหรือพิมพนูน 
รวมถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตางดวย

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสําหรับพิมพซอง
จดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรดโปรเซสซิ่งของทานเพื่อ
ใหไดคุณภาพที่ดีท่ีสุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพท่ีอยูผูสงบนซองจด
หมาย

การใสซองจดหมาย
1 ดึงถาดรับกระดาษออก
2 นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3 ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวานั้นเขาไปในถาดปอนกระดาษดาน

ขวา โดยวางใหชิดขอบดานซายและหันดานฝาซองขึ้นเลื่อนซองจดหมาย
เขาไปจนสุด

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการเพิ่มเติมในการใสซองจดหมาย โปรดดูแผนผังตรง
ฐานถาดปอนกระดาษ

4 เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดซองจดหมาย
อยาใสซองจดหมายมากจนเกินไป ตรวจดูวาซองจดหมายพอดีกับถาดปอน
กระดาษ และไมหนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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5 ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

การใสกระดาษประเภทอื่น                                           
ตารางตอไปนี้เปนคําแนะนําสําหรับการใสกระดาษบางประเภทเพื่อคุณภาพการ
พิมพสูงสุด ควรปรับการตั้งคากระดาษทุกครั้งท่ีเปลี่ยนประเภทหรือขนาด
กระดาษสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งคากระดาษ โปรดดูหนา
จอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)

หมายเหตุ มีกระดาษบางประเภทและบางขนาดเทานั้นที่ใชไดกับฟงกชันทั้ง
หมดใน HP all-in-one มกีระดาษบางประเภทและบางขนาดเทา
นั้น ท่ีจะสามารถใชไดเมื่อทานเริ่มพิมพงานจากกรอบโตตอบ
Print (พิมพ) ในซอฟตแวรแอพพลิเคช่ันกระดาษดังกลาวใชไมได 
สําหรับการทําสําเนาหรือการใชโทรสารกระดาษที่ระบุตอไปน้ี
สามารถใชสําหรับการพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันเทาน้ัน

กระดาษ ขอแนะนํา

กระดาษของ HP ● HP Premium Paper: ใหลูกศรสีเทาอยูบนดานที่ไมได
พิมพ แลวเลื่อนกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษโดยหงาย
ดานที่มลีูกศรข้ึน

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

หมายเหตุ เครื่อง HP all-in-one ไมสามารถตรวจจับแผน
ใสไดโดยอัตโนมัติเพ่ือคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด 
ทานควรกําหนดประเภทกระดาษใหเปนแผนใส
กอนที่จะพิมพหรือทําสําเนาแผนใส

● HP Iron-On Transfers: ทํากระดาษใหเรียบกอนใช หาม
ใสกระดาษที่มวนงอเขาไป (เพ่ือปองกันการมวนงอ ควรเก็บ
กระดาษไวในหีบหอเดิมจนกวาจะตองการใชงาน) ใหแถบสี
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กระดาษ ขอแนะนํา

ฟาอยูบนดานที่ไมไดพิมพ จากน้ันใสกระดาษเขาไปในถาด
ปอนกระดาษดวยตนเองโดยใหแถบสีฟาหงายขึ้น

● HP Matte Greeting Cards, HP Photo Greeting 
Cards หรือ HP Textured Greeting Cards: ใส
กระดาษบัตรอวยพรของ HP ลงในถาดปอนกระดาษโดยคว่ํา
ดานที่พิมพลง แลวเลื่อนบัตรอวยพรเขาไปจนสุด

ฉลาก

(สําหรับพิมพจาก
ซอฟตแวร
แอพพลิเคชันเทา
น้ัน)

ควรใชแผนฉลากขนาด letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสําหรับใช
กับผลิตภัณฑ Inkjet ของ HP (เชน Avery Inkjet Labels) และ
ไมควรใชฉลากที่มอีายุเกินกวา 2 ปฉลากที่เกาแลวอาจลอกออก
เมื่อถูกดึงเขาไปในเครื่อง HP all-in-one ซึ่งจะกอใหเกิดปญหา
กระดาษติด

1 กรีดปกฉลากออกจากกันเพ่ือไมใหฉลากติดกัน
2 วางแผนฉลากลงบนกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอน

กระดาษ โดยคว่ําฉลากดานท่ีตองการพิมพลงอยาใสแผน
ฉลากทีละแผน

การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด             
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
● ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยับไดดวยการเก็บ

กระดาษที่ไมไดใชท้ังหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
● ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
● ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบ

ไมโคงงอหรือฉีกขาด
● อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร

ใสกระดาษที่เปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด
● ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก

ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

● อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
● ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับเครื่อง HP all-in-one สําหรับขอมูลเพ่ิม

เติม โปรดดู เลือกกระดาษสําหรับพิมพและทําสําเนา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนํากระดาษที่ติดออก โปรดดู การแกไขปญหา
เบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ

บท 5
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6 การใชกลอง PictBridge
เครื่อง HP all-in-one จะสนับสนุนมาตรฐาน PictBridge ทานจึงสามารถตอ
กลองดิจิตอลที่ใชรวมกับ PictBridge เขากับพอรทกลอง และพิมพภาพถายจาก
ไฟล JPEG ที่อยูในการดหนวยความจําของกลองไดภาพจะถูกพิมพออกมาจาก
กลองดิจิตอลโดยตรงหากตองการขอมเูพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพิมพภาพถายออก
จากกลอง โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับกลองดิจิตอลของทาน

การพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอลทีส่ามารถใชไดกับ 
PictBridge

1 ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่อง HP all-in-one เปดอยูและกระบวนการเริ่ม
ตนเสร็จเรียบรอยแลว

2 ตอกลองดิจิตอลที่สามารถใชรวมกับ PictBridge เขากับพอรทกลองที่ดาน
หนาของเครื่อง HP all-in-one โดยใชสายเคเบิล USB ที่มากับกลองของ
ทาน

3 เปดกลองและตรวจใหแนใจวากลองอยูในโหมด PictBridge

หมายเหตุ เมื่อเช่ือมตอกลองอยางถูกตองแ ลว ไฟแสดงสถานะที่อยูถัดจาก
พอรทกลองจะกระพริบเมื่อเขาใชงานกลองนอกจากนี้ ไฟสัญญาณ
จะหยุดกระพริบและสวางเมื่อพิมพภาพจากกลองถายรูป

หากกลองถายรูปไมสามารถใชงานรวมกับ PictBridge หรือไมอยู
ในโหมด PictBridge ไฟแสดงสถานะจะกระพริบเปนเหลืองหมน 
และปรากฏขอความแสดงขอผิดพลาดบนหนาจอคอมพิวเตอร (หาก
ทานไดติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one ไวบนเครื่องแลว) ใหถอด
สายกลองออกจากเครื่อง แกไขปญหาที่เกี่ยวกับกลอง และตอสาย
ใหมสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนของ
พอรทกลอง PictBridge โปรดดูท่ีสวน 6200 series 
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Troubleshooting ใน HP Image Zone Help (วิธีใช HP 
Image Zone)

หลังจากที่ทานตอกลองท่ีใช PictBridge ได เขากับเครื่อง HP all-in-one 
เรียบรอยแลว ทานก็จะสามารถพิมพภาพถายตรวจสอบใหแนใจวากระดาษที่ใส
ไวในเครื่อง HP all-in-one มขีนาดตรงกับคาที่ต้ังไวในกลองของทานหาก
ขนาดกระดาษที่ต้ังคาไวในกลองถูกกําหนดเปนคาดีฟอลต เครื่อง HP all-in-
one จะใชกระดาษที่มอียูในถอดปอนกระดาษโปรดดูคูมือผูใชที่มากับกลองของ
ทานเพื่อทราบรายละเอียดเก่ียวกับการพิมพจากกลอง

เคล็ดลับ หากกลองดิจิตอลของทานเปนยี่หอ HP รุนท่ีไมรองรับ PictBridge 
ทานยังคงสามารถพิมพภาพที่เครื่อง HP all-in-one ไดโดยตรงตอ
กลองเขากับพอรท USB ที่อยูดานหลังของเครื่อง HP all-in-one 
แทนที่จะตอเขากับพอรทกลองการพิมพโดยตรงจากพอรทดานหลังจะ
ใชไดเฉพาะกับกลองดิจิตอลของ HP เทาน้ัน

บท 6
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7 การใชคุณสมบัตกิารทําสําเนา

HP all-in-one ทําใหทานสามารถทําสําเนาสีและสําเนาขาวดําคุณภาพสูงบน
กระดาษประเภทตางๆ รวมทั้งแผนใส ทานสามารถยอหรือขยายขนาดของตน
ฉบับใหพอดีกับขนาดกระดาษที่ตองการ ปรับความคมชัดของสําเนาและความ
เขมของสี และใชคุณสมบัติพิเศษเพื่อสรางสําเนาภาพถายคุณภาพสูง รวมถึง
สําเนาภาพถายแบบไมมีขอบขนาด 10 x 15 ซม.
ในบทนี้จะแนะนําเกี่ยวกับการเพิ่มความเร็วในการทําสําเนา การเพิ่มคุณภาพ
ของสําเนา การกําหนดจํานวนสําเนาที่จะพิมพ ต้ังภาพ คําแนะนําในการเลือก
ประเภทและขนาดกระดาษที่เหมาะสมกับงานของทานมากที่สุด และการทําส่ิง
พิมพสําหรับผนึกลงบนเสื้อยืดดวยเตารีด

เคล็ดลับ หากตองการใหไดคุณภาพที่ดีที่สุดบนสําเนามาตรฐาน ใหต้ังขนาด
กระดาษเปน Letter หรือ A4 ประเภทกระดาษเปน Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา) และคุณภาพการทําสําเนาเปน Fast (ดวน)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งขนาดกระดาษ โปรดดู การกําหนดขนาด
กระดาษสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งประเภทกระดาษ โปรดดู กําหนดประเภท
กระดาษทําสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาคุณภาพสําเนา   โปรดดู การเพิ่มความ
เร็วหรือคุณภาพสําเนา

ทานสามารถเรียนรูวิธีสรางภาพถายได เชน การทําภาพถายแบบไมมีขอบ การ
ขยายขนาดและลดจํานวนสําเนาภาพตามความตองการ ทําภาพหลายสําเนาลง
บนหนากระดาษแผนเดียว และการเพิ่มคุณภาพของสําเนาในกรณีท่ีภาพถายมีสี
จาง

 ทําสําเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) แบบไมมขีอบ

 การทําสําเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) ลงเต็มหนา
กระดาษ

 การปรับสวนที่มสีีออนของสําเนาใหคมชัดข้ึน

การกําหนดขนาดกระดาษสําเนา                             
ทานสามารถกําหนดขนาดกระดาษไดใน HP all-in-one ขนาดกระดาษที่
เลือก ควรเปนขนาดเดียวกับกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษ การตั้งคาดี
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ฟอลตขนาดกระดาษสําหรับการทําสําเนาเปน Automatic (อัตโนมัติ) จะทํา
ใหเครื่อง HP all-in-one ตรวจสอบขนาดกระดาษในถาดปอนกระดาษ

ประเภทกระดาษ การตั้งคาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

กระดาษถายเอกสาร, กระดาษอเนก
ประสงค, หรือกระดาษธรรมดา

กระดาษ Letter หรือ A4

กระดาษอิงคเจ็ต กระดาษ Letter หรือ A4

สิ่งพิมพท่ีผนึกดวยเตารีด กระดาษ Letter หรือ A4

กระดาษแบบมหัีว กระดาษ Letter, Legal หรือ A4

กระดาษภาพถาย ขนาด 10x15 cm (10x15 ซม.) 
หรือ 10x15 cm Borderless 
(10x15 ซม. แบบไมมีขอบ)
ขนาด 4x6 inches (4x6 นิ้ว) หรือ
4x6 Borderless (4x6 นิ้ว แบบ
ไมมขีอบ)
ขนาด 5x7 inches (5x7 นิ้ว) หรือ
5x7 Borderless (5x7 นิ้ว แบบ
ไมมขีอบ)
กระดาษ Letter หรือ Letter 
Borderless (Letter แบบไมมี
ขอบ)
กระดาษ A4 (A4) หรือ A4 
Borderless (A4 แบบไมมีขอบ)
กระดาษ L-size (ขนาด L) หรือ L-
size Borderless (ขนาด L แบบ
ไมมขีอบ)

การด Hagaki Hagaki (การด Hagaki) หรือ
Hagaki Borderless (การด 
Hagaki แบบไมมขีอบ)

แผนใส กระดาษ Letter หรือ A4

การตั้งคาขนาดกระดาษจากแผงควบคุม
1 ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Copy Paper Size (ขนาด

กระดาษสําเนา) จะปรากฏขึ้น

บท 7
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2 กด  จนกวาจะปรากฏขนาดกระดาษที่ตองการ
3 กด OK เพ่ือเลือกขนาดกระดาษที่แสดงผลอยู

กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา                             
ทานสามารถกําหนดประเภทกระดาษไดใน HP all-in-one การตั้งคาดีฟอลต
ประเภทกระดาษสําหรับการทําสําเนาเปน Automatic (อัตโนมัติ) จะทําให
เครื่อง HP all-in-one ตรวจสอบประเภทกระดาษในถาดปอนกระดาษ
หากทานทําสําเนาบนกระดาษพิเศษ หรือไดภาพพิมพท่ีมคุีณภาพไมดีจากการ
ใชคา Automatic (อัตโนมัติ) ทานสามารถกําหนดประเภทกระดาษไดดวยตน
เอง

การตั้งคาประเภทกระดาษจากแผงควบคุม
1 ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Copy Paper Type (ประเภท

กระดาษสําเนา) จะปรากฏขึ้น
2 กด  ไวจนกวาจะพบประเภทกระดาษที่ตองการตั้งคา จากนั้นกด OK
โปรดดูตารางตอไปนี้ เพ่ือเลือกประเภทกระดาษตามกระดาษที่ใสไวในถาดปอน
กระดาษ

ประเภทกระดาษ การตั้งคาจากแผงควบคุม

Copier paper หรือ letterhead Plain Paper

HP Bright White Paper Plain Paper

HP Premium Plus Photo Paper, 
Glossy

Premium Photo

HP Premium Plus Photo Paper, 
Matte

Premium Photo

HP Premium Plus 4 by 6 inch Photo 
Paper

Premium Photo

HP Photo Paper Photo Paper

HP Everyday Photo Paper Everyday Photo

HP Everyday Photo Paper, Semi-
Gloss

Everyday Matte

Photo Papers อื่นๆ Photo อื่นๆ

HP Iron-On Transfers Iron-On
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ประเภทกระดาษ การตั้งคาจากแผงควบคุม

HP Iron-On Transfers Iron-On Mirrored

HP Premium Paper Premium Inkjet

Inkjet Papers อื่นๆ Premium Inkjet

HP Professional Brochure & Flyer 
Paper (Glossy)

Brochure Glossy

HP Professional Brochure & Flyer 
Paper (Matte)

Brochure Matte

HP Premium หรือ Premium Plus 
Inkjet Transparency Film

Transparency (แผนใส)

Transparency Films อื่นๆ Transparency (แผนใส)

Plain Hagaki Plain Paper

Glossy Hagaki Premium Photo

L (Japan only) Premium Photo

การเพิ่มความเร็วหรือคุณภาพสําเนา                   
เครื่อง HP all-in-one มีตัวเลือกสามตัวเลือกสําหรับกําหนดความเร็วและ
คุณภาพในการทําสําเนา:
● Best (ดีท่ีสุด) ใหคุณภาพการทําสําเนาดีท่ีสุดสําหรับกระดาษทุกประเภท

และขจัดแถบ (เสน) ที่อาจเกิดข้ึนในบริเวณสีทึบในบางครั้ง Best (ดีที่
สุด) จะใชเวลาทําสําเนานานกวาการกําหนดคุณภาพแบบอื่น 

● Normal (ธรรมดา) ทําใหสําเนาท่ีออกมามีคุณภาพสูง และเปนคา
ที่แนะนําสําหรับการทําสําเนาโดยท่ัวไป Normal (ธรรมดา) ทําสําเนา
ไดเร็วกวา Best (ดีที่สุด) 

● Fast (ดวน) ทําสําเนาไดเร็วกวาแบบ Normal (ธรรมดา) หากตนฉบับ
เปนขอความ คุณาภาพสําเนาท่ีไดจะเทียบเทากับแบบ Normal 
(ธรรมดา) แตหากเปนรูปภาพ คุณภาพสําเนาอาจจะต่ํากวา การตั้งคาแบบ
Fast (ดวน) จะชวยประหยัดน้ําหมึก และชวยยืดอายุการใชงานตลับหมึก
พิมพ 

การเปลี่ยนคุณภาพการทําสําเนาจากแผงควบคุม
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ

บท 7

(ทําตอ)

48 HP Officejet 6200 series all-in-one

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



2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก หรือหงายตนฉบับลงใน
ถาดปอนตนฉบับ
หากใชถาดปอนตนฉบับ ใหใสตนฉบับโดยใหสวนบนของเอกสารเขาไป
กอน

3 ในสวนทําสําเนา ใหกด คุณภาพ ไวจนกวาทานจะเห็นไฟอยูถัดจากการตั้ง
คาคุณภาพ

4 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

การเปลี่ยนคาดฟีอลตของการทําสําเนา     
เมื่อทานเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนาจากแผงควบคุม การตั้งคานั้นจะใชกับงานที่
ทําสําเนาอยูในขณะน้ันเทานั้น หากตองการใหคาการทําสําเนามผีลตองานทํา
สําเนาในอนาคตท้ังหมด ทานสามารถบันทึกคาเหลาน้ันเปนคาดีฟอลตได
เมื่อทานเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนาจากแผงควบคุม หรือ HP Director (ตัว
จัดการ HP) การตั้งคานี้จะใชกับงานที่ทําสําเนาอยูในขณะนี้เทานั้น หากตอง
การใหคาการทําสําเนามีผลตองานทําสําเนาในอนาคตทั้งหมด ทานสามารถ
บันทึกคาเหลาน้ันเปนคาดีฟอลตได

การตั้งคาดีฟอลตการทําสําเนาจากแผงควบคุม
1 ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาทําสําเนาตามที่จําเปน
2 ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Set New Defaults (ต้ัง

คาดีฟอลตใหม) จะปรากฏขึ้น
3 กด  ไวจนกวา Yes (ใช) จะปรากฏ
4 กด OK เพ่ือใหคาที่กําหนดเปนคาดีฟอลตใหม
คาที่ทานกําหนดไวท่ีนี่จะถูกบันทึกอยูใน HP all-in-one เทานั้นคาเหลาน้ันจะ
ไมปรับเปลี่ยนคาในซอฟตแวรทานสามารถบันทึกการตั้งคาที่ใชงานบอยที่สุดไว
ไดโดยการใชซอฟตแวร HP Image Zone ที่มากับ HP all-in-one สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image 
Zone)

การทําสําเนาตนฉบับเดียวกันหลายชุด       
ทานสามารถกําหนดจํานวนสําเนาทีต่องการพิมพได โดยใชตัวเลือก Number 
of Copies (จํานวนสําเนา)
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากใชถาดปอนตนฉบับ ใหใสตนฉบับโดยใหสวนบนของเอกสารเขาไป
กอน

คูมือการใชงาน 49

การใช
คุณ

สม
บ
ัตกิารท

ําสาํเน
า



3 ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Number of Copies (จํานวน
สําเนา) จะปรากฏขึ้น

4 กด  หรือใชปุมกดเพื่อปอนจํานวนสําเนาไดสูงสุดไมเกินที่กําหนดไว
(จํานวนสําเนาสูงสุดจะตางกันไปตามรุน)

เคล็ดลับ และเพื่อชวยใหสามารถกําหนดจํานวนสําเนาในปริมาณมากได
สะดวกข้ึน ใหกดปุมลูกศรใดก็ไดคางไว จํานวนสําเนาจะเพิ่มข้ึน
ทีละ 5 ฉบับ

5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
ในตัวอยางนี้ HP all-in-one จะทําสําเนาภาพถายตนฉบับ ขนาด 10 x 
15 ซม. จํานวนสามชุด

การทําสําเนาเอกสารขาวดําสองหนา     
ทานสามารถใช HP all-in-one เพ่ือทําสําเนาเอกสารหนึ่งหนาหรือหลายหนา
แบบสีหรือขาวดําได ในตัวอยางน้ี จะใช HP all-in-one ทําสําเนาตนฉบับสอง
หนาแบบขาวดํา

การทําสําเนาเอกสาร 2 หนาจากแผงควบคุม
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับขนาด letter หรือ A4 ลงในถาดปอนตนฉบับ วางตนฉบับใน

ลักษณะที่ใหสวนบนของเอกสารเขาไปกอน
3 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา

ทําสําเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) แบบไมมี
ขอบ           

เพ่ือใหไดสําเนาภาพถายคุณภาพดีที่สุด ใหวางกระดาษภาพถายลงในถาดปอน
กระดาษ และเปลี่ยนคาการทําสําเนาใหถูกตองตรงตามประเภทกระดาษและการ
เพ่ิมคุณภาพภาพถายนอกจากนี้ ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพถายเพื่อ

บท 7
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คุณภาพการพิมพที่ดีข้ึนเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพภาพ
แลว ทานจะมีระบบสีหกสี โปรดอาน การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม

การทําสําเนาภาพถายจากแผงควบคุม
1 ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ในถาดปอนกระดาษ

เคล็ดลับ เมื่อทําสําเนาแบบไมมีขอบ ทานตองใสกระดาษภาพถาย (หรือ
กระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดอื่น)

2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

3 กด เริ่มทําสําเนาสี
HP all-in-one จะทําสําเนาภาพถายตนฉบับของทานแบบไมมขีอบขนาด
10 x 15 ซม. ตามท่ีแสดงไวดานลางน้ี

เคล็ดลับ หากภาพที่ไดเปนแบบไมมขีอบ ใหเลือกขนาดกระดาษเปน
10x15 cm Borderless (ภาพถายไมมกีรอบขนาด 10 x 
15 ซม.) หรือ 4x6 Borderless (ภาพถายไมมกีรอบขนาด 4 
x 6 น้ิว) กําหนดประเภทกระดาษเปน Photo Paper 
(กระดาษภาพถาย) จากนั้นเลือกการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพ
ถาย) แลวลองอีกคร้ัง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งขนาดกระดาษ โปรดดู การ
กําหนดขนาดกระดาษสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งประเภทกระดาษ โปรดดู กําหนด
ประเภทกระดาษทําสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีกําหนดการเพ่ิมคุณภาพ Photo (ภาพ
ถาย) โปรดดู การปรับสวนที่มสีีออนของสําเนาใหคมชัดข้ึน

การทําสําเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) ลงเต็ม
หนากระดาษ             

ทานสามารถใชการตั้งคา Fill Entire Page (เต็มหนากระดาษ) เพ่ือยอหรือ
ขยายตนฉบับใหพอดีกับพื้นที ่ พิมพบนกระดาษขนาดที่ใสในถาดปอนกระดาษ
ไดในตัวอยางนี้ ใช Fill Entire Page (เต็มหนากระดาษ) เพ่ือขยายภาพถาย
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ขนาด 10 x 15 ซม. เพ่ือทําสําเนาแบบไมมีขอบใหเต็มหนากระดาษในการทํา
สําเนาภาพถาย ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่
ดีที่สุดเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพภาพแลว ทานจะมรีะบบ
สีหกสี โปรดอาน การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ หากตองการสรางงานพิมพแบบไมมขีอบโดยไมเปลี่ยนสัดสวนของ
ตนฉบับ HP all-in-one อาจตัดบางสวนของภาพรอบๆ ขอบ
กระดาษออกไป ซึ่งในกรณีสวนใหญ การตัดภาพนี้จะไมเปนที่
สังเกตเห็น

การทําสําเนาภาพถายเพื่อใหพอดีกับหนากระดาษจากแผงควบคุม

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้จะทํางานไมถูกตอง หากกระจกและแผนรองฝาปดไม
สะอาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดเครื่อง 
HP all-in-one

1 ใสกระดาษภาพถายขนาด Letter หรือ A4 ลงในถาดปอนกระดาษ

เคล็ดลับ เมื่อทําสําเนาแบบไมมีขอบ ทานตองใสกระดาษภาพถาย (หรือ
กระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดอื่น)

2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

3 ในสวนทําสําเนา ใหกด ยอ/ขยาย ไวจนกวา Fill Entire Page (เต็มหนา
กระดาษ) จะปรากฏขึ้น

4 กด เริ่มทําสําเนาสี

เคล็ดลับ หากภาพที่ไดเปนแบบไมมขีอบ ใหเลือกขนาดกระดาษเปน
Letter Borderless (ภาพถายไมมกีรอบขนาด Letter) หรือ
A4 Borderless (ภาพถายไมมกีรอบขนาด A4) กําหนด
ประเภทกระดาษเปน Photo Paper (กระดาษภาพถาย) จาก
นั้นเลือกการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) แลวลองอีกครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งขนาดกระดาษ โปรดดู การ
กําหนดขนาดกระดาษสําเนา
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สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งประเภทกระดาษ โปรดดู กําหนด
ประเภทกระดาษทําสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีกําหนดการเพ่ิมคุณภาพ Photo (ภาพ
ถาย) โปรดดู การปรับสวนที่มสีีออนของสําเนาใหคมชัดข้ึน

การปรับขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดกีับกระดาษ Letter 
หรือ A4       

หากภาพหรือขอความในตนฉบับพอดีกับหนากระดาษทั้งหมดโดยไมเหลือขอบ
กระดาษ ใหใชคุณสมบัติ Fit to Page (พอดีกับหนา) หรือ Full Page 
91% (เต็มหนากระดาษ 91%) เพ่ือยอตนฉบับและปองกันไมใหมกีารตัดขอ
ความหรือรูปภาพที่อยูบริเวณขอบกระดาษ

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถขยายรูปภาพขนาดเล็กใหพอดีกับพื้นที่การ
พิมพของกระดาษแบบเต็มแผนไดดวย หากตองการใชคุณสมบัตินี้
โดยไมเปลี่ยนขนาดของตนฉบับหรือตัดขอบ HP all-in-one อาจ
ตองเหลือพื้นที่วางขนาดไมเทากันรอบๆ ขอบกระดาษไว

การปรับขนาดเอกสารจากแผงควบคุม
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
ใสตนฉบับในถาดปอนตนฉบับโดยใหสวนบนของเอกสารเขาไปกอน

3 ในสวนทําสําเนา ใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตอไปน้ี:
– หากทานใสตนฉบับลงในถาดปอนตนฉบับแลว ใหกด ยอ/ขยาย ไวจน

กวา Full Page 91% (เต็มหนากระดาษ 91%) จะปรากฏขึ้น
– หากทานตองการใชคุณสมบัติ Fit to Page (พอดีกับหนา) ใหกด

ยอ/ขยาย ไวจนกวา Fit to Page (พอดีกับหนา) จะปรากฏขึ้น
4 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

การปรับขนาดตนฉบับโดยใชคาทีก่ําหนดเอง                       
ทานสามารถใชคาท่ีกําหนดเองเพื่อยอหรือขยายสําเนาเอกสาร
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การตั้งขนาดแบบกําหนดเองจากแผงควบคุม
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
3 ในสวนทําสําเนา ใหกด ยอ/ขยาย ไวจนกวา Custom 100% (กําหนด

เอง 100%) จะปรากฏขึ้น
4 กด  หรือใชปุมกดเพื่อปอนจํานวนเปอรเซ็นตในการยอหรือขยายสําเนา 

จากนั้นจึงกด OK
(จํานวนเปอรเซ็นตตํ่าสุดหรือสูงสุดในการปรับขนาดสําเนาจะแตกตางกัน
ไปตามรุน)

5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

การสําเนาเอกสารขนาด Legal บนกระดาษ 
Letter                       

ทานสามารถใชการตั้งคา Legal > Ltr 72% (Legal Ltr 72%) เพ่ือยอสําเนา
ของเอกสารขนาด legal เปนขนาดที่พอดีกับกระดาษ Letter

หมายเหตุ จํานวนเปอรเซ็นตในตัวอยาง Legal > Ltr 72% (Legal Ltr 
72%) อาจไมตรงกับจํานวนเปอรเซ็นตที่ปรากฏบนหนาจอของแผง
ควบคุม

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 ใสตนฉบับขนาด legal หงายหนาข้ึนในถาดปอนตนฉบับ โดยใหสวนบน

สุดของกระดาษอยูทางดานซาย
3 ในสวนทําสําเนา ใหกด ยอ/ขยาย ไวจนกวา Legal > Ltr 72% (Legal 

Ltr 72%) จะปรากฏขึ้น
4 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

เครื่อง HP all-in-one จะยอขนาดของตนฉบับใหพอดีกับพ้ืนที่พิมพของ
กระดาษ Letter ตามที่แสดงไวดานลาง
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การทําสําเนาตนฉบับทีมี่สีจาง                       
ทานสามารถใชตัวเลือก Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) เพ่ือปรับความ
สวางและความเขมของสําเนา นอกจากนี้ทานยังสามารถปรับความเขมของสีเพ่ือ
ทําใหสีบนสําเนาชัดเจนข้ึนหรือคมชัดข้ึน

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากใชถาดปอนตนฉบับ ใหใสตนฉบับโดยใหสวนบนของเอกสารเขาไป
กอน

3 ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขม
ข้ึน) จะปรากฏ

4 กด  เพ่ือทําใหสําเนาเขมข้ึน แลวจึงกด OK

หมายเหตุ นอกจากนี้ทานยังสามารถกด  เพ่ือทําใหสําเนาสวางขึ้นได

5 ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Color Intensity (ความเขมของ
สี) จะปรากฏ
ชวงคาความเขมของสีจะปรากฏเปนสเกลอยูในหนาจอแผงควบคุม

6 กด  เพ่ือทําใหภาพชัดข้ึน จากนั้นกด OK

หมายเหตุ นอกจากนี้ทานยังสามารถกด  เพ่ือทําใหภาพมสีีออนลงได
เชนกัน

7 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

การทําสําเนาเอกสารทีผ่านการสงโทรสารมาแลวหลาย
ครั้ง                 

ทานสามารถใชคุณสมบัติ Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) เพ่ือปรับ
คุณภาพเอกสารขอความดวยการทําใหขอบขอความหรือภาพถายคมชัดข้ึนดวย
การปรับความคมชัดของสีออนซึ่งอาจกลายเปนสีขาวได

ตัวเลือกการเพิ่มคุณภาพ Mixed (แบบผสม) จะถูกต้ังเปนคาดีฟอลต ใชตัว
เลือกการเพิ่มคุณภาพ Mixed (แบบผสม) เพ่ือเพิ่มคุณภาพใหคมชัดเหมือนตน
ฉบับที่สุด

การทําสําเนาเอกสารทีไ่มชัด
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
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หากใชถาดปอนตนฉบับ ใหใสตนฉบับโดยใหสวนบนของเอกสารเขาไป
กอน

3 ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Enhancements (การเพิ่ม
คุณภาพ) จะปรากฏ

4 กด  ไวจนกวาการตั้งคา Text (ขอความ) จะปรากฏขึ้น แลวจึงกด OK
5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
ถางานพิมพของทานมลีักษณะใดตอไปน้ี ใหปดคุณสมบัติการเพิ่มคุณภาพ
Text (ขอความ) ดวยการเลือก Photo (ภาพถาย) หรือ None (ไมระบ ุ):
● มีจุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของทาน
● ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมจีุดดาง (ไมเรียบ)
● วัตถุหรือเสนที่เปนสีซึ่งมลีักษณะบางมสีวนท่ีเปนสีดําปรากฏขึ้น
● มีเม็ดตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฏขึ้นในแผนสําเนาบริเวณสีเทาออน

ไปจนถึงสีเทากลาง

การปรับสวนทีม่ีสีออนของสําเนาใหคมชัดขึ้น                 
ทานสามารถใชการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) เพ่ือปรับใหสีออนท่ีอาจ
กลายเปนสีขาวคมชัดข้ึน นอกจากนี้ทานยังสามารถใชคุณสมบัติการเพิ่ม
คุณภาพ Photo (ภาพถาย) เพ่ือกําจัดหรือลดปญหาที่อาจเกิดข้ึนดังตอไปนี้เมื่อ
ทําสําเนาดวยคุณสมบัติการเพิ่มคุณภาพ Text (ขอความ)
● มีจุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของทาน
● ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมจีุดดาง (ไมเรียบ)
● วัตถุหรือเสนที่เปนสีซึ่งมลีักษณะบางมสีวนท่ีเปนสีดําปรากฏขึ้น
● มีเม็ดตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฏขึ้นในแผนสําเนาบริเวณสีเทาออน

ไปจนถึงสีเทากลาง

การทําสําเนาภาพถายทีม่แีสงสวางมากเกินไป
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

3 ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Enhancements (การเพิ่ม
คุณภาพ) จะปรากฏ

4 กด  ไวจนกวาการตั้งคาการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) จะปรากฏ
ข้ึน จากนั้นกด OK

5 กด เริ่มทําสําเนาสี
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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) 
ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช 
HP Image Zone)

การเตรียมสิ่งพิมพทีผ่นึกดวยเตารีด             
ทานสามารถทําสําเนารูปภาพหรือขอความลงบนสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด แลว
รีดทับลงบนเสื้อยืด ปลอกหมอน ท่ีรองจานหรือผืนผาอื่นๆ

เคล็ดลับ ควรฝกผนึกสิ่งพิมพดวยเตารีดโดยใชเสื้อเกาๆ กอน

1 วางกระดาษสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีดลงในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

ถาทานกําลังทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพลงบนกระจกโดยใหดานยาวของ
ภาพถายขนานกับขอบดานหนาของกระจก

3 ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Copy Paper Type (ประเภท
กระดาษสําเนา) จะปรากฏขึ้น

4 กด  ไวจนกวา Iron-On (สิ่งพิมพผนึกดวยเตารีด) หรือ Iron-On 
Mirrored (ส่ิงพิมพผนึกดวยเตารีดแบบกลับดาน) จะปรากฏขึ้น จากนั้น
กด OK

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

5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

หมายเหตุ เมื่อทานเลือก Iron-On Mirrored (สิ่งพิมพผนึกดวยเตารีด
แบบกลับดาน) เปนประเภทกระดาษ HP all-in-one จะทํา
สําเนาตนฉบับแบบภาพกลับดานโดยอัตโนมัติ เพ่ือที่ภาพจะ
ปรากฏออกมาอยางถูกตองเมื่อรีดทับลงบนผืนผา

หยุดการทําสําเนา                 
➔ หากตองการหยุดทําสําเนา ใหกดปุม ยกเลิก บนแผงควบคุม
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8 การใชคุณสมบัตกิารสแกน

การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับคอมพิวเตอรของทาน ทานสามารถสแกนไดแทบทุกอยาง ไมวาจะเปน: 
ภาพถาย บทความในนิตยสาร และเอกสารที่เปนขอความ โดยระวังอยาใหขูด
ขีดกับกระจกของ HP all-in-one
ทานสามารถใชคุณสมบัติการสแกนของ HP all-in-one ทําสิ่งตอไปนี้:
● สแกนขอความจากบทความลงในโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอร และนํามา

อางอิงในรายงาน
● พิมพนามบัตรและโบรชัวรดวยการสแกนโลโกแลวนํามาใชในซอฟตแวร

การพิมพ
● สงภาพถายไปใหเพ่ือนๆ และญาติ โดยการสแกนสิ่งพิมพท่ีทานช่ืนชอบ 

รวมทั้งสิ่งพิมพที่อยูในขอความอีเมลดวย
● สรางภาพถายที่บานหรือที่ทํางาน
● เก็บรวบรวมภาพถายที่มีคุณคาไวในสมุดภาพอิเล็กทรอนิกส

หมายเหตุ การสแกนขอความ (หรือการอานอักขระดวยแสง - OCR) จะชวย
ใหทานสามารถนําเนื้อหาในบทความนิตยสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ
อื่นเขามาอยูในรูปแบบเวิรดโปรเซสเซอร (และโปรแกรมอื่นๆ ได
อีกมากมาย) ซึ่งสามารถแกไขขอความไดเต็มที่การเรียนรูวิธีการทํา 
OCR ที่ถูกตองนั้นถือเปนสิ่งสําคัญ หากทานตองการผลการสแกนที่
ดีเยี่ยมอยาคาดหวังวาเอกสารขอความที่ไดรับการสแกนนั้นจะ
สมบูรณแบบเมื่อทานใชซอฟตแวร OCR เปนครั้งแรก การใช
ซอฟตแวร OCR นั้นเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ตองอาศัยเวลาและการ
ฝกฝนจนชํานาญ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนเอกสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เอกสารที่มีทั้งตัวอักษรและภาพ โปรดอานเอกสารที่ใหมาพรอมกับ
ซอฟตแวร OCR ของทาน

เมื่อตองการใชคุณสมบัติการสแกน ทานตองเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one 
กับคอมพิวเตอรของทานพรอมทั้งเปดใชงานอีกทั้งตองติดต้ังและรันซอฟตแวร
ของ HP all-in-one บนเครื่องคอมพิวเตอรกอนที่จะทําการสแกนเพื่อตรวจ
สอบการรันซอฟตแวรของ HP all-in-one บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช 
Windows โปรดดูที่ไอคอน HP all-in-one ในซิสเต็มเทรยที่ดานขวาลางของ
หนาจอใกลกับเวลา สวนบนเครื่อง Macintosh จะมีการรันซอฟตแวร 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) ปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ทานสามารถเรียกการทํางาน
เต็มรูปแบบกลับมาไดดวยการรีสตารทคอมพิวเตอรของทานหรือ
เริ่มการใชงานซอฟตแวร HP Image Zone

หากตองการขอมูลเกี่ยวกับวิธีสแกนจากคอมพิวเตอร และวิธีปรับคา ปรับขนาด 
หมุนภาพ ตัดภาพ และทําใหภาพจากการสแกนคมชัด โปรดดูหนาจอ HP 
Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) ซึ่งมาพรอมกับซอฟตแวร
ของทาน

ในบทนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ การสงภาพที่สแกนไปยังและจากแหลงที่ตาง
กัน และการปรับภาพตัวอยาง

สแกนไปยังแอพพลิเคชัน     
ปฏิบัติตามข้ันตอนเหลาน้ีหาก HP all-in-one ของทานเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรโดยตรงผานทางสายเคเบิล USB
ทานสามารถสแกนตนฉบับที่วางอยูบนกระจกจากแผงควบคุมไดโดยตรง

หมายเหตุ เนื้อหาของเมนูอาจแตกตางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของ
คอมพิวเตอรและแอพพลิเคชันที่ต้ังคาไวเปนปลายทางสแกนใน
HP Image Zone

การสงงานสแกนไปยังแอพพลิเคชัน
1 วางตนฉบับคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก
2 ในสวน สแกน กดสแกนไปยัง

เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะปรากฏขึ้น โดยมีรายการปลายทางสแกน 
รวมทั้งแอพพลิเคชันสําหรับการสแกนสิ่งตางๆ ดวยปลายทางที่เปน
คาดีฟอลตจะเปนปลายทางที่ทานเลือกไวครั้งลาสุดที่ใชเมนูนี้ กําหนด
แอพพลิเคชันและปลายทางสแกนที่ปรากฏในเมน ูScan To (สแกนไป
ยัง) โดยการใช HP Image Zone ในคอมพิวเตอรของทาน

3 การเลือกแอพพลิเคชันเพ่ือรับภาพที่สแกน ใหใช  หรือ  เพ่ือเลือก
แอพพลิเคชัน แลวกด OK หรือ เริ่มสแกน
ตัวอยางภาพสแกนจะปรากฏในหนาตาง HP Scan (การสแกนของ HP) 
บนคอมพิวเตอรของทาน ซึ่งทานสามารถปรับแตงได
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแตงภาพตัวอยาง โปรดดูหนาจอ
HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) ที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวรของทาน

4 ทําการปรับแตงภาพตัวอยางตามตองการในหนาตาง HP Scan (การ
สแกนของ HP) เมื่อสแกนเสร็จ คลิก Accept (ตกลง)
เครื่อง HP all-in-one จะสงงานสแกนไปยังแอพพลิเคชันท่ีเลือกไว เชน 
หากทานเลือกซอฟตแวร HP Image Zone (Windows) หรือ JPEG 
to HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) (Macintosh) เครื่องจะเปด
และแสดงภาพขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

HP Image Zone มีเครื่องมือมากมายที่ทานสามารถใชเพ่ือปรับแตงภาพท่ี
สแกนแลวไดทานสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยรวมไดโดยปรับความ
สวาง ความคมชัด โทนสี หรือความเขมนอกจากนี้ ทานยังสามารถตัด ทําให
ตรง หมุน หรือปรับขนาดภาพไดอีกดวยเมื่อปรับแตงภาพสแกนตามตองการ
แลว ทานสามารถเปดภาพในแอพพลิเคชันอื่น สงภาพทางอีเมล บันทึกภาพลง
ในไฟล หรือพิมพภาพได สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร
HP Image Zone โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP 
Image Zone)

หยุดการสแกน                 
➔ หากตองการหยุดสแกน ใหกดปุม ยกเลิก บนแผงควบคุม
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9 การพิมพจากคอมพิวเตอร      
เครื่อง HP all-in-one สามารถใชไดกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันใดก็ไดที่ใช
พิมพไดคําสั่งอาจแตกตางกันเล็กนอยข้ึน โดยอยูกับการพิมพจาก Windows 
PC หรือ Macintosh โปรดปฏิบัติตามคําสั่งของระบบปฏิบัติการในบทนี้
นอกเหนือจากความสามารถในการพิมพที่ไดอธิบายไวในบทน้ีแลว ทานยัง
สามารถพิมพงานพิมพพิเศษ เชน งานพิมพแบบที่ไมมีกรอบ และจดหมายขาว 
หรือพิมพภาพโดยตรงจากกลองดิจิตอลที่รองรับ PictBridge และใชภาพท่ี
สแกนไวในงานพิมพใน HP Image Zone
● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพจากกลองดิจิตอล โปรดดู การใช

กลอง PictBridge
● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานพิมพพิเศษหรือการพิมพภาพใน

HP Image Zone โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช 
HP Image Zone)

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน       
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะต้ังคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ เมื่อทานพิมพ
จากหรือพิมพโดยใชเทคโนโลยี HP ColorSmart ทานจําเปนตองเปลี่ยนการ
ต้ังคาตางๆ ดวยตัวเองก็ตอเมื่อทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ พิมพลงบน
กระดาษเฉพาะประเภทกระดาษหรือฟลม หรือใชคุณสมบัติพิเศษ

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันทีใ่ชเพื่อสรางเอกสาร (สําหรับผูใช 
Windows)
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3 เลือก HP all-in-one เปนเครื่องพิมพ
4 หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ

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

5 เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับงานพิมพโดยการใชคุณสมบัติที่มอียูใน
แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) Finishing (การตกแตง)
Effects (เอฟเฟกต) Basics (เบื้องตน) และ Color (สี)

เคล็ดลับ ทานสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับงานพิมพไดอยาง
งายดาย โดยการเลือกประเภทงานพิมพที่กําหนดไวแลวในแท็บ
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Printing Shortcuts ช็อตคัทการพิมพ คลิกเลือกประเภทงาน
พิมพในรายการ What do you want to do? ทานตองการ
ทําอะไร? คาดีฟอลตสําหรับงานพิมพประเภทนั้นจะถูกกําหนดไว
และสรุปบนแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคั ทการพิมพ) 
หากจําเปน ทานสามารถปรับการตั้งคาไดที่นี่ หรือเปลี่ยนแปลง
บนแท็บอื่นๆ ในกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) ได

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

การพิมพจากซอฟแวรแอพพลิเคชันทีใ่ชเพื่อสรางเอกสาร (ผูใช Macintosh)
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 เลือก HP all-in-one ใน Chooser (ตัวเลือก) (OS 9) Print Center 

(ศูนยการพิมพ) (OS 10.2 หรือกอนหนา) หรือ Printer Setup 
Utility (ยูทิลิต้ีการตั้งคาเครื่องพิมพ) (OS 10.3 หรือสูงกวา) กอนที่จะ
เริ่มพิมพ

3 จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน 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) จะมีตัวเลือกในการพิมพกลับรูปภาพ (หรือกลับ
ดาน) และการปรับระยะขอบสําหรับการพิมพสองดาน

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

กรอบโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้นหากทานกําลังใช OS 9 แผง
General (ทั่วไป) จะเปดข้ึนมา หากทานกําลังใช OS X แผง Copies 
& Pages (จํานวนสําเนาและหนา) จะเปดข้ึนมา

7 เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพแตละตัวในปอปอัพเมนใูหเหมาะสมกับงานของ
ทาน

8 คลิก Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ
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การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ           
ทานสามารถปรับแตงการตั้งคาการพิมพของ HP all-in-one เพ่ือจัดการกับ
งานพิมพไมวาจะเปนงานใด

สําหรับผูใช Windows
กอนเปลี่ยนคาการพิมพ ทานควรตัดสินใจวาตองการเปลี่ยนคาสําหรับเฉพาะ
งานพิมพปจจุบัน หรือตองการตั้งคานี้เปนคาดีฟอลตสําหรับงานพิมพทั้งหมดใน
อนาคต การแสดงคาการพิมพนั้นข้ึนอยูกับวา ทานตองการใชคาที่เปลี่ยนแปลง
กับงานพิมพทั้งหมดในอนาคตหรือตองการใชกับงานพิมพปจจุบันเทานั้น

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพในอนาคต
1 ใน HP Director (ตัวจัดการ HP) คลิก Settings (การตั้งคา) เลือก

Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) จากนั้นคลิก Printer Settings 
(การตั้งคาเครื่องพิมพ)

2 ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)

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

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน 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) 
เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับงานพิมพของทาน การเลือกใชกรอบโตตอบใหตรง
กับการตั้งคาที่ตองการปรับเปลี่ยน

การเปลี่ยนขนาดกระดาษ แนวการพิมพ หรือปรับขนาด
1 เลือก HP all-in-one ใน Chooser (ตัวเลือก) (OS 9) Print Center 

(ศูนยการพิมพ) (OS 10.2 หรือกอนหนา) หรือ Printer Setup 
Utility (ยูทิลิต้ีการตั้งคาเครื่องพิมพ) (OS 10.3 หรือสูงกวา) กอนที่จะ
เริ่มพิมพ

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

คูมือการใชงาน 65

การพ
ิม
พ
จากคอม

พ
วิเตอร



3 เปลี่ยนคาขนาดกระดาษ แนวการพิมพ และปรับขนาด แลวคลิก OK 
(ตกลง)

การเปลี่ยนคาการพิมพอื่นๆ ทั้งหมด
1 เลือก HP all-in-one ใน Chooser (ตัวเลือก) (OS 9) Print Center 

(ศูนยการพิมพ) (OS 10.2 หรือกอนหนา) หรือ Printer Setup 
Utility (ยูทิลิต้ีการตั้งคาเครื่องพิมพ) (OS 10.3 หรือสูงกวา) กอนที่จะ
เริ่มพิมพ

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

งาน

การหยุดงานพิมพ                 
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) บนจอแผงควบคุม หากไมมขีอความปรากฏขึ้น ใหกด ยก
เลิก อีกครั้ง
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10 การตั้งคาโทรสาร           
หลังจากปฏิบัติตามทุกข้ันตอนในคูมือการติดต้ังแลว ใหปฏิบัติตามคําแนะ
นําในสวนนี้เพ่ือติดต้ังโทรสารใหเสร็จเรียบรอย โปรดเก็บคูมือการติดต้ังไวเพ่ือ
ใชในภายหลัง

ในบทนี้ ทานจะไดทราบวิธีติดต้ัง HP all-in-one เพ่ือใหสามารถใชโทรสาร
รวมกับอุปกรณและบริการตางๆ ที่ทานมีอยูแลว ในสายโทรศัพทเดียวกับ 
HP all-in-one ไดอยางราบรื่น
กอนที่จะต้ัง HP all-in-one สําหรับการใชโทรสาร ทานตองทราบวาระบบ
โทรศัพทของประเทศ/ภูมิภาคของทานเปนระบบใด คําแนะนําในการต้ังคา
เครื่อง HP all-in-one เพ่ือใชโทรสาร จะแตกตางกันไปเมื่อระบบโทรศัพทของ
ทานเปนแบบอนุกรมหรือขนาน

● หากประเภทหัวตอที่อุปกรณพวงตอโทรศัพทของทาน (เชน โมเด็ม 
โทรศัพท และเครื่องตอบรับ) ไมสามารถตอเขากับพอรท "2-EXT" ที ่
HP all-in-one แตกลับตองตอกับแจ็คโทรศัพทแทน แสดงวาทานอาจมี
ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม โปรดดูตารางดานลาง เพ่ือใหมั่นใจวาประเทศ/
ภูมิภาคของทานไมไดปรากฏในรายการนี้ หากทานไมแนใจวาใชโทรศัพท
ระบบใด (อนุกรมหรือขนาน) โปรดสอบถามจากผูใหบริการระบบ
โทรศัพทของทาน โทรศัพทประเภทนี้ใชสาย 4 เสนตอจากแจ็คโทรศัพท
เขาที่เครื่อง HP all-in-one

● หากประเทศ/ภูมิภาคของทานไมอยูในตารางนี้ แสดงวาทานอาจใชระบบ
โทรศัพทแบบขนาน โทรศัพทประเภทนี้ใชสาย 2 เสนตอจากแจ็คโทรศัพท
เขาที่เครื่อง HP all-in-one

อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร สเปน ไตหวัน
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ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซเุอลา

เวียดนาม   

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถดูที่ปลายสายโทรศัพทท่ีใหมาพรอมกับ 
HP all-in-one หากมีสายโทรศัพท 2 เสน แสดงวาระบบโทรศัพท
ของทานเปนแบบ 2 เสน หากมีสายโทรศัพท 4 เสน แสดงวาระบบ
โทรศัพทของทานเปนแบบ 4 เสน ภาพดานลางนี้ จะแสดงวาความ
แตกตางระหวางสายโทรศัพท 2 แบบ

เลือกการตั้งคาโทรสารทีถู่กตองสําหรับทีบ่านหรือสํานักงานของ
ทาน   

หากตองการใชโทรสารอยางราบรื่น ทานตองทราบประเภทของอุปกรณและการ
บริการ (ถามี) ที่ใชสายรวมกับเครื่อง HP all-in-one เรื่องนี้มีความสําคัญเนื่อง
จากทานจําเปนตองเชื่อมตออุปกรณสํานักงานเดิมที่มอียูเขากับ HP all-in-
one โดยตรง ซึ่งทําใหทานตองเปลี่ยนการต้ังคาโทรสารบางประการกอนจึงจะ
ใชโทรสารได

หากตองการทราบวิธีติดต้ัง HP all-in-one ที่บานหรือสํานักงานที่ดีที่สุด กอน
อื่น ใหทานอานคําถามในสวนน้ีแลวบันทึกคําตอบเอาไว จากนั้น ดูตารางใน
สวนตอไปแลวเลือกวิธีการติดต้ังท่ีแนะนําโดยใชผลคําตอบของทาน

โปรดอานและตอบคําถามตอไปนี้ตามลําดับคําถามดังที่ปรากฏ

1 ทานใชบริการ digital subscriber line (DSL) ผานทางผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทของทานหรือไม?
❑ ใช ฉันใชบริการ DSL
❑ ไมใช
หากทานตอบวา ใช ใหไปที่ กรณี B: ต้ังคา HP all-in-one สําหรับใชงาน
กับ DSL ทานไมจําเปนตองตอบคําถามอื่นๆ ตอไป
หากทานตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป

2 ทานใชระบบเครือขายโทรศัพท (PBX) หรือโครงขายบริการสื่อสารรวม
ระบบดิจิทัล (ISDN) หรือไม?

บท 10
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หากทานตอบวา ใช ใหไปที่ กรณี C: ต้ังคา HP all-in-one สําหรับใชงาน
กับระบบ PBX หรือสาย ISDN ทานไมจําเปนตองตอบคําถามอื่นๆ ตอไป
หากทานตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป

3 ทานใชบริการรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษจากผูใหบริการระบบโทรศัพท
ของทาน ซึ่งใหบริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียกเขาที่แตก
ตางกันหรือไม?
❑ ใช ฉันใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษ
❑ ไมใช
หากทานตอบวา ใช ใหไปที่ กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขาเฉพาะใน
สายเดียวกัน ทานไมจําเปนตองตอบคําถามอ่ืนๆ ตอไป
หากทานตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป
ทานไมแนใจวาใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษหรือไม? บริษัทโทรศัพท
หลายแหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาพิเศษที่ชวยใหทานใชหมายเลข
โทรศัพทหลายหมายเลขได โดยมีสายโทรศัพทเดียว
เมื่อทานใชบริการนี้ รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะแตก
ตางกันออกไป ตัวอยางเชน ทานสามารถมีเสียงเรียกเขาครั้งเดียว สองครั้ง
และสามครั้งสําหรับหมายเลขตางๆ ทานสามารถกําหนดใหเลขหมายหนึ่งมี
เสียงเรียกเขาดังหนึ่งครั้งเมื่อเปนสายสนทนา และอีกเลขหมายหนึ่งมีเสียง
เรียกเขาดังสองครั้งเมื่อไดรับสายโทรสาร ซึ่งจะชวยใหทานทราบความ
แตกตางเมื่อโทรศัพทดังวาเปนสายสนทนาหรือโทรสาร

4 ทานรับสายสนทนาโดยใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกับท่ีใชรับโทรสารที่
เครื่อง HP all-in-one หรือไม?
❑ ใช ฉันรับสายสนทนา
❑ ไมใช
กรุณาตอบคําถามตอไป

5 ทานใชพีซีโมเด็มบนเลขหมายโทรศัพทเดียวกับท่ีใช HP all-in-one หรือ
ไม?
❑ ใช ฉันใชพีซโีมเด็ม
❑ ไมใช
ถาทานตอบคําถามขอใดขอหนึ่งในตอไปนี้วา ใช แสดงวาทานใชพีซี
โมเด็ม:
– ทานรับสงโทรสารโดยตรงจากโปรแกรมซอฟตแวรบนคอมพิวเตอร

โดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-up connection?
– ทานรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ 

dial-up connection?
– ทานใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-

up connection?
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กรุณาตอบคําถามตอไป
6 ทานมีเครื่องตอบรับซึ่งจะรับสายสนทนาโดยใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกับ

ที่จะใชรับโทรสารที่เคร่ือง HP all-in-one?
❑ ใช ฉันมเีครื่องตอบรับ
❑ ไมใช
กรุณาตอบคําถามตอไป

7 ทานใชบริการวอยซเมลผานผูใหบริการโทรศัพท ท่ีเลขหมายโทรศัพทที่
ทานจะใชรับโทรสารจาก HP all-in-one?
❑ ใช ฉันใชบริการวอยซเมล
❑ ไมใช
หลังจากตอบคําถามเสร็จแลว โปรดดูสวนตอไปเพื่อเลือกวิธีติดต้ังโทรสาร
ในกรณีตางๆ

เลือกวิธตีิดตั้งโทรสารสําหรับกรณขีองทาน
ทานไดตอบคําถามเกี ่ยวกับอุปกรณและการบริการทั้งหมดที่ใชหมายเลข
โทรศัพทรวมกับ HP all-in-one แลว ตอไปนี้ ทานพรอมแลวที่จะเลือกวิธีติด
ต้ังที่ดีที่สุดที่จะใชในบานหรือสํานักงานของทาน

จากคอลัมนแรกในตารางนี้ ใหเลือกอุปกรณและบริการท่ีบานหรือสํานักงานของ
ทานใช จากน้ัน เลือกกรณีที่เหมาะสมที่สุดในแถวที่สองหรือแถวที่สาม ท้ังนี้ข้ึน
อยูกับระบบโทรศัพทของทาน คําแนะนําทีละข้ันตอนสําหรับแตละกรณีจะอยูใน
สวนตอไปของบทนี้

หากทานดูคําถามทั้งหมดในสวนท่ีผานมา และไมใชอ ุปกรณหรือบริการที่ระบุ
เลย ใหเลือก "ไมระบุ" จากแถวแรกในตาราง

หมายเหตุ หากไมมีคําอธิบายวิธีติดต้ังอุปกรณที่บานหรือสํานักงานในบทนี้ 
โปรดติดต้ัง HP all-in-one กับระบบโทรศัพทแบบอนาล็อกทั่วไป 
ตองใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองเสียบเขาที่แจ็คโทรศัพท และ
ปลายอีกดานหนึ่งเขาที่พอรท "1-LINE" ท่ีดานหลังเครื่อง HP all-
in-one หากทานใชสายเสนอื่น อาจประสบปญหาในการรับสงโทร
สารได

อุปกรณ/บริการอื่นๆ ทีใ่ชสาย
รวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารที่แนะนํา
สําหรับระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะ
นําสําหรับระบบโทรศัพท
แบบอนุกรม

ไมระบุ

(ทานไดตอบคําถามทุกขอวา 
ไมใช)

กรณี A: สายโทรสารแยก
ตางหาก (ไมไดใชรับสาย
สนทนา)

กรณี A: สายโทรสารแยก
ตางหาก (ไมไดใชรับสาย
สนทนา)

บท 10

70 HP Officejet 6200 series all-in-one

กา
รต
ั้งค
าโ
ท
รส
าร



อุปกรณ/บริการอื่นๆ ทีใ่ชสาย
รวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารที่แนะนํา
สําหรับระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะ
นําสําหรับระบบโทรศัพท
แบบอนุกรม

บริการ DSL
(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 1 
วา ใช)

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

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

ระบบ PBX หรือ ISDN
(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 2 
วา ใช)

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

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

บริการเสียงเรียกเขาพิเศษ

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 3 
วา ใช)

กรณี D: โทรสารที่ใชเสียง
เรียกเขาเฉพาะในสายเดียว
กัน

กรณี D: โทรสารที่ใช
เสียงเรียกเขาเฉพาะใน
สายเดียวกัน

สายสนทนา

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 4 
วา ใช)

กรณี E: การใชสายสนทนา
/โทรสารในสายเดียวกัน

กรณี E: การใชสาย
สนทนา/โทรสารในสาย
เดียวกัน

สายสนทนาและบริการวอยซ
เมล

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 4 
และ 7 วา ใช)

กรณี F: การใชสายสนทนา/
โทรสารรวมกับ
บริการวอยซเมล

กรณี F: การใชสาย
สนทนา/โทรสารรวมกับ
บริการวอยซเมล

พีซีโมเด็ม

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 5 
วา ใช)

กรณี G: การใชสายโทร
สารรวมกับพีซีโมเด็ม (ไม
ใชรับสายสนทนา)

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและพีซโีมเด็ม

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 4 
และ 5 วา ใช)

กรณี H: การใชสายสนทนา
/โทรสารรวมกับพีซโีมเด็ม

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและเครื่องตอบรับ

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 4 
และ 6 วา ใช)

กรณี I: การใชสายสนทนา/
โทรสารรวมกับเคร่ืองตอบ
รับ

ไมสามารถใชได

สายสนทนา พีซีโมเด็ม และ
เครื่องตอบรับ

กรณี J: การใชสายสนทนา/
โทรสารรวมพีซีโมเด็มและ
เครื่องตอบรับ

ไมสามารถใชได

(ทําตอ)
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อุปกรณ/บริการอื่นๆ ทีใ่ชสาย
รวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารที่แนะนํา
สําหรับระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะ
นําสําหรับระบบโทรศัพท
แบบอนุกรม

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 
4, 5 และ 6 วา ใช)

สายสนทนา พีซีโมเด็ม และ
บริการวอยซเมล

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 
4, 5 และ 7 วา ใช)

กรณี K: การใชสายสนทนา
/โทรสารรวมพีซโีมเด็ม
และวอยซเมล

ไมสามารถใชได

กรณ ีA: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมไดใชรับสาย
สนทนา)     

หากทานมีสายแยกตางหากซึ่งจะไมใชรับสายสนทนา และไมไดติดต้ังอุปกรณ
อื่นทีส่ายนั้น โปรดตั้ง HP all-in-one ดังนี้

ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

การติดตั้งเครื่อง HP all-in-one ดวยสายโทรสารแยกตางหาก
1 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอเครื่อง 
HP all-in-one กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู

บท 10
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แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-
in-one ยาวไมพอ

2 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาโดยอัตโนมัติ กดปุม
ตอบรับอัตโนมัต ิจนกวาไฟจะสวาง

3 (เลือกได) เปลี่ยนคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหเปนแบบดัง
หนึ่งหรือสองครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

4 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง HP all-in-one จะรับสายอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดัง
ตามจํานวนคร้ังที่ทานต้ังไวใน Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จากนั้น 
เครื่องจะสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องโทรสารเพื่อรับโทรสาร

กรณ ีB: ตั้งคา HP all-in-one สําหรับใชงานกับ 
DSL               

หากทานใชบริการ DSL ของผูใหบริการระบบโทรศัพท โปรดปฏิบัติตามคํา
แนะนํานี้เพ่ือเช่ือมตอ DSL ฟลเตอรระหวางแจ็คโทรศัพทและ HP all-in-
one DSL ฟลเตอรจะขจัดสัญญาณดิจิตอลที่รบกวน HP all-in-one ไม
ให    ส่ือสารกับสายโทรศัพทอยางราบรื่น (DSL อาจเรียกวา ADSL ใน
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน)

ขอควรระวัง หากทานมีสาย DSL และไมไดตอกับ DSL ฟลเตอร ทาน
จะไมสามารถรับสงโทรสารดวย HP all-in-one
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ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 DSL ฟลเตอรและสายโทรศัพทจากผูใหบริการ DSL ของทาน
3 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

การตั้งคา HP all-in-one สําหรับใชงานกับ DSL
1 โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของทาน
2 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่พอรทของ DSL ฟลเตอร และปลายอีกดานหนึ่งเขาท่ีพอรท "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอเครื่อง 
HP all-in-one กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน

3 ตอสายโทรศัพทจาก DSL ฟลเตอรเขากับแจ็คโทรศัพท
4 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา

โทรสาร

กรณ ีC: ตั้งคา HP all-in-one สําหรับใชงานกับระบบ 
PBX หรือสาย ISDN                           

หากทานใชระบบ PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ (converter/terminal 
adapter) สําหรับ ISDN ตองปฏิบัติดังนี้:
● หากทานใชระบบ PBX หรือใชอุปกรณแปลงสัญญาณสําหรับ ISDN 

โปรดตอ HP all-in-one เขากับพอรทท่ีกําหนดไวสําหรับใชโทรสารและ
โทรศัพท นอกจากนี ้ ใหดูวากําหนดอุปกรณแปลงสัญญาณที่ตรงกับ
ประเภทระบบชุมสาย (switch type) สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของทาน
แลว
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หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานต้ังคาคอนฟกพอรทของ
อุปกรณโทรศัพทบางอยางไดเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ทานอาจ
กําหนดใหพอรทหนึ่งเปนโทรศัพทและเครื่องโทรสาร
มาตรฐาน Group 3 และอีกพอรทหนึ่งเปนพอรทอเนก
ประสงค หากทานประสบปญหาในการตอพอรทโทรสาร/
โทรศัพทของอุปกรณแปลงสัญญาณ ISDN ใหลองใชพอรทท่ี
กําหนดใหเปนพอรทอเนกประสงค ซึ่งอาจระบุไววา "multi-
combi" หรือคําอื่นที่คลายกัน

● หากทานใชระบบ PBX ใหต้ังสัญญาณรับสายเรียกซอนเปน "ปด"

ขอควรระวัง ระบบดิจิตอล PBX หลายระบบจะมสีัญญาณสายเรียก
ซอนที่ต้ังจากโรงงานเปน "เปด" สัญญาณสายเรียกซอนจะขัดจังหวะ
การรับสงโทรสาร ทําใหไมสามารถรับสงโทรสารดวย HP all-in-
one โปรดดูวิธี ปดสัญญาณสายเรียกซอนจากเอกสารที่มาพรอมกับ
ระบบ PBX

● หากทานใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพื่อไปสูระบบโทรศัพทภายนอก
กอนที่จะกดหมายเลขโทรสาร

● โปรดใชสายโทรศัพททีใ่หมาดวยเพื่อเพื่อตอเครื่อง HP all-in-one กับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง มฉิะนั้นทานอาจไมสามารถรับสงโทรสารได 
สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมอียูแ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หาก
สายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดูขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดท่ี สาย
โทรศัพทที่ใหมากับ HP all-in-one ยาวไมพอ

กรณ ีD: โทรสารทีใ่ชเสียงเรียกเขาเฉพาะในสายเดียว
กัน               

หากทานใชบริการรับสายเปนพิเศษ (ผานผูใหบริการระบบโทรศัพท) ซึ่ง
สามารถกําหนดเสียงเรียกเขาที่แตกตางกันสําหรับสายที่โทรเขามาแตละแบบ
ได ใหต้ัง HP all-in-one ดังน้ี
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ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหมเีสียงเรียกเขาเฉพาะ
1 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอเครื่อง 
HP all-in-one กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-
in-one ยาวไมพอ

2 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาโดยอัตโนมัติกดปุม
ตอบรับอัตโนมัต ิจนกวาไฟจะสวาง

3 เปลี่ยนคา Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา) เปนแบบที่ผู
ใหบริการโทรศัพทกําหนดไวสําหรับโทรสารโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน เสียง
เรียกเขาแบบดังสองครั้ง หรือดังสามครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

หมายเหตุ ผูผลิตเครื่อง HP all-in-one จะต้ังคาไวใหรับโทรศัพททุก
สาย หากทานไมต้ังรูปแบบเสียงเรียกเขาใหเปนแบบท่ีผูให
บริการโทรศัพทกําหนดไวสําหรับโทรสารโดยเฉพาะ เครื่อง 
HP all-in-one จะรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร หรืออาจไม
สามารถรับสายใดๆ ไดเลย

บท 10

76 HP Officejet 6200 series all-in-one

กา
รต
ั้งค
าโ
ท
รส
าร



4 (เลือกได) เปลี่ยนคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหเปนแบบดัง
หนึ่งหรือสองครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

5 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

เครื่อง HP all-in-one จะรับสายที่มเีสียงเรียกเขาตามที่ทานกําหนดไวโดย
อัตโนมัติ (การตั้งคา Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา)) หลัง
จากสัญญาณเสียงเรียกเขาดังตามจํานวนคร้ังท่ีทานกําหนดไว (การตั้งคาจํานวน
ครั้งของ Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)) จากน้ัน เครื่องจะสงสัญญาณ
รับโทรสารไปยังเครื่องโทรสารเพื่อรับโทรสาร

กรณ ีE: การใชสายสนทนา/โทรสารในสายเดียวกัน     
หากทานใชสายโทรศัพทเดียวกันเพ่ือรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร และทานไม
ใชอุปกรณสํานักงานอื่นๆ (หรือวอยซเมล) ในสายเดียวกันน้ี โปรดตั้งคาเครื่อง 
HP all-in-one ดังนี้

ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"
3 โทรศัพทสําหรับเลือกตอกับเครื่อง HP all-in-one
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การติดตั้งเครื่อง HP all-in-one โดยใชสายสนทนา/โทรสารรวมกันใน
โทรศัพทสายเดียว
1 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอเครื่อง 
HP all-in-one กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-
in-one ยาวไมพอ

2 โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําขอใดขอหนึ่งดานลางนี้ โดยพิจารณาจากระบบ
โทรศัพทของทาน:
– หากทานใชระบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจาก

พอรท "2-EXT" ท่ีดานหลังของ HP all-in-one แลวเสียบสาย
โทรศัพทเขาท่ีพอรทนี้

– แตหากทานใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ทานสามารถเสียบสาย
โทรศัพทเขาท่ีแจ็คโทรศัพทไดทันที

3 ทานจะตองกําหนดวา จะใหเครื่อง HP all-in-one รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเอง โดย:
– หากทานต้ัง HP all-in-one ใหรับสายอัตโนมัติ เครื่องจะรับทุกสายที่

โทรเขามาและโทรสารที่สงเขามาทั้งหมด เครื่อง HP all-in-one จะ
ไมสามารถแยกสายสนทนาและโทรสารในกรณีนี้ ซึ่งหากทานคิดวา
สายทีเ่ขามาน้ันเปนสายสนทนา ทานจะตองรับสายกอนที่เครื่อง 
HP all-in-one จะรับสาย
หากตองการใหเครื่องรับสายโทรสารอัตโนมัติ กดปุม ตอบรับ
อัตโนมัต ิจนกวาไฟจะสวาง

– หากตั้งให HP all-in-one เปนแบบรับสายดวยตนเอง ทานตอง
สามารถโตตอบกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มิฉะน้ันเครื่อง 
HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสารได
หากตองการรับสายโทรสารดวยตนเอง ใหกดปุม ตอบรับอัตโนมัต ิจน
กวาไฟจะดับ

4 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

หากทานรับสายกอนเครื่อง HP all-in-one แตไดยินสัญญาณโทรสารจาก
เครื่องสงโทรสาร ทานจะตองจัดการกับสายโทรสารนั้นเอง สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง
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กรณ ีF: การใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับ
บริการวอยซเมล                 

หากทานใชสายโทรศัพทเดียวกันเพ่ือรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร และยังใช
บริการวอยซเมลที่สายนี้ โปรดตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ดังนี้

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติหากทานใชบริการวอยซเมล
ในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา 
ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทานตองการ
ใหเคร่ืองรับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบโทรศัพท เพ่ือขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหม
เพ่ือใชรับสงโทรสารอยางเดียว

ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

การตั้งคา HP all-in-one สําหรับใชงานกับ DSL
1 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอเครื่อง 
HP all-in-one กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ 
HP all-in-one ยาวไมพอ

2 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาดวยตนเองกดปุม ตอบ
รับอัตโนมัต ิจนกวาไฟจะดับ
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3 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

ทานตองสามารถโตตอบกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มิฉะน้ันเครื่อง 
HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสารได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทร
สารดวยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

กรณ ีG: การใชสายโทรสารรวมกับพซีีโมเด็ม (ไมใชรับสาย
สนทนา)                 

หากทานมีสายโทรสารซึ่งจะไมใชรับสายสนทนา และตอพีซีโมเด็มกับสายนี้ 
โปรดตั้งคา HP all-in-one ดังน้ี
เนื่องจากพีซีโมเด็มใชสายรวมกับเครื่อง HP all-in-one ทานจึงไมสามารถใช
ทั้งพีซีโมเด็มและ HP all-in-one พรอมๆ กัน ตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถ
ใช HP all-in-one เพ่ือรับสงโทรสารหากทานกําลังใชพีซีโมเด็มเพื่อสงอีเมล
หรือเลนอินเทอรเน็ต

ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"
3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

การตั้งคา HP all-in-one สําหรับใชงานกับพซีโีมเด็ม
1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one
2 หาสายโทรศัพทท่ีตอมาจากดานหลังของคอมพิวเตอร (พีซโีมเด็ม) ไปเสียบ

ที่แจ็คโทรศัพท ถอดสายที่เสียบแจ็คโทรศัพท แลวนําไปเสียบเขาที่พอรท 
"2-EXT" ที่ดานหลังของเครื่อง HP all-in-one
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3 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอเครื่อง 
HP all-in-one กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ 
HP all-in-one ยาวไมพอ

4 หากตั้งซอฟตแวรพีซีโมเด็มไวใหรับโทรสารจากคอมพิวเตอรอัตโนมัติ ให
ปดคาน้ัน

ขอควรระวัง หากไมปดคารับโทรสารอัตโนมัติที่ซอฟตแวรพีซี
โมเด็ม เครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสาร

5 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาโดยอัตโนมัติกดปุม
ตอบรับอัตโนมัต ิจนกวาไฟจะสวาง

6 (เลือกได) เปลี่ยนคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหเปนแบบดัง
หนึ่งหรือสองครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

7 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง HP all-in-one จะรับสายอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดัง
ตามจํานวนคร้ังที่ทานต้ังไวใน Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จากนั้น 
เครื่องจะสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องโทรสารเพื่อรับโทรสาร

กรณ ีH: การใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับพีซี
โมเด็ม                 

หากทานใชสายโทรศัพทเดียวกันเพ่ือรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร ซึ่งทานติด
ต้ังพีซโีมเด็มในสายเดียวกันนี้ดวย ใหต้ังคา HP all-in-one ดังนี้
เนื่องจากพีซีโมเด็มใชสายรวมกับเครื่อง HP all-in-one ทานจึงไมสามารถใช
ทั้งพีซีโมเด็มและ HP all-in-one พรอมๆ กัน ตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถ
ใช HP all-in-one เพ่ือรับสงโทรสารหากทานกําลังใชพีซีโมเด็มเพื่อสงอีเมล
หรือเลนอินเทอรเน็ต
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มีวิธีติดต้ัง HP all-in-one สําหรับใชงานกับคอมพิวเตอรอยู 2 วิธี ข้ึนอยูกับ
จํานวนพอรทโทรศัพทที่คอมพิวเตอรของทาน กอนเริ่มลงมือ ใหดูท่ี
คอมพิวเตอรวามีพอรทโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรท:
● ถามีพอรทเดียว ใหดูที่ ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับ

คอมพิวเตอร ที่มพีอรทโทรศัพทพอรทเดียว ทานจะตองซื้อ splitter แบบ
ขนาน (อาจเรียกวาคัปเพลอร) เพ่ือใหสามารถรับสงโทรสารและใชพีซี
โมเด็มได (splitter แบบขนานจะมพีอรท RJ-11 หนึ่งพอรทที่ด านหนา 
และ RJ-11 สองพอรทที่ดานหลัง อยาใช splitter โทรศัพทแบบ 2 เสน, 
splitter แบบอนุกรม หรือ splitter แบบขนานที่ม ีRJ-11 สองพอรทที่
ดานหนาและปลั๊กที่ดานหลัง) ทานตองมสีายโทรศัพทอีก 3 สายดวย ทาน
สามารถซื้อ splitter แบบขนานและสายโทรศัพทไดจากรานจําหนาย
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่มอีุปกรณโทรศัพทจัดจําหนาย

● หากคอมพิวเตอรของทานมีพอรทโทรศัพทสองพอรท โปรดดู ตอสาย
โทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพิวเตอร ที่มีพอรท
โทรศัพทสองพอรท

ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพวิเตอร ทีม่พีอรท
โทรศัพทพอรทเดียว

สวนน้ีจะอธิบายวิธีต้ังคา HP all-in-one สําหรับใชพีซีโมเด็ม หากคอมพิวเตอร
มีพอรทโทรศัพทเพียงพอรทเดียว
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ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 เสียบสายโทรศัพทเขาท่ีพอรท "2-EXT"
3 splitter แบบขนาน
4 โทรศัพท
5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
6 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพิวเตอร ทีม่พีอรท
โทรศัพทพอรทเดียว
1 หาสายโทรศัพทท่ีตอมาจากดานหลังของคอมพิวเตอร (พีซโีมเด็ม) ไปเสียบ

ที่แจ็คโทรศัพท ถอดสายออกจากแจ็คโทรศัพทแลวเสียบเขาที่ splitter 
แบบขนานดานท่ีมพีอรทโทรศัพทสองพอรท

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอเครื่อง 
HP all-in-one กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-
in-one ยาวไมพอ

3 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one
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4 ในการใชสายโทรศัพทอีกสายหนึ่ง ใหตอปลายดานหน่ึงเขาที่พอรท "2-
EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one ตอปลายอีกดานเขาที่ splitter แบบ
ขนานดานที่มพีอรทโทรศัพทพอรทเดียว

5 หากตั้งซอฟตแวรพีซีโมเด็มไวใหรับโทรสารจากคอมพิวเตอรอัตโนมัติ ให
ปดคาน้ัน

ขอควรระวัง หากไมปดคารับโทรสารอัตโนมัติที่ซอฟตแวรพีซี
โมเด็ม เครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสาร

6 (เลือกได) เสียบสายโทรศัพทเขาท่ีอีกพอรทหนึ่งของ splitter แบบขนานที่
วางอยู

7 ทานจะตองกําหนดวา จะใหเครื่อง HP all-in-one รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเอง โดย:
– หากทานต้ัง HP all-in-one ใหรับสายอัตโนมัติ เครื่องจะรับทุกสายที่

โทรเขามาและโทรสารที่สงเขามาทั้งหมด เครื่อง HP all-in-one จะ
ไมสามารถแยกสายสนทนาและโทรสารในกรณีนี้ ซึ่งหากทานคิดวา
สายทีเ่ขามาน้ันเปนสายสนทนา ทานจะตองรับสายกอนที่เครื่อง 
HP all-in-one จะรับสาย
หากตองการใหเครื่องรับสายโทรสารอัตโนมัติ กดปุม ตอบรับ
อัตโนมัต ิจนกวาไฟจะสวาง

– หากตั้งให HP all-in-one เปนแบบรับสายดวยตนเอง ทานตอง
สามารถโตตอบกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มิฉะน้ันเครื่อง 
HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสารได
หากตองการรับสายโทรสารดวยตนเอง ใหกดปุม ตอบรับอัตโนมัต ิจน
กวาไฟจะดับ

8 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

หากทานรับสายกอนเครื่อง HP all-in-one แตไดยินสัญญาณโทรสารจาก
เครื่องสงโทรสาร ทานจะตองจัดการกับสายโทรสารนั้นเอง สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพวิเตอร ทีม่พีอรท
โทรศัพทสองพอรท

สวนน้ีจะอธิบายวิธีต้ังตอ HP all-in-one เขากับพีซีโมเด็มหากคอมพิวเตอรมี
พอรทโทรศัพทสองพอรท
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ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 พอรทโทรศัพท "IN" ท่ีคอมพิวเตอร
3 พอรทโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท
5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
6 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพิวเตอร ทีม่พีอรท
โทรศัพทสองพอรท
1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one
2 หาสายโทรศัพทท่ีตอมาจากดานหลังของคอมพิวเตอร (พีซโีมเด็ม) ไปเสียบ

ที่แจ็คโทรศัพท ถอดสายที่เสียบแจ็คโทรศัพท แลวนําไปเสียบเขาที่พอรท 
"2-EXT" ที่ดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

3 ตอสายของโทรศัพทเขาท่ีพอรท "OUT" ที่ดานหลังของพีซีโมเด็ม
4 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอเครื่อง 
HP all-in-one กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ 
HP all-in-one ยาวไมพอ
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5 หากตั้งซอฟตแวรพีซีโมเด็มไวใหรับโทรสารจากคอมพิวเตอรอัตโนมัติ ให
ปดคาน้ัน

ขอควรระวัง หากไมปดคารับโทรสารอัตโนมัติที่ซอฟตแวรพีซี
โมเด็ม เครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสาร

6 ทานจะตองกําหนดวา จะใหเครื่อง HP all-in-one รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเอง โดย:
– หากทานต้ัง HP all-in-one ใหรับสายอัตโนมัติ เครื่องจะรับทุกสายที่

โทรเขามาและโทรสารที่สงเขามาทั้งหมด เครื่อง HP all-in-one จะ
ไมสามารถแยกสายสนทนาและโทรสารในกรณีนี้ ซึ่งหากทานคิดวา
สายทีเ่ขามาน้ันเปนสายสนทนา ทานจะตองรับสายกอนที่เครื่อง 
HP all-in-one จะรับสาย
หากตองการใหเครื่องรับสายโทรสารอัตโนมัติ กดปุม ตอบรับ
อัตโนมัต ิจนกวาไฟจะสวาง

– หากตั้งให HP all-in-one เปนแบบรับสายดวยตนเอง ทานตอง
สามารถโตตอบกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มิฉะน้ันเครื่อง 
HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสารได
หากตองการรับสายโทรสารดวยตนเอง ใหกดปุม ตอบรับอัตโนมัต ิจน
กวาไฟจะดับ

7 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

หากทานรับสายกอนเครื่อง HP all-in-one แตไดยินสัญญาณโทรสารจาก
เครื่องสงโทรสาร ทานจะตองจัดการกับสายโทรสารนั้นเอง สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

กรณ ีI: การใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับเครื่องตอบ
รับ                         

หากทานใชสายโทรศัพทเดียวกันเพ่ือรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร ซึ่งทานติด
ต้ังเครื่องตอบรับเพื่อรับสายสนทนาที่โทรเขามาดวย ใหต้ังคา HP all-in-one 
ดังนี้
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ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 พอรท "IN" ท่ีเครื่องตอบรับ
3 พอรท "OUT" ท่ีเครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เลือกได)
5 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
6 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

การติดตั้งเครื่อง HP all-in-one โดยใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับเครื่อง
ตอบรับในโทรศัพทเพียงสายเดียว
1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one
2 ถอดสายโทรศัพทของเครื่องตอบรับออกจากแจ็คโทรศัพท แลวเสียบเขาที่

พอรท "2-EXT" ท่ีดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ หากไมเสียบสายเครื่องตอบรับเขาที่ HP all-in-one โดยตรง 
สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารจะถูกบันทึกเขาไปที่
เครื่องตอบรับ และอาจทําใหทานไมสามารถรับโทรสารดวย
เครื่อง HP all-in-one

3 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอเครื่อง 
HP all-in-one กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
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แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-
in-one ยาวไมพอ

4 (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมโีทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก ทาน
ควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรท "OUT"

5 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาโดยอัตโนมัติ กดปุม
ตอบรับอัตโนมัต ิจนกวาไฟจะสวาง

6 ต้ังใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากสัญญาณเรียกเขาดัง 4 ครั้งหรือนอยกวา
นั้น

7 เปลี่ยนคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ของ HP all-in-one ให
ดังหกคร้ัง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

8 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจํานวนครั้ง
ที่ทานต้ังไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เคร่ือง HP all-in-one จะ
ตรวจสอบสายที่เขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" เพ่ือหาสัญญาณโทรสาร หาก
พบสัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เครื่อง HP all-in-one จะสงสัญญาณ
รับโทรสารออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เครื่อง 
HP all-in-one จะเลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความ
เสียงไว

กรณ ีJ: การใชสายสนทนา/โทรสารรวมพซีีโมเด็มและเครื่อง
ตอบรับ                                     

หากทานใชสายโทรศัพทเดียวกันเพ่ือรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร ซึ่งทานติด
ต้ังพีซโีมเด็มและเครื่องตอบรับในสายเดียวกันน้ีดวย ใหต้ัง HP all-in-one ดัง
นี้

เนื่องจากพีซีโมเด็มใชสายรวมกับเครื่อง HP all-in-one ทานจึงไมสามารถใช
ทั้งพีซีโมเด็มและ HP all-in-one พรอมๆ กัน ตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถ
ใช HP all-in-one เพ่ือรับสงโทรสารหากทานกําลังใชพีซีโมเด็มเพื่อสงอีเมล
หรือเลนอินเทอรเน็ต

มีวิธีติดต้ัง HP all-in-one สําหรับใชงานกับคอมพิวเตอรอยู 2 วิธี ข้ึนอยูกับ
จํานวนพอรทโทรศัพทที่คอมพิวเตอรของทาน กอนเริ่มลงมือ ใหดูท่ี
คอมพิวเตอรวามีพอรทโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรท:
● ถามีพอรทเดียว ใหดูที่ ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับ

คอมพิวเตอร ที่มพีอรทโทรศัพทพอรทเดียว ทานจะตองซื้อ splitter แบบ
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ขนาน (อาจเรียกวาคัปเพลอร) เพ่ือใหสามารถรับสงโทรสารและใชพีซี
โมเด็มได (splitter แบบขนานจะมพีอรท RJ-11 หนึ่งพอรทที่ด านหนา 
และ RJ-11 สองพอรทที่ดานหลัง อยาใช splitter โทรศัพทแบบ 2 เสน, 
splitter แบบอนุกรม หรือ splitter แบบขนานที่ม ีRJ-11 สองพอรทที่
ดานหนาและปลั๊กที่ดานหลัง) ทานตองมสีายโทรศัพทอีก 3 สายดวย ทาน
สามารถซื้อ splitter แบบขนานและสายโทรศัพทไดจากรานจําหนาย
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส

● หากคอมพิวเตอรของทานมีพอรทโทรศัพทสองพอรท โปรดดู ตอสาย
โทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพิวเตอร ที่มีพอรท
โทรศัพทสองพอรท

ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพวิเตอร ทีม่พีอรท
โทรศัพทพอรทเดียว

สวนน้ีจะอธิบายวิธีต้ังคา HP all-in-one สําหรับใชพีซีโมเด็ม หากคอมพิวเตอร
มีพอรทโทรศัพทเพียงพอรทเดียว

ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 เสียบสายโทรศัพทเขาท่ีพอรท "2-EXT"
3 splitter แบบขนาน
4 โทรศัพท (เลือกได)
5 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
7 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"
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ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพิวเตอร ทีม่พีอรท
โทรศัพทพอรทเดียว
1 หาสายโทรศัพทท่ีตอมาจากดานหลังของคอมพิวเตอร (พีซโีมเด็ม) ไปเสียบ

ที่แจ็คโทรศัพท ถอดสายออกจากแจ็คโทรศัพทแลวเสียบเขาที่ splitter 
แบบขนานดานท่ีมพีอรทโทรศัพทสองพอรท

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอเครื่อง 
HP all-in-one กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ 
HP all-in-one ยาวไมพอ

3 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one
4 ในการใชสายโทรศัพทอีกสายหนึ่ง ใหตอปลายดานหน่ึงเขาที่พอรท "2-

EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one ตอปลายอีกดานเขาที่ splitter แบบ
ขนานดานที่มพีอรทโทรศัพทพอรทเดียว

5 ถอดสายโทรศัพทของเครื่องตอบรับออกจากแจ็คโทรศัพท แลวเสียบเขาที่ 
splitter แบบขนานดานท่ีมพีอรทโทรศัพทสองพอรท

หมายเหตุ หากไมเสียบสายเครื่องตอบรับดวยวิธีน้ี สัญญาณโทรสารจาก
เครื่องสงโทรสารจะถูกบันทึกเขาไปที่เครื่องตอบรับ และอาจทํา
ใหทานไมสามารถรับโทรสารดวยเครื่อง HP all-in-one

6 (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมโีทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก ทาน
ควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรท "OUT"

7 หากตั้งซอฟตแวรพีซีโมเด็มไวใหรับโทรสารจากคอมพิวเตอรอัตโนมัติ ให
ปดคาน้ัน

ขอควรระวัง หากไมปดคารับโทรสารอัตโนมัติที่ซอฟตแวรพีซี
โมเด็ม เครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสาร

8 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาโดยอัตโนมัติกดปุม
ตอบรับอัตโนมัต ิจนกวาไฟจะสวาง

9 ต้ังใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากสัญญาณเรียกเขาดัง 4 ครั้งหรือนอยกวา
นั้น

10 เปลี่ยนคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ของ HP all-in-one ให
ดังหกคร้ัง
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

11 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจํานวนครั้ง
ที่ทานต้ังไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เคร่ือง HP all-in-one จะ
ตรวจสอบสายที่เขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" เพ่ือหาสัญญาณโทรสาร หาก
พบสัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เครื่อง HP all-in-one จะสงสัญญาณ
รับโทรสารออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เครื่อง 
HP all-in-one จะเลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความ
เสียงไว

ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพวิเตอร ทีม่พีอรท
โทรศัพทสองพอรท

สวนน้ีจะอธิบายวิธีติดต้ัง HP all-in-one เขากับพีซีโมเด็มหากคอมพิวเตอรมี
พอรทโทรศัพทสองพอรท
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ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 พอรทโทรศัพท "IN" ท่ีคอมพิวเตอร
3 พอรทโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท
5 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
7 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพิวเตอร ทีม่พีอรท
โทรศัพทสองพอรท
1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one
2 หาสายโทรศัพทท่ีตอมาจากดานหลังของคอมพิวเตอร (พีซโีมเด็ม) ไปเสียบ

ที่แจ็คโทรศัพท ถอดสายที่เสียบแจ็คโทรศัพท แลวนําไปเสียบเขาที่พอรท 
"2-EXT" ที่ดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

3 ถอดสายโทรศัพทของเครื่องตอบรับออกจากแจ็คโทรศัพท แลวเสียบเขาที่
พอรท "OUT" ท่ีดานหลังของพีซโีมเด็ม
ซึ่งจะทําใหเครื่อง HP all-in-one และเครื่องตอบรับตอกันโดยตรง แมวา
พีซโีมเด็มจะถูกตอไวเปนครั้งแรก

หมายเหตุ หากไมเสียบสายเครื่องตอบรับดวยวิธีน้ี สัญญาณโทรสารจาก
เครื่องสงโทรสารจะถูกบันทึกเขาไปที่เครื่องตอบรับ และอาจทํา
ใหทานไมสามารถรับโทรสารดวยเครื่อง HP all-in-one
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4 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอเครื่อง 
HP all-in-one กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-
in-one ยาวไมพอ

5 (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมโีทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก ทาน
ควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรท "OUT"

6 หากตั้งซอฟตแวรพีซีโมเด็มไวใหรับโทรสารจากคอมพิวเตอรอัตโนมัติ ให
ปดคาน้ัน

ขอควรระวัง หากไมปดคารับโทรสารอัตโนมัติที่ซอฟตแวรพีซี
โมเด็ม เครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสาร

7 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาโดยอัตโนมัติกดปุม
ตอบรับอัตโนมัต ิจนกวาไฟจะสวาง

8 ต้ังใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากสัญญาณเรียกเขาดัง 4 ครั้งหรือนอยกวา
นั้น

9 เปลี่ยนคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ของ HP all-in-one ให
ดังหกคร้ัง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

10 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจํานวนครั้ง
ที่ทานต้ังไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เคร่ือง HP all-in-one จะ
ตรวจสอบสายที่เขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" เพ่ือหาสัญญาณโทรสาร หาก
พบสัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เครื่อง HP all-in-one จะสงสัญญาณรับโทร
สารออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมสีัญญาณโทรสาร เครื่อง HP all-in-one 
จะเลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความเสียงไว
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กรณ ีK: การใชสายสนทนา/โทรสารรวมพีซีโมเด็ม
และวอยซเมล                               

หากทานใชสายโทรศัพทเดียวกันเพ่ือรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร และยัง
ใช  พีซีโมเด็ม รวมทั้งรับบริการวอยซเมลจากผูใหบริการระบบโทรศัพทของ
ทานที่สายน้ี โปรดตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ดังนี้

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติหากทานใชบริการวอยซเมล
ในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา 
ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทานตองการ
ใหเคร่ืองรับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบโทรศัพท เพ่ือขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหม
เพ่ือใชรับสงโทรสารอยางเดียว

เนื่องจากพีซีโมเด็มใชสายรวมกับเครื่อง HP all-in-one ทานจึงไมสามารถใช
ทั้งพีซีโมเด็มและ HP all-in-one พรอมๆ กัน ตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถ
ใช HP all-in-one เพ่ือรับสงโทรสารหากทานกําลังใชพีซีโมเด็มเพื่อสงอีเมล
หรือเลนอินเทอรเน็ต

มีวิธีติดต้ัง HP all-in-one สําหรับใชงานกับคอมพิวเตอรอยู 2 วิธี ข้ึนอยูกับ
จํานวนพอรทโทรศัพทที่คอมพิวเตอรของทาน กอนเริ่มลงมือ ใหดูท่ี
คอมพิวเตอรวามีพอรทโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรท:
● ถามีพอรทเดียว ใหดูที่ ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับ

คอมพิวเตอร ที่มพีอรทโทรศัพทพอรทหน่ึง ทานจะตองซื้อ splitter แบบ
ขนาน (อาจเรียกวาคัปเพลอร) เพ่ือใหสามารถรับสงโทรสารและใชพีซี
โมเด็มได (splitter แบบขนานจะมพีอรท RJ-11 หนึ่งพอรทที่ด านหนา 
และ RJ-11 สองพอรทที่ดานหลัง อยาใช splitter โทรศัพทแบบ 2 เสน, 
splitter แบบอนุกรม หรือ splitter แบบขนานที่ม ีRJ-11 สองพอรทที่
ดานหนาและปลั๊กที่ดานหลัง) ทานตองมสีายโทรศัพทอีก 3 สายดวย ทาน
สามารถซื้อ splitter แบบขนานและสายโทรศัพทไดจากรานจําหนาย
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส

● หากคอมพิวเตอรของทานมีพอรทโทรศัพทสองพอรท โปรดดู ตอสาย
โทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพิวเตอร ที่มีพอรท
โทรศัพทสองพอรท

ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพวิเตอร ทีม่พีอรท
โทรศัพทพอรทหนึ่ง

สวนน้ีจะอธิบายวิธีต้ังคา HP all-in-one สําหรับใชพีซีโมเด็ม หากคอมพิวเตอร
มีพอรทโทรศัพทเพียงพอรทเดียว
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ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 เสียบสายโทรศัพทเขาท่ีพอรท "2-EXT"
3 splitter แบบขนาน
4 โทรศัพท
5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
6 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพิวเตอร ทีม่พีอรท
โทรศัพทพอรทเดียว
1 หาสายโทรศัพทท่ีตอมาจากดานหลังของคอมพิวเตอร (พีซโีมเด็ม) ไปเสียบ

ที่แจ็คโทรศัพท ถอดสายออกจากแจ็คโทรศัพทแลวเสียบเขาที่ splitter 
แบบขนานดานท่ีมพีอรทโทรศัพทสองพอรท

2 ในการใชสายโทรศัพทอีกสายหนึ่ง ใหตอปลายดานหน่ึงเขาที่พอรท "2-
EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one ตอปลายอีกดานเขาที่ splitter แบบ
ขนานดานที่มพีอรทโทรศัพทพอรทเดียว

3 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอเครื่อง 
HP all-in-one กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-
in-one ยาวไมพอ
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4 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one
5 หากตั้งซอฟตแวรพีซีโมเด็มไวใหรับโทรสารจากคอมพิวเตอรอัตโนมัติ ให

ปดคาน้ัน

ขอควรระวัง หากไมปดคารับโทรสารอัตโนมัติที่ซอฟตแวรพีซี
โมเด็ม เครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสาร

6 (เลือกได) เสียบสายโทรศัพทเขาท่ีอีกพอรทหนึ่งของ splitter แบบขนานที่
วางอยู

7 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาดวยตนเองกดปุม ตอบ
รับอัตโนมัต ิจนกวาไฟจะดับ

8 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

ทานตองสามารถโตตอบกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มิฉะน้ันเครื่อง 
HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสารได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทร
สารดวยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง
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ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพวิเตอร ทีม่พีอรท
โทรศัพทสองพอรท

ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 พอรทโทรศัพท "IN" ท่ีคอมพิวเตอร
3 พอรทโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท
5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
6 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP all-in-one เขากับคอมพิวเตอร ทีม่พีอรท
โทรศัพทสองพอรท
1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one
2 หาสายโทรศัพทท่ีตอมาจากดานหลังของคอมพิวเตอร (พีซโีมเด็ม) ไปเสียบ

ที่แจ็คโทรศัพท ถอดสายที่เสียบแจ็คโทรศัพท แลวนําไปเสียบเขาที่พอรท 
"2-EXT" ที่ดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

3 ตอสายของโทรศัพทเขาท่ีพอรท "OUT" ที่ดานหลังของพีซีโมเด็ม
4 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอเครื่อง 
HP all-in-one กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
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แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-
in-one ยาวไมพอ

5 หากตั้งซอฟตแวรพีซีโมเด็มไวใหรับโทรสารจากคอมพิวเตอรอัตโนมัติ ให
ปดคาน้ัน

ขอควรระวัง หากไมปดคารับโทรสารอัตโนมัติที่ซอฟตแวรโมเด็ม 
เครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสาร

6 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาดวยตนเองกดปุม ตอบ
รับอัตโนมัต ิจนกวาไฟจะดับ

7 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทดสอบการตั้ง
คาโทรสาร

ทานตองสามารถโตตอบกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มิฉะน้ันเครื่อง 
HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสารได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทร
สารดวยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

การทดสอบการตั้งคาโทรสาร                                   
ทานสามารถทดสอบการตั้งคาโทรสาร และตรวจดูสถานะของ HP all-in-one 
เพ่ือใหมั่นใจวา ไดต้ังคาเครื่องไวสําหรับการใชโทรสารอยางถูกตองแลว ใหทํา
การทดสอบนี้หลังจากทานต้ังคาโทรสารที่เครื่อง HP all-in-one เสร็จเรียบรอย
แลว การทดสอบจะดําเนินการดังนี้:
● ตรวจสอบฮารดแวรของโทรสาร
● ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทเขากับพอรทท่ีถูกตองแลวหรือไม
● ตรวจสอบสัญญาณการโทร (dial tone)
● ตรวจสอบหาสายโทรศัพทท่ีสามารถใชได
● ตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอสายโทรศัพท

เครื่อง HP all-in-one จะพิมพรายงานแจงผลการทดสอบ หากการทดสอบลม
เหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหา ขอมูลที่จะใชแกปญหาที่เกิดข้ึน แลวจึงทําการ
ทดสอบอีกครั้ง

วิธทีดสอบการตั้งคาโทรสารจากแผงควบคุม
1 ต้ังคา HP all-in-one สําหรับการใชโทรสารตามคําแนะนําในการตั้งคาที่

อยูในบทนี้
2 ทานตองใสตลับหมึกพิมพและกระดาษใหพรอมกอนเริ่มทําการทดสอบ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ และ การใส
กระดาษขนาดเต็มแผน

3 กด ตั้งคา
4 กด 6 จากนั้นกด 5
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ซึ่งเมน ูTools (เครื่องมือ) จะปรากฏขึ้น จากนั้น เลือก Run Fax Test 
(รันการทดสอบโทรสาร)
เครื่อง HP all-in-one จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแผงควบคุม
และพิมพรายงานออกมา

5 ทบทวนรายงาน
– หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตทานยังประสบปญหาในการสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาท่ีต้ังเหลาน้ัน
ถูกตอง คาที่วางไวหรือไมถูกตองอาจทําใหเกิดปญหาในการสงโทร
สาร

– หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหา ขอมูลที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึน

6 หลังจากไดรายงานการทดสอบโทรสารจาก HP all-in-one แลว กด OK
ถาจําเปน ใหแกปญหาที่พบ แลวทําการทดสอบอีกครั้ง
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแกปญหาที่พบระหวางการทดสอบ 
โปรดดู การทดสอบโทรสารลมเหลว
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11 การใชคุณสมบัตโิทรสาร

ทานสามารถใช HP all-in-one เพ่ือสงและรับโทรสาร รวมถึงโทรสารที่เปนสี
ไดทานสามารถกําหนดความเร็วในการหมุนหมายเลขที่ใชบอยเพื่อสงโทรสาร
ไดอยางรวดเร็วและงายดายทานสามารถกําหนดตัวเลือกสําหรับโทรสาร เชน 
ความละเอียดและความคมชัด ไดจากแผงควบคุม
ทานควรดู HP Director (ตัวจัดการ HP) ที่มากับซอฟตแวร HP Image 
Zone เพ่ือใหสามารถใชคุณสมบัติตางๆ ท้ังหมดไดอยางเต็มที่การใช
HP Director (ตัวจัดการ HP) จะชวยใหทานสามารถสงโทรสารจาก
คอมพิวเตอร รวมทั้งหนาปกที่ใชคอมพิวเตอรสรางขึ้น และติดต้ังการโทรดวน
ไดอยางรวดเร็วสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone 
Help (วิธีใช HP Image Zone)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเขาสู HP Director (ตัวจัดการ HP) โปรดดู ใช
HP Image Zone เพ่ือการใชงาน HP all-in-one เพ่ิมเติม

การตั้ง HP all-in-one เพื่อรับโทรสาร         
ทานสามารถตั้ง HP all-in-one เพ่ือรับโทรสารอัตโนมัติหรือรับดวยตนเอง ทั้ง
นี้ ข้ึนอยูกับการตั้งคาที่บานหรือสํานักงานของทานหากทานต้ัง HP all-in-one 
ใหรับโทรสารอัตโนมัติ เครื่องจะรับทุกสายที่โทรเขามาและโทรสารที่สงเขามา
ทั้งหมดหากตั้งให HP all-in-one เปนแบบรับสายดวยตนเอง ทานตองสามารถ
โตตอบกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มฉิะนั้นเครื่อง HP all-in-one 
จะไมสามารถรับโทรสารไดสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง 
โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง
ในบางสถานการณ ทานอาจตองการรับโทรสารดวยตนเองตัวอยางเชน หาก
ทานใชสายโทรศัพทของเครื่อง HP all-in-one รวมกับสายโทรศัพท และทาน
ไมไดต้ังเสียงเรียกเขาเฉพาะหรือเครื่องตอบรับโทรศัพท ทานจะตองกําหนดให
เครื่อง HP all-in-one ตอบรับสายโทรสารดวยตนเองถาทานใชบริการวอยซ
เมล ทานยังคงตองตอบรับสายโทรสารดวยตนเองเนื่องจากเครื่อง HP all-in-
one จะไมสามารถแยกความแตกตางระหวางสายโทรสารกับสายโทรศัพทได
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ังอุปกรณสํานักงานดวย HP all-in-one โปรดดู
การตั้งคาโทรสาร

เลือกระบบตอบรับทีแ่นะนําสําหรับการติดตั้งของทาน                         
ใหดูตารางที่อยูดานลางเพื่อกําหนดระบบตอบรับที่แนะนําสําหรับ HP all-in-
one ของทาน โดยข้ึนอยูกับวา เปนการติดต้ังที่บานหรือที่ทํางานจากคอลัมน
แรกในตารางนี้ ใหเลือกอุปกรณและบริการที่สํานักงานของทานมใีชจากนั้น หา
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ระบบตอบรับที่แนะนําจากคอลัมนที่สองคอลัมนที่สามจะอธิบายวิธีที่ HP all-in-
one รับสายท่ีเขามา
หลังจากที่ทานไดต้ังระบบตอบรับที่แนะนําสําหรับติดต้ังท่ีบานหรือท่ีทํางานแลว 
โปรดดู การตั้งระบบตอบรับ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ/บริการทีใ่ช
สายโทรศัพทรวมกับ
โทรสาร

ระบบตอบรับที่
แนะนํา

รายละเอียด

ไมระบุ

(ทานมสีายโทรสาร
แยกตางหากสําหรับรับ
สายโทรสารโดย
เฉพาะ)

อัตโนมัติ

(ไฟ ตอบรับ
อัตโนมัต ิสวาง)

HP all-in-one ของทานจะรับสายเรียก
เขาทั้งหมดโดยใชการตั้งคา Rings to 
Answer (เสียงเรียกเขา)สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการต้ังคาจํานวนเสียงเรียก
เขา โปรดดู การกําหนดจํานวนครั้งของ
เสียงเรียกเขากอนตอบรับ

การใชสายโทรศัพท
รวมกับโทรสารโดยไม
มเีครื่องตอบรับ

(ทานใชสายโทรศัพท
เดียวเพื่อรับทั้ง
โทรศัพทและโทรสาร)

ดวยตนเอง

(ไฟ ตอบรับ
อัตโนมัต ิดับ)

HP all-in-one จะไมรับสายอัตโนมัติทาน
ตองรับสายโทรสารทั้งหมดดวยตนเอง โดย
กดปุม เริ่มโทรสารสีดํา หรือ เริ่มโทรสาร
สสีําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวย
ตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง
ทานอาจใชคานี้หากสายสวนใหญเปน
โทรศัพทและไดรับโทรสารนอยครั้ง

บริการวอยซเมลจะข้ึน
อยูกับผูใหบริการระบบ
โทรศัพทของทาน

ดวยตนเอง

(ไฟ ตอบรับ
อัตโนมัต ิดับ)

HP all-in-one จะไมรับสายอัตโนมัติทาน
ตองรับสายโทรสารทั้งหมดดวยตนเอง โดย
กดปุม เริ่มโทรสารสีดํา หรือ เริ่มโทรสารส ี
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวย
ตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

การใชสายโทรศัพท
รวมกับโทรสารโดยใช
เครื่องตอบรับ

อัตโนมัติ

(ไฟ ตอบรับ
อัตโนมัต ิสวาง)

เครื่องตอบรับจะรับสาย และ HP all-in-
one จะตรวจสอบสายนั้นหาก HP all-in-
one พบวาเปนสัญญาณโทรสาร HP all-
in-one จะรับโทรสาร
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อุปกรณ/บริการทีใ่ช
สายโทรศัพทรวมกับ
โทรสาร

ระบบตอบรับที่
แนะนํา

รายละเอียด

หมายเหตุ ขอแนะนําใหต้ังคาหากทานมี
เครื่องตอบรับตองแนใจวาได
ติดต้ังเครื่องตอบรับรวมกับ 
HP all-in-one อยางถูกตอง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การตั้งคาโทรสาร

ต้ังคาจํานวนเสียงเรียกเขาสําหรับ HP all-
in-one ใหมากกวาจํานวนเสียงเรียกเขา
ของเครื่องตอบรับอัตโนมัติเครื่องตอบรับ
ตองตอบรับสายกอนเครื่อง HP all-in-
one ของทานสําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยว
กับการตั้งคาจํานวนเสียงเรียกเขา โปรดดู
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขา
กอนตอบรับ

บริการเสียงเรียกเขา
เฉพาะ

อัตโนมัติ

(ไฟ ตอบรับ
อัตโนมัต ิสวาง)

HP all-in-one จะรับสายเรียกเขาทั้งหมด
โดยอัตโนมัติ

ตองแนใจวารูปแบบเสียงเรียกเขาที่บริษัท
โทรศัพทต้ังไวสําหรับสายโทรสารของทาน
ตรงกับ Answer Ring Pattern (รูป
แบบเสียงเรียกเขา) ที่ต้ังไวท่ีเคร่ือง 
HP all-in-one สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา 
(เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

การตั้งระบบตอบรับ           
ระบบตอบรับกําหนดไดวา HP all-in-one ของทานจะรับสายที่โทรเขามาหรือ
ไมหากทานต้ัง HP all-in-one ใหรับโทรสารอัตโนมัติ (ไฟตอบรับ
อัตโนมัตสิวาง) เครื่องจะรับทุกสายที่โทรเขามาและโทรสารที่สงเขามาท้ังหมด
หากตั้งให HP all-in-one เปนแบบรับสายดวยตนเอง (ไฟระบบตอบรับ ดับ) 
ทานตองสามารถโตตอบกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มิฉะน้ันเครื่อง 
HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสารไดสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทร
สารดวยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

(ทําตอ)
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หากทานไมทราบวาจะใชระบบตอบรับแบบใด โปรดดู เลือกระบบตอบรับที่แนะ
นําสําหรับการติดต้ังของทาน

➔ กดปุม ตอบรับอัตโนมัต ิเพ่ือต้ังคาระบบตอบรับ
เมื่อไฟ ตอบรับอัตโนมัต ิสวาง เคร่ือง HP all-in-one จะรับสายโดย
อัตโนมัติเมื่อไฟดับ แสดงวาเครื่อง HP all-in-one ไมไดรับสาย

การสงโทรสาร     
ทานสามารถสงโทรสารไดหลายวิธีทั้งสงโทรสารที่เปนขาวดํา หรือที่เปนสีได
จากแผงควบคุมเครื่อง HP all-in-one นอกจากนี้ ยังสามารถสงโทรสารไดดวย
ตนเองจากโทรศัพทที่เครื่องดวยโดยใหทานสนทนากับผูรับกอนที่จะสงโทรสาร
ได

หากทานสงโทรสารไปยังหมายเลขเดิมบอยๆ ทานสามารถตั้งหมายเลขลัดเพ่ือ
สงโทรสารไดโดยใชปุม หมายเลขลัด หรือปุมหมายเลขลัดแบบวันทัชโปรดอาน
ขอมูลสวนนี้เพ่ือทราบวิธีสงโทรสารทั้งหมด

สงโทรสารเบื้องตน           
ทานสามารถสงโทรสารหนาเดียวหรือหลายหนาแบบเบื้องตนไดโดยใช
แผง    ควบคุม

หมายเหตุ หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จ
เรียบรอย ใหเลือกคายืนยันการสงโทรสาร กอน ที่จะสงโทรสาร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสาร

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถสงโทรสารไดโดยการกดปุมบนหนาจอ ซึ่ง
จะชวยควบคุมควบคุมความเร็วในการโทรดวย คุณสมบัตินี้มี
ประโยชนมากเมื่อทานตองการใชบัตรโทรศัพทเพ่ือชําระคาโทรศัพท 
และตองตอบสนองตอสัญญาณขณะโทรสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ

1 ใสตนฉบับหงายหนาข้ึนในถาดปอนตนฉบับโดยใหสวนบนสุดของ
กระดาษอยูทางดานซายหากทานตองการสงโทรสารเพียงหนาเดียว ทาน
สามารถวางตนฉบับลงบนกระจกได

หมายเหตุ หากทานตองการสงโทรสารหลายหนา ทานตองใ สต นฉบับใน
ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

2 ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลข

เคล็ดลับ หากตองการหยุดเวนวรรคระหวางหมายเลขโทรสาร ใหกด โทร
ซ้ํา/หยุด
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3 กด เริ่มโทรสารสี
4 หากตนฉบับของทานวางอยูบนกระจก ใหกด 1

เคล็ดลับ ทานสามารถสงโทรสารที่เปนสี เชน ภาพถาย จากเครื่อง HP all-in-
one ไดเพียงกดปุม เริ่มโทรสารส ีแทนที่จะกด เริ่มโทรสารสดีํา

ทานรูหรือไมวา สามารถสงโทรสารจากคอมพิวเตอรไดโดยใช HP Director 
(ตัวจัดการ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone ของทาน? ทาน
ยังสามารถสรางและแนบกระดาษปะหนาที่สรางจากเครื่องคอมพิวเตอรไป
พรอมกับโทรสารไดซึ่งทําไดไมยาก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หนาจอ
HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) ท่ีมาพรอมกับ
ซอฟตแวรของทาน

การใชคุณสมบัตกิารยืนยันโทรสาร                 
หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จเรียบรอย ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนที่จะสงโทร
สาร

คายืนยันโทรสารที่ต้ังไวเปนดีฟอลตคือ Every Error (ขอผิดพลาดทั้งหมด) 
ซึ่งหมายความวาเครื่อง HP all-in-one จะพิมพรายงานเฉพาะเมื่อมีปญหาใน
การรับสงโทรสารเทานั้นขอความที่ระบุวาไดมกีารสงโทรสารเสร็จสมบูรณจะ
ปรากฏเปนขอความส้ันๆ บนแผงควบคุมหลังจากการสงแตละคร้ังสําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพิมพรายงาน โปรดดู การพิมพรายงาน
1 กด ตั้งคา
2 กด 2 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Print Report (พิมพรายงาน) จากนั้นเลือก Fax 
Report Setup (การตั้งคารายงานโทรสาร)

3 กด  ไวจนไวกวา Send Only (เฉพาะการสง) จะปรากฏ จากนั้นกด OK
ทุกครั้งที่สงโทรสาร เคร่ือง HP all-in-one จะพิมพรายงานยืนยันเพ่ือแจง
ใหทานทราบวา การสงโทรสารเสร็จเรียบรอยหรือไม

หมายเหตุ หากทานเลือก Send Only (เฉพาะการสง) ทานจะไมไดรับ
รายงานที่พิมพ หากเกิดขอผิดพลาดในขณะที่เครื่อง HP all-in-
one กําลังรับโทรสารพิมพ Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทร
สาร) เพ่ือดูขอผิดพลาดในการรับโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการพิมพ Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) 
โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
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การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง                             
ทานสามารถโทรศัพทและสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารไดวิธีสงโทรสารแบบนี้
เปนการสงโทรสารดวยตนเองการสงโทรสารดวยตนเองจะมีประโยชนหากทาน
ตองการใหแนใจวา ผูรับพรอมที่จะรับโทรสารกอนที่ทานจะสง
ทานตองตอโทรศัพทกับพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังเครื่อง HP all-in-one เพ่ือใชรวมกับ
โทรศัพทของทาน โปรดดู การต้ังคาโทรสาร
1 ใสตนฉบับหงายหนาข้ึนในถาดปอนตนฉบับโดยใหสวนบนสุดของ

กระดาษอยูทางดานซาย
2 กดหมายเลขที่แปนบนโทรศัพทที่ตอกับเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ ทานตองกดหมายเลขโทรศัพทบนแปนโทรศัพทหามกดที่แปน
พิมพบนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one

3 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
– หลังจากหมุนหมายเลขและทานไดยินเสียงโทรสารแลว ใหกด เริ่มโทร

สารสดีํา หรือ เริ่มโทรสารสี ภายในสามวินาทีเพ่ือสงโทรสาร
– หากผูรับตอบรับโทรศัพท ทานสามารถสนทนาโตตอบกอนจะ

สงโทรสารไดเมื่อทานพรอมที่จะสงโทรสารแลว ใหกดปุม เริ่มโทร
สารสดีํา หรือ เริ่มโทรสารสี บนแผงควบคุม

โทรศัพทจะไมมเีสียงสัญญาณในขณะท่ีสงโทรสารซึ่งทานสามารถวางสาย
ในชวงนี้ไดแตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวา
จะสงโทรสารเสร็จ

สงโทรสารโดยใชการโทรซ้ํา             
ทานสามารถใชการโทรซ้ําเพื่อสงโทรสารไปยังหมายเลขโทรสารลาสุดที่กดจาก
แผงควบคุม

1 ใสตนฉบับหงายหนาข้ึนในถาดปอนตนฉบับโดยใหสวนบนสุดของ
กระดาษอยูทางดานซาย

2 กด โทรซ้ํา/หยุด
หมายเลขลาสุดท่ีกดจะปรากฏในจอบนแผงควบคุม

3 กด เริ่มโทรสารสดีํา หรือ เริ่มโทรสารสี

การสงโทรสารโดยใชการโทรดวน           
ทานสามารถสงโทรสารไดอยางรวดเร็วโดยกดปุม หมายเลขลัด หรือปุมสัมผัส
หมายเลขลัดบนแผงควบคุมปุมสัมผัสหมายเลขลัดแบบวันทัชใชไดกับหมายเลข
ลัดหาหมายเลขแรก
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หมายเลขลัดจะไมปรากฏขึ้นจนกวาทานจะตั้งหมายเลขดังกลาวไวกอน สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การต้ังหมายเลขลัด
1 ใสตนฉบับหงายหนาข้ึนในถาดปอนตนฉบับโดยใหสวนบนสุดของ

กระดาษอยูทางดานซาย
2 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– กด หมายเลขลัด จนปรากฏหมายเลขลัดที่ตองการ ทานสามารถเลื่อน
ข้ึนลงผานหมายเลขลัดดวยการกด  หรือ 

– กด หมายเลขลัด จากนั้นปอนรหัสหมายเลขลัดโดยการใชปุมตัวเลข
บนแผงควบคุม

– กดปุมสัมผัสหมายเลขลัดแบบวันทัช
3 กด เริ่มโทรสารสดีํา หรือ เริ่มโทรสารสี

ตั้งเวลาโทรสาร             
ทานสามารถตั้งเวลาสงโทรสารขาวดําไดภายในวันเดียวกัน (เมื่อสายโทรศัพท
วาง หรืออัตราคาโทรศัพทตํ่า เปนตน) เมื่อต้ังเวลาสงโทรสาร ตองใสตนฉบับไว
ในถาดปอนตนฉบับ ไมใชบนกระจกเครื่อง HP all-in-one จะสงโทรสารโดย
อัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ไดต้ังไว

ทานสามารถตั้งเวลาสงโทรสารหนึ่งหมายเลขตอหนึ่งคร้ังเทาน้ัน อยางไรก็ตาม 
ทานสามารถสงโทรสารไดตามปกติ ขณะที่ต้ังเวลาสงโทรสารไว
1 ใสตนฉบับหงายหนาข้ึนในถาดปอนตนฉบับโดยใหสวนบนสุดของ

กระดาษอยูทางดานซาย

หมายเหตุ โปรดใสตนฉบับในถาดปอนตนฉบับ ไมใชบนกระจกเครื่องจะ
ไมสามารถใชคุณลักษณะนี้ถาทานวางตนฉบับบนกระจก

2 ในสวนโทรสาร ใหกด เมน ูไวจนกวา How to Fax (วิธีสงโทรสาร) จะ
ปรากฏขึ้น

3 กด  จนกวา Send Fax Later (สงโทรสารในภายหลัง) จะปรากฏขึ้น 
จากนั้นกด OK

4 ใสเวลาที่สงโดยการใชปุมตัวเลข จากนั้นกด OK
5 ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมกด กดปุมสัมผัสหมายเลขลัดแบบวันทัช 

หรือกด หมายเลขลัด ไวจนกวาหมายเลขลัดที่เหมาะสมจะปรากฏ
6 กด เริ่มโทรสารสี

เครื่อง HP all-in-one จะสงโทรสาร ณ เวลาที่ต้ังไว และเวลาที่ต้ังไวจะ
ปรากฏบนจอที่แผงควบคุม
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ยกเลิกโทรสารทีต่ั้งเวลาไว           
ทานสามารถยกเลิกโทรสารที่ต้ังเวลาไว หรือโทรสารที่กําลังดําเนินการอยูหลัง
จากที่ทานต้ังเวลาสงโทรสาร เวลาที่ต้ังจะปรากฏอยูบนจอแผงควบคุม
➔ หลังจากเวลาที่ต้ังไวปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม ใหกด ยกเลิก จากน้ันกด

1
โทรสารที่ต้ังเวลาไวจะถูกยกเลิก

การสงโทรสารจากหนวยความจํา     
ทานสามารถสแกนโทรสารขาวดําไปยังหนวยความจํา จากนั้นจึงสงโทรสารจาก
หนวยความจําคุณลักษณะนี้มปีระโยชนหากหมายเลขที่ทานพยายามสงโทรสาร
ไมวางหรือไมสามารถใชงานไดช่ัวคราวเครื่อง HP all-in-one จะสแกนตน
ฉบับไปยังหนวยความจํา และสงไปยังเครื่องโทรสารปลายทางหากสามารถเชื่อม
ตอไดหลังจากท่ีเครื่อง HP all-in-one สแกนหนาตนฉบับไปยังหนวยความจํา
แลว ทานสามารถเอาตนฉบับออกจากถาดปอนตนฉบับไดทันที
1 ใสตนฉบับหงายหนาข้ึนในถาดปอนตนฉบับโดยใหสวนบนสุดของ

กระดาษอยูทางดานซาย

หมายเหตุ โปรดใสตนฉบับในถาดปอนตนฉบับ ไมใชบนกระจกเครื่องจะ
ไมสามารถใชคุณลักษณะนี้ถาทานวางตนฉบับบนกระจก

2 ในสวนโทรสาร ใหกด เมน ูไวจนกวา How to Fax (วิธีสงโทรสาร) จะ
ปรากฏขึ้น

3 กด  ไวจนกวา Scan & Fax (สแกนโทรสาร) จะปรากฏ จากนั้นกด OK
4 ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมกด กดปุมสัมผัสหมายเลขลัดแบบวันทัช 

หรือกด หมายเลขลัด ไวจนกวาหมายเลขลัดที่เหมาะสมจะปรากฏ
5 กด เริ่มโทรสารสี

หมายเหตุ หากทานกด เริ่มโทรสารส ีเคร่ืองจะสงโทรสารขาวดํา และขอ
ความจะปรากฏบนจอแผงควบคุม

เครื่อง HP all-in-one จะสแกนตนฉบับไปยังหนวยความจําและ
สงโทรสารเมื่อเครื่องโทรสารปลายทางพรอมถาทานตองการสงโทร
สารทั้งหมดดวยการตั้งคานี้ ใหเปลี่ยนการตั้งคานี้ใหเปนคาดีฟอลต สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การตั้งคาดีฟอลตใหม

การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพททีห่นาจอ                         
การโทรโดยกดปุมบนหนาจอจะชวยใหทานสามารถกดหมายเลขบนแผงควบคุม
เหมือนกับการโทรศัพทปกติคุณสมบัตินี้มปีระโยชนมากเมื่อทานตองการใชบัตร
โทรศัพทเพ่ือชําระคาโทรศัพท และตองตอบสนองตอสัญญาณขณะโทร ทั้งยัง
ชวยใหทานสามารถหมุนหมายเลขในการโทรเมื่อจําเปน
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หมายเหตุ ทานจะตองเปดเสียง มฉิะนั้นจะไมไดยินเสียงการโทร สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู การปรับระดับเสียง

1 ใสตนฉบับหงายหนาข้ึนในถาดปอนตนฉบับโดยใหสวนบนสุดของ
กระดาษอยูทางดานซาย หากทานตองการสงโทรสารเพียงหนาเดียว ทาน
สามารถวางตนฉบับลงบนกระจกได

2 กด เริ่มโทรสารสดีํา หรือ เริ่มโทรสารสี
3 หากตนฉบับของทานวางอยูบนกระจก ใหกด 1
4 เมื่อไดยินเสียงการโทร ใหใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมหมายเลขบนแผง

ควบคุม
5 ปฏิบัติตามขอความเตือนที่อาจเกิดข้ึน

โทรสารของทานจะถูกสงเมื่อเครื่องโทรสารที่รับตอบรับ

การรับโทรสาร       
เครื่อง HP all-in-one ของทานสามารถรับโทรสารโดยอัตโนมัติหรือดวยตน
เอง ซึ่งข้ึนอยูกับระบบตอบรับที่ทานต้ังคาไวถาไฟที่อยูถัดจากปุม ตอบรับ
อัตโนมัต ิสวาง เครื่อง HP all-in-one ของทานจะตอบรับสายเรียกเขาและรับ
โทรสารโดยอัตโนมัติถาไฟนั้นดับ แสดงวาทานตองรับโทรสารดวยตนเอง 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบตอบรับ โปรดดู การตั้ง HP all-in-one 
เพ่ือรับโทรสาร

หมายเหตุ หากทานใสตลับหมึกสําหรับการพิมพภาพ ทานอาจตองการเปลี่ยน
เปนตลับหมึกพิมพสีดําเมื่อจะรับโทรสารโปรดดู การดูแลเกี่ยวกับ
ตลับหมึกพิมพ

การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ       
ทานสามารถระบุจํานวนคร้ังของเสียงเรียกเขากอนที่เครื่อง HP all-in-one จะ
ตอบรับสายที่โทรเขามาโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ การตั้งคาน้ีจะใชไดเฉพาะเมื่อทานต้ังเครื่อง HP all-in-one ใหรับ
โทรสารโดยอัตโนมัติเทาน้ัน

การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จะมคีวามสําคัญ หากทานใช
สายสําหรับเครื่องตอบรับโทรศัพทรวมกับเครื่อง HP all-in-oneเครื่องตอบรับ
ตองตอบรับสายกอนเครื่อง HP all-in-one ของทาน จํานวนเสียงเรียกเขา
สําหรับ HP all-in-one ควรมากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ

ตัวอยางเชน ต้ังเครื่องตอบรับโทรศัพทใหดัง 4 ครั้ง และตั้งใหเครื่อง HP all-in-
one รับสายหลังจากเครื่องดังตามจํานวนครั้งสูงสุดท่ีรองรับ (จํานวนครั้งสูงสุด
ของเสียงเรียกเขาจะตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) จากการตั้งคานี้ แตเครื่อง
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ตอบรับจะรับสาย และ HP all-in-one จะตรวจสอบสายนั้นหาก HP all-in-
one พบวาเปนสัญญาณโทรสาร HP all-in-one จะรับโทรสาร หากเปนสาย
โทรศัพท เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไว

การกําหนดจํานวนเสียงเรียกเขากอนทีแ่ผงควบคุมจะรับสาย
1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 3

ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จาก
นั้น เลือก Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

3 ปอนจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาตามตองการ โดยใชปุมตัวเลข
4 กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

การรับโทรสารดวยตนเอง                                   
หากทานต้ังคาให HP all-in-one เปนแบบรับโทรสารดวยตนเอง (ไฟ ตอบรับ
อัตโนมัต ิจะดับ) มฉิะนั้นเมื่อรับสายทานจะไดยินสัญญาณโทรสาร โปรดดูคํา
แนะนําในสวนนี้เพ่ือใชในการรับโทรสาร

ทานสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่:
● ตอสายตรงเขากับ HP all-in-one (ท่ีพอรท "2-EXT")
● โดยใชสายรวมกัน แตไมไดเช่ือมตอกับ HP all-in-one
1 ทานตองเปดเครื่อง HP all-in-one ไวและใสกระดาษไวในถาดรับ

กระดาษใหเรียบรอย
2 นําตนฉบับออกจากถาดปอนตนฉบับ
3 ต้ัง Rings to Answer (เสียงตอบรับ) ดวยตัวเลขมากๆ เพ่ือใหทาน

สามารถรับสายกอนเครื่อง HP all-in-one หรือต้ังคาเครื่อง HP all-in-
one ของทานตอบใหเปนแบบรับโทรสารดวยตนเอง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาจํานวนเสียงเรียกเขา โปรดดู การกําหนด
จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการต้ังคา
เครื่อง HP all-in-one เพ่ือการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดู การตั้ง
ระบบตอบรับ

4 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
– หากโทรศัพทของทานใชสายรวมกัน (แตไมไดตอกับดานหลังของ

เครื่อง HP all-in-one) และทานไดยินเสียงโทรสารจากการสงโทร
สาร ใหรอ 5 - 10 วินาทีกอนที่จะกดปุม 1 2 3 ที่โทรศัพท หาก
เครื่อง HP all-in-one ไมไดเริ่มรับโทรสาร ใหอีกรอสักครู และกด
1 2 3 อีกครั้งหน่ึง

หมายเหตุ เมื่อ HP all-in-one รับทุกสายที่โทรเขามา จะแสดง
Ringing (เสียงเรียกเขา) ท่ีจอบนแผงควบคุม หากทาน
รับสาย ขอความ Phone Off Hook (ยกหูฟง) จะ
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ปรากฏขึ้นหลังจากนั้นสองสามวินาที ทานตองรอจนกวา
ขอความ Phone Off Hook (ยกหูฟง) ปรากฏขึ้น จึง
กด 1 2 3 ที่โทรศัพท มิฉะนั้นทานจะรับโทรสารไมได

– หากโทรศัพทของทานตอตรงกับดานหลังของเครื่อง HP all-in-one 
และทานไดยินเสียงโทรสารจากเครื่องสงโทรสาร ใหกดปุม เริ่มโทร
สารสดีํา หรือ เริ่มโทรสารสี บนแผงควบคุม จากน้ัน กด 2 เพ่ือรับโทร
สาร

– หากทานกําลังสนทนากับผูสงที่ตอโทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one 
โปรดแนะนําใหผูสงกดปุม Start บนเครื่องโทรสารกอนหลังจากที่
ทานไดยินเสียงโทรสารจากเครื่องสงโทรสาร ใหกดปุม เริ่มโทรสารสี
ดํา หรือ เริ่มโทรสารส ีบนแผงควบคุมจากนั้น กด 2 เพ่ือรับโทรสาร

หมายเหตุ หากทานกด เริ่มโทรสารส ีแตผูสงสงโทรสารขาวดํามาให 
เครื่อง HP all-in-one จะพิมพเปนโทรสารขาวดํา

ติดตอเครื่องสงเพื่อขอรับโทรสาร             
การติดตอเครื่องสงโทรสารเพื่อขอรับโทรสาร (Polling) จะชวยใหเครื่อง 
HP all-in-one สามารถใหเครื่องสงโทรสารอื่นๆ สงโทรสารที่ถูกต้ังไวตาม
ลําดับของเครื่องนั้นได เมื่อใชคุณสมบัติ Poll to Receive (ติดตอเพื่อขอรับ
โทรสาร) เคร่ือง HP all-in-one จะโทรไปยังเครื่องโทรสารที่กําหนดไว เพ่ือ
ขอรับโทรสารจากเครื่องนั้น เครื่องโทรสารที่กําหนดไวจะตองเปดใชคุณสมบัติ
การติดตอเพ่ือขอรับโทรสาร และมีโทรสารที่พรอมจะสง

หมายเหตุ เครื่อง HP all-in-one จะไมรองรับการใชรหัสผานเพื่อขอ
รับ    โทรสาร คุณสมบัตินี้มีไวเพ่ือรักษาความปลอดภัย โดยจะ
กําหนดใหเครื่องที่ขอรับโทรสาร (เครื่อง HP all-in-one ของ
ทาน) แจงรหัสผานไปยังเคร่ืองสงที่ติดตอเพื่อขอรับโทรสาร ทาน
ตองแนใจวาเครื่องสงที่ติดตอไปน้ันไมไดกําหนดขอรหัสผานไว 
(หรือเปลี่ยนรหัสผานดีฟอลต) มิฉะน้ัน เครื่อง HP all-in-one จะ
รับโทรสารไมได

1 ในสวนโทรสาร ใหกด เมน ูไวจนกวา How to Fax (วิธีสงโทรสาร) จะ
ปรากฏขึ้น

2 กด  ไวจนกวา Poll to Receive (ติดตอเพื่อขอรับโทรสาร) จะ
ปรากฏ จากนั้นกด OK

3 ใสหมายเลขโทรสารของเครื่องที่ตองการติดตอ
4 กด เริ่มโทรสารสดีํา หรือ เริ่มโทรสารสี

หมายเหตุ หากทานกด เริ่มโทรสารส ีแตผูสงสงโทรสารขาวดํามาให 
เครื่อง HP all-in-one จะพิมพเปนขาวดํา

คูมือการใชงาน 111

การใช
คุณ

สม
บ
ัตโิท

รสาร



การตั้งวันทีแ่ละเวลา               
ทานสามารถตั้งวันที่และเวลาไดจากแผงควบคุมเมื่อมีการสงโทรสาร เครื่องจะ
พิมพวันที่และเวลาปจจุบันบนหัวกระดาษโทรสาร รูปแบบของวันที่และเวลาจะ
ข้ึนอยูกับการตั้งคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาค

หมายเหตุ หากเครื่อง HP all-in-one หยุดทํางาน ทานตองตั้งวันที่และเวลา
ใหม

1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จาก
นั้น เลือก Date and Time (วันและเวลา)

3 ใสเดือน วัน และป โดยกดท่ีปุมหมายเลขที่เหมาะสม ทานอาจใสวันที่ในรูป
แบบอื่นได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคของทาน
เคอรเซอรจะอยูใตตัวเลขแรก แลวเลื่อนไปทีละตัวเลขโดยอัตโนมัติทุกครั้ง
ที่ทานกดปุม เวลาจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากทานปอนตัวเลขของวัน
ที่ตัวสุดทาย

4 ใสช่ัวโมงและนาที
5 หากเวลาของทานแสดงในรูป 12 ช่ัวโมง ใหกด 1 สําหรับ AM หรือ 2 

สําหรับ PM
วันท่ีและเวลาใหมจะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม

การตั้งหัวกระดาษโทรสาร         
หัวกระดาษโทรสารจะพิมพช่ือทาน และหมายเลขโทรสารไวที่สวนบนของ
กระดาษทุกแผนที่ทานสงไป ขอแนะนําใหทานต้ังคาหัวกระดาษโดยใช Fax 
Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) (สําหรับผูใช Windows) หรือ
Setup Assistant (ตัวชวยติดต้ัง) (สําหรับผูใช Macintosh) ในระหวางการ
ติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone
ทานยังสามารถติดต้ังหรือเปล่ียนหัวกระดาษโทรสารไดที่แผงควบคุม

ตองมีรายละเอียดบนหัวกระดาษโทรสารตามกฎหมายในประเทศ/ภูมิภาคตางๆ
1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 2

ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จาก
นั้น เลือก Fax Header (หัวกระดาษโทรสาร)

3 แลวระบุช่ือหรือช่ือบริษัทของทาน ทานสามารถใสตัวอักษรไดสูงสุด 25 
ตัวอักษร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนขอความจากแผงควบคุม โปรดดู
การปอนขอความและสัญลักษณ
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4 กด OK
5 ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลข ทานสามารถใสตัวเลขไดสูงสุด 19 

หลัก
6 กด OK
ทานอาจจะรูสึกวาการระบุขอมูลหัวกระดาษโทรสารโดยใช HP Director (ตัว
จัดการ HP) ที่มากับซอฟตแวร HP Image Zone นั้นงายกวานอกจากการ
ระบุหัวกระดาษแลว ทานยังอาจแทรกใบปะหนาได โดยสงโทรสารจาก
คอมพิวเตอรและแนบใบปะหนาเขาไป สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอ
HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) ท่ีมาพรอมกับ
ซอฟตแวรของทาน

การปอนขอความและสัญลักษณ                             
ทานสามารถใสขอความและสัญลักษณไดท่ีแผงควบคุม โดยการใชปุมกดบน
แผงควบคุมเมื่อทานต้ังหมายเลขลัดและขอมูลหัวกระดาษโทรสาร

หรือจะปอนสัญลักษณจากปุมกดเมื่อกดหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพทก็ไดเมื่อ 
HP all-in-one กดหมายเลข มันจะแปลสัญลักษณและตอบสนองตัวอยางเชน 
เมื่อทานใสขีด "-" ในหมายเลขโทรสาร HP all-in-one จะหยุดช่ัวคราวกอนกด
ตัวเลขที่เหลือ การหยุดช่ัวคราวจะมปีระโยชนเมื่อทานตองติดตอสายนอกกอนท่ี
จะกดหมายเลขโทรสารที่ตองการ

การปอนขอความโดยใชปุมทีแ่ผงควบคุม
ทานสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณไดโดยใชปุมกดบนแผงควบคุม

● กดปุมหมายเลขที่ตรงกับตัวอักษรของชื่อ ตัวอยางเชน ตัวอักษร a, b และ 
c ตรงกับหมายเลข 2 ดังที่เห็นจากปุมดานลาง

● กดปุมหลายๆ ครั้งจนกวาจะเห็นตัวอักษรที่มี

หมายเหตุ การใชตัวอักขระพิเศษข้ึนอยูกับภาษาและการกําหนดประเทศ/
ภูมิภาค

● หลังจากปรากฏตัวอักษรที่ตองการแลว ใหรอลูกศรขยับไปดานขวา หรือ
กด  กดปุมหมายเลขที่มีอักษรตัวถัดไปที่ตองการใหกดปุมซ้ําจนกวาจะได
ตัวอักษรที่ตองการ ตัวอักษรตัวแรกของคําจะเปนตัวพิมพใหญโดย
อัตโนมัติ

● หากตองการเวนวรรค กด เวนวรรค (#)
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● หากตองการเวนชวง ใหกด โทรซ้ํา/หยุด เคร่ืองหมาย "-" จะปรากฏอยูใน
ลําดับตัวเลข

● หากตองการใสสัญลักษณ เชน @ ใหกด สัญลักษณ (*) ซ้ําๆ เพ่ือเลื่อนดู
สัญลักษณตางๆ ดังนี้: ดอกจัน (*) เครื่องหมายขีด (-) เครื่องหมาย 
ampersand (&) มหัพภาค (.) เครื่องหมายทับ (/) วงเล็บ ( ) เคร่ือง
หมายยอ (') เคร่ืองหมายเทากับ (=) สัญลักษณแสดงหมายเลข (#) ที่ (@) 
เครื่องหมายขีดลาง (_) เคร่ืองหมายบวก (+) เครื่องหมายตกใจ (!) เครื่อง
หมายอัฒภาค (;) เครื่องหมายคําถาม (?) เครื่องหมายจุลภาค (,) เคร่ือง
หมายทวิภาคู (:) เปอรเซ็นต (%) และเครื่องหมายประมาณคา (~)

● หากทานทําผิดพลาด ใหกด  เพ่ือลบทิ้ง จากนั้นใสตัวอักษรที่ถูกตองใหม
● หลังจากใสขอความแลว ใหกด OK เพ่ือเก็บรายการของทาน

การพิมพรายงาน                 
ทานสามารถตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหพิมพรายงานขอผิดพลาดในการ
พิมพและรายงานการยืนยันของการรับและสงโทรสารแตละครั้งไดโดย
อัตโนมัติ ทานยังสามารถพิมพรายงานของระบบไดดวยตนเองตามที่ตองการ 
รายงานเหลาน้ีจะใหขอมูลของระบบที่เปนประโยชนเกี่ยวกับเครื่อง HP all-in-
one
คาดีฟอลตจะกําหนดใหเครื่อง HP all-in-one พิมพรายงานเฉพาะเมื่อมปีญหา
ในการรับสงโทรสารเทานั้น ขอความที่ระบุวาไดมีการสงโทรสารเสร็จสมบูรณ
จะปรากฏเปนขอความสั้นๆ บนแผงควบคุมหลังจากการสงแตละครั้ง

การสรางรายงานอัตโนมัต ิ                      
ทานสามารถกําหนดคาคอนฟกของ HP all-in-one เพ่ือใหเครื่องพิมพรายงาน
ความผิดพลาดและการยืนยันโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ หากตองการใหพิมพรายงานยืนยันทุกครั้งที่สงโทรสาร โปรดปฏิบัติ
ตามคําแนะนําตอไปนี้กอนสงโทรสาร และเลือก Send Only 
(เฉพาะการสง)

1 กด ตั้งคา
2 กด 2 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Print Report (พิมพรายงาน) จากนั้นเลือก Fax 
Report Setup (การตั้งคารายงานโทรสาร)

3 กด  เพ่ือเลื่อนไปยังประเภทของรายงานตอไปนี้:
– Every Error (ขอผิดพลาดทั้งหมด): เครื่องจะพิมพรายงานเมื่อเกิด

ขอผิดพลาดใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับโทรสาร (คาดีฟอลต)
– Send Error (ขอผิดพลาดในการสง): เครื่องจะพิมพเมื่อเกิดขอผิด

พลาดในการสงข้ึน
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– Receive Error (ขอผิดพลาดในการรับ): เครื่องจะพิมพเมื่อเกิดขอ
ผิดพลาดในการรับ

– Every Fax (โทรสารทั้งหมด): เครื่องจะยืนยันโทรสารที่สงไปและ
โทรสารที่ไดรับทุกครั้ง

– Send Only (เฉพาะการสง): พิมพทุกคร้ังท่ีสงโทรสารไมวาจะ
สําเร็จหรือไมก็ตาม

– Off (ปด): ไมพิมพรายงานขอผิดพลาดหรือรายงานยืนยันใดๆ
4 กด OK เพ่ือเลือกรายงาน

การสรางรายงานดวยตนเอง                                                 
ทานสามารถสรางรายงานจากเครื่อง HP all-in-one ดวยตนเอง เชน สถานะ
ของโทรสารลาสุดที่สง รายการหมายเลขลัดท่ีต้ังไว หรือรายงานการทดสอบ
เครื่องเพื่อใชในการวิเคราะหปญหา

1 กด ตั้งคา จากนั้นกด 2
ซึ่งเปนการเลือก Print Report (พิมพรายงาน)

2 กด  เพ่ือเลื่อนไปยังประเภทของรายงานตอไปนี้:
– 1: Fax Report Setup (การตั้งคารายงานโทรสาร): พิมพรายงาน

โทรสารอัตโนมัติตามทีอ่ธิบายใน การสรางรายงานอัตโนมัติ
– 2: Last Transaction (รายการสุดทาย): พิมพรายละเอียดเกี่ยวกับ

โทรสารที่สงไปลาสุด
– 3: Fax Log (ไฟลบันทึกการรับสงโทรสาร): พิมพบันทึกรับ

สงโทรสารประมาณ 30 รายการสุดทาย
– 4: Speed Dial List (รายการหมายเลขลัด): พิมพรายการหมาย

เลขลัดที่ต้ังโปรแกรมไว
– 5: Self-Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง): พิมพรายงาน

เพ่ือชวยวินิจฉัยปญหาในการพิมพและการปรับตําแหนง สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง

3 กด OK เพ่ือพิมพรายงาน

การตั้งหมายเลขลัด     
ทานสามารถกําหนดหมายเลขลัดที่ทานใชโทรสารบอยได ใชปุมสัมผัสหมายเลข
ลัดแบบวันทัชที่อยูบนแผงควบคุมเพื่อใหสงโทรสารไดอยางรวดเร็ว ทานยัง
สามารถกด หมายเลขลัด เพ่ือเลื่อนข้ึนลงและเลือกจากรายการของหมายเลขลัด
หมายเลขลัดหารายการแรกจะถูกบันทึกไวในปุมสัมผัสหมายเลขลัดแบบวันทัชท่ี
แผงควบคุมโดยอัตโนมัติ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสงโทรสารโดยใชหมายเลขลัด โปรดดู การสงโทรสาร
โดยใชการโทรดวน
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ทานสามารถกําหนดหมายเลขลัดไดอยางรวดเร็วและงายดายจากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน โดยใช HP Director (ตัวจัดการ HP) ที่อยูใน
ซอฟตแวร HP Image Zone สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หนาจอ HP 
Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) ที่มาพรอมกับซอฟตแวร
ของทาน

การสรางหมายเลขลัด             
ทานสามารถสรางหมายเลขลัดที่ทานใชโทรสารบอยได

1 กด ตั้งคา
2 กด 3 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Speed Dial Setup (การตั้งคาหมายเลขลัด) จากน้ัน
เลือก Individual Speed Dial (หมายเลขลัดสวนตัว)
หมายเลขลัดแรกท่ียังไมไดมีการกําหนดจะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม

3 กด OK เพ่ือเลือกหมายเลขลัดที่แสดงบนจอแสดงผล ทานสามารถกด  
หรือ  เพ่ือเลือกหมายเลขอื่น จากน้ันกด OK

4 ใสหมายเลขโทรสารเพื่อกําหนดใหหมายเลขนั้นเปนหมายเลขลัด จากนั้น
กด OK ทานสามารถใสตัวเลขไดสูงสุด 49 หลัก

เคล็ดลับ หากตองการหยุดเวนวรรคระหวางหมายเลขโทรสาร ใหกด โทร
ซ้ํา/หยุด

5 ใสช่ือ จากนั้นกด OK ทานสามารถใสตัวอักษรไดสูงสุด 13 ตัวอักษร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสขอความ โปรดดู การปอนขอความ
และสัญลักษณ

6 กด 1 หากทานตองการตั้งคาหมายเลขอื่น หรือกด 2 หากทานสิ้นสุดการ
สรางหมายเลขลัด

การสรางกลุมหมายเลขลัด                   
ทานสามารถสรางกลุมรายการหมายเลขลัดที่มหีมายเลขลัดสวนตัวไดสูงสุด 48 
หมายเลข ซึ่งยอมใหทานสงโทรสารแบบขาวดําไปยังกลุมบุคคลไดโดยการใช
หนึ่งหมายเลขลัด

หมายเหตุ เมื่อสงโทรสารไปเปนกลุม ทานจะสามารถสงโทรสารแบบขาวดําเทา
นั้น เมื่อใชคุณลักษณะนี้ เครื่องจะไมสนับสนุนความละเอียดใน
ระดับ Very Fine (ละเอียดมาก)

ทานสามารถกําหนดหมายเลขลัดสวนตัวกอนหนาใหกับกลุมไดเทานั้น นอกจาก
นั้น ยังสามารถเพิ่มหมายเลขลัดสวนตัวได แตทานจะไมสามารถกําหนดกลุม
หนึ่งกลุมใหกับกลุมอื่นได

1 กด ตั้งคา
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2 กด 3 จากนั้นกด 2
ซึ่งเปนการเลือก Speed Dial Setup (การตั้งคาหมายเลขลัด) จากน้ัน
เลือก Group Speed Dial (กลุมหมายเลขลัด)
หมายเลขลัดแรกท่ียังไมไดมีการกําหนดจะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม

3 กด OK เพ่ือเลือกหมายเลขลัดที่แสดงบนจอแสดงผล ทานสามารถกด  
หรือ  เพ่ือเลือกหมายเลขอื่น จากน้ันกด OK

4 กด  หรือ  เพ่ือเลือกหมายเลขลัดสวนตัวเพื่อเพิ่มไปยังกลุมหมายเลขลัด
5 กด OK
6 กด 1 เพ่ือเพิ่มหมายเลขลัดสวนตัวหมายเลขอื่น หรือกด 2 หากทานทําเสร็จ

แลว
7 ใสช่ือกลุมหมายเลขลัด จากนั้นกด OK

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสขอความ โปรดดู การปอนขอความ
และสัญลักษณ

8 กด 1 เพ่ือเพิ่มกลุมอื่น หรือกด 2 หากทานทําเสร็จแลว

การอัพเดตหมายเลขลัด           
ทานสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทหรือช่ือของรายการหมายเลขลัดราย
บุคคลได

หมายเหตุ หากหมายเลขลัดสวนตัวยังคงอยูในสวนของกลุมหมายเลขลัด กลุม
หมายเลขลัดจะสงผลใหมกีารอัพเดตหมายเลขลัดสวนตัว

1 กด ตั้งคา
2 กด 3 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Speed Dial Setup (การตั้งคาหมายเลขลัด) จากน้ัน
เลือก Individual Speed Dial (หมายเลขลัดสวนตัว)

3 กด  หรือ  เพ่ือดูรายการหมายเลขลัดตางๆ แลวกด OK เพ่ือเลือก
รายการที่ตองการ

4 เมื่อปรากฏหมายเลขโทรสาร ใหกด  เพ่ือลบหมายเลขนั้นท้ิงไป
5 ใสหมายเลขใหม
6 กด OK เพ่ือบันทึกหมายเลขใหม
7 ใสช่ือใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชขอความที่ปอน โปรดดู การปอนขอ
ความและสัญลักษณ

8 กด OK
9 กด 1 เพ่ืออัพเดตหมายเลขลัดรายการอื่น หรือกด 2 เมื่อทานทําเสร็จแลว
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การลบหมายเลขลัด           
ทานสามารถลบหมายเลขลัดท้ังของรายบุคคลหรือของกลุม หากทานลบหมาย
เลขลัดสวนตัวที่รวมอยูในกลุมหมายเลขลัด หมายเลขลัดในกลุมนั้นจะถูกลบทิ้ง
ไปดวย

1 กด ตั้งคา
2 กด 3 จากนั้นกด 3 อีกครั้ง

ซึ่งเปนการเลือก Speed Dial Setup (การตั้งคาหมายเลขลัด) จากน้ัน
เลือก Delete Speed Dial (ลบหมายเลขลัด)

3 กด  หรือ  จนหมายเลขลัดที่ตองการลบปรากฏขึ้น จากนั้นกด OK เพ่ือ
ลบรายการนั้น และทานยังสามารถปอนรหัสหมายเลขลัดโดยการใชปุมกด
บนแผงควบคุม

การเปลี่ยนคาความละเอียดของโทรสารและความสวาง/ความ
เขม     

ทานสามารถเปลี่ยนคา Fax Resolution (ความละเอียดของโทรสาร) และ
Lighter/Darker (ความสวาง/ความเขม) สําหรับเอกสารที่กําลังจะสงโทรสาร
ได

เปลี่ยนคาความละเอียดของโทรสาร       
การตั้งคา Fax Resolution (ความละเอียดของโทรสาร) จะมผีลตอความเร็ว
ในการสงโทรสาร และคุณภาพของเอกสารขาวดําที่สงโทรสารเครื่อง HP all-in-
one จะสงโทรสารที่มีความละเอียดสูงสุดที่เครื่องรับโทรสารจะสามารถรับได
ทานสามารถเปลี่ยนคาความละเอียดเฉพาะของโทรสารที่จะสงเปนสีขาวดําเทา
นั้นโทรสารสีที่จะสงทั้งหมดตองใชความละเอียด Fine (ดี) โดยมีคาความ
ละเอียดดังตอไปนี้:
● Fine (ดี): ใหขอความมีคุณภาพดีเหมาะสําหรับการสงโทรสารเอกสาร

สวนใหญ จะเปนการต้ังคาดีฟอลต
● Very Fine (ดีมาก): ใหคุณภาพในการสงโทรสารที่ดีที่สุดเมื่อทาน

สงโทรสารเอกสารที่มคีวามละเอียดสูงมากหากทานเลือก Very Fine 
(ดีมาก) พึงระวังวา กระบวนการในการสงโทรสารจะใชเวลานาน และทาน
จะสามารถสงโทรสารแบบขาวดําไดเทานั้นเมื่อใชความละเอียดนี้ หากทาน
สงโทรสารแบบสี โทรสารที่สงจะใชความละเ อียด Fine (ดี) แทน

● Photo (ภาพถาย): การตั้งคานี้ทําใหโทรสารมีคุณภาพดีท่ีสุดเมื่อสงเปน
ภาพถายหากทานเลือก Photo (ภาพถาย) การสงโทรสารจะใชเวลานาน
ข้ึน เมื่อสงโทรสารภาพถาย ขอแนะนําใหทานเลือก Photo (ภาพถาย)

● Standard (มาตรฐาน): การตั้งคานี้จะทําใหสงโทรสารไดรวดเร็วท่ี
สุดเทาที่จะเปนไปได แตโทรสารมคุีณภาพต่ําที่สุด
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คาน้ีจะกลับไปเปนคาดีฟอลตหลังจากสงโทรสารเสร็จแลว เวนแตทานจะตั้งคา
อื่นเปนคาดีฟอลตแทน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การตั้งคาดีฟอลตใหม

การเปลี่ยนคาความละเอียดจากแผงควบคุม
1 ใสตนฉบับหงายหนาข้ึนในถาดปอนตนฉบับโดยใหสวนบนสุดของ

กระดาษอยูทางดานซาย
2 ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมกด กดปุมสัมผัสหมายเลขลัดแบบวันทัช 

หรือกด หมายเลขลัด ไวจนกวาหมายเลขลัดที่เหมาะสมจะปรากฏ
3 ในสวนโทรสาร ใหกด เมน ูไวจนกวา Fax Resolution (ความละเอียด

ของโทรสาร) จะปรากฏ
4 กด  เพ่ือเลือกคาความละเอียด
5 กด เริ่มโทรสารสี

หมายเหตุ หากทานกด เริ่มโทรสารส ีเครื่องจะสงโทรสารโดยใชคา Fine 
(ดี)

โทรสารของทานจะถูกสงดวยคา Fax Resolution (ความละเอียดของ
โทรสาร) ที่ทานเลือกไวถาทานตองการสงโทรสารทั้งหมดดวยการตั้งคาน้ี 
ใหเปลี่ยนการต้ังคานี้ใหเปนคาดีฟอลต สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ต้ังคาดีฟอลตใหม

การเปลี่ยนคาความสวาง/ความเขม                         
ทานสามารถปรับความคมชัดของโทรสารใหเขมข้ึนหรือสวางขึ้นกวาตนฉบับ
คุณสมบัติน้ีมีประโยชนหากทานกําลังโทรสารเอกสารที่จาง เลือน หรือเขียนดวย
ลายมือ ทานสามารถทําใหตนฉบับเขมข้ึนไดดวยการปรับความคมชัด
คาน้ีจะกลับไปเปนคาดีฟอลตหลังจากสงโทรสารเสร็จแลว เวนแตทานจะตั้งคา
อื่นเปนคาดีฟอลตแทน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การตั้งคาดีฟอลตใหม
1 ใสตนฉบับหงายหนาข้ึนในถาดปอนตนฉบับโดยใหสวนบนสุดของ

กระดาษอยูทางดานซาย
2 ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมกด กดปุมสัมผัสหมายเลขลัดแบบวันทัช 

หรือกด หมายเลขลัด ไวจนกวาหมายเลขลัดที่เหมาะสมจะปรากฏ
3 ในสวนโทรสาร ใหกด เมน ูไวจนกวา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขม

ข้ึน) จะปรากฏ
4 กด  เพ่ือเพิ่มความสวางหรือ  ความเขมของโทรสาร

ตัวบงช้ีจะเลื่อนไปทางซายหรือขวา เมื่อทานกดปุมลูกศร
5 กด เริ่มโทรสารสดีํา หรือ เริ่มโทรสารสี

โทรสารของทานจะถูกสงดวยคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) ท่ี   
ทานเลือกไวถาทานตองการสงโทรสารทั้งหมดดวยการตั้งคานี้ ใหเปลี่ยน
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การตั้งคาน้ีใหเปนคาดีฟอลต สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งคาดี
ฟอลตใหม

การตั้งคาดฟีอลตใหม           
ทานสามารถเปลี่ยนคาดีฟอลตสําหรับการตั้งคา Fax Resolution (ความ
ละเอียดของโทรสาร) และ Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) ไดจากแผง
ควบคุม

1 ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา Fax Resolution (ความละเอียดของโทร
สาร) Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) หรือ How to Fax (วิธีการ
รับสงโทรสาร)

2 กด เมน ูไวจนกวา Set New Defaults (การตั้งคาดีฟอลตใหม) จะ
ปรากฏ

3 กด  ไวจนกวา Yes (ใช) จะปรากฏ

การกําหนดตัวเลือกโทรสาร           
มีตัวเลือกโทรสารมากมายที่ทานสามารถกําหนดได เชน การควบคุมใหเครื่อง 
HP all-in-one โทรซ้ําอัตโนมัติเมื่อสายไมวางเมื่อเปลี่ยนไปใชตัวเลือกตอไป
นี้ การตั้งคาใหมจะกลายเปนคาดีฟอลต โปรดศึกษาขอมูลในสวนนี้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนตัวเลือกโทรสาร

การตั้งขนาดกระดาษสําหรับรับโทรสาร           
ทานสามารถเลือกขนาดกระดาษเพื่อรับโทรสารขนาดกระดาษที่เลือก ควรเปน
ขนาดเดียวกับกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษ เครื่องโทรสารสามารถพิมพ
บนกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal เทานั้น

หมายเหตุ ถาใสกระดาษผิดขนาดลงในถาดปอนเมื่อไดรับโทรสาร เครื่องจาก
ไมพิมพออกมาและแจังขอผิดพลาดบนจอแผงควบคุม ใหใส
กระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal แลวกดปุม OK เพ่ือพิมพ
โทรสาร

1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 4 อีกครั้ง

ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จากน้ัน
เลือก Fax Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร)

3 กด  เพ่ือไฮไลตรายการท่ีเลือก แลวกด OK

การตั้งการโทรศัพทระบบกดปุมหรือระบบหมุน         
ทานสามารถตั้งโหมดการโทรที่เครื่อง HP all-in-one เพ่ือใหเปนการโทร
ระบบกดปุมหรือระบบหมุนก็ไดระบบโทรศัพทสวนใหญจะทํางานโดยระบบใด

บท 11

120 HP Officejet 6200 series all-in-one

กา
รใ
ช
ค
ุณ
สม
บ
ัตโิ
ท
รส
าร



ระบบหนึ่งหากระบบโทรศัพทของทานไมจําเปนตองใชระบบหมุน ขอแนะนําให
ทานใชระบบกดหากทานมชุีมสายโทรศัพทสาธารณะ หรือเครือขายโทรศัพท 
(PBX) ทานอาจจําเปนตองใช Pulse Dialing (โทรศัพทระบบหมุน) กรุณา
ติดตอบริษัทโทรศัพททองถิ่น หากทานไมแนใจวาจะใชระบบใด

หมายเหตุ หากทานเลือก Pulse Dialing (โทรศัพทระบบหมุน) อาจใช
คุณสมบัติบางประการไมได รวมทั้งยังอาจใชเวลานานกวาในการ
โทรหมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศัพทดวย

1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 5

ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จากน้ัน
เลือก Tone or Pulse Dialing (ระบบกดปุมหรือระบบหมุน)

3 กด  เพ่ือไฮไลตรายการท่ีเลือก แลวกด OK

การปรับระดับเสียง         
เครื่อง HP all-in-one มีระดับการปรับเสียงเรียกเขาและเสียงของลําโพงสาม
ระดับดวยกันระดับเสียงเรียกเขาคือระดับเสียงที่โทรศัพทดังระดับเสียงของ
ลําโพง คือระดับเสียงอื่นๆ เชน เสียงโทรออก เสียงสัญญาณโทรสาร และเสียง
ปุมกด คาดีฟอลตจะกําหนดเปน soft (เบา)
1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 6

ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จากน้ัน
เลือก Ring and Beep Volume (ระดับเสียงเรียกเขาและเสียงสัญญาณ)

3 กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึง: Soft (เบา) Loud (ดัง) หรือ
Off (ปด)

หมายเหตุ หากทานเลือก Off (ปด) ทานจะไมไดยินเสียงโทร 
เสียงโทรสาร หรือเสียงเรียกเขา

4 กด OK

สงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น             
ทานสามารถกําหนดใหเครื่อง HP all-in-one ของทานสงตอโทรสารไปยัง
หมายเลขโทรสารหมายเลขอื่น หากไดรับโทรสารแบบสี เครื่องจะสงตอโทรสาร
แบบขาวดํา

หมายเหตุ เมื่อเครื่อง HP all-in-one สงตอโทรสารของทาน เครื่องจะไมพิมพ
โทรสารที่ไดรับจนกวาจะมีปญหาเกิดข้ึน หากเครื่อง HP all-in-
one ไมสามารถสงตอโทรสารไปยังเครื่องโทรสารที่ตองการได 
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(เชน เครื่องไมไดเปดไว เปนตน) เครื่อง HP all-in-one จะพิมพ
โทรสารและรายงานขอผิดพลาด

ขอแนะนําใหทานตรวจสอบหมายเลขที่ทานจะสงตอโทรสารวาเครื่องทํางานหรือ
ไม สงโทรสารทดสอบเพื่อใหแนใจวาเครื่องจะสามารถรับโทรสารที่สงตอของ
ทานได

การสงตอโทรสารโดยใชแผงควบคุม
1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 7

ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จากน้ัน
เลือก Fax Forwarding Black Only (โทรสารที่สงตอแบบขาวดําเทา
นั้น)

3 กด  ไวจนไวกวา On (เปด) จะปรากฏ จากนั้นกด OK
4 ที่พรอมต ใหใสหมายเลขของเครื่องโทรสารท่ีจะรับโทรสารที่สงตอ
5 กด OK

Fax Forwarding (การสงตอโทรสาร) จะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม

ยกเลิกการสงตอโทรสาร                   
ทานสามารถยกเลิกการสงตอโทรสารไดจากแผงควบคุม

ทานสามารถยกเลิกการตั้งคาการสงตอโทรสารไดจากแผงควบคุมหรือ
HP Director (ตัวจัดการ HP) หากทานตองการเปลี่ยนหมายเลขของเครื่อง
โทรสารที่ทานกําลังจะสงตอโทรสารไป ใหใช HP Director (ตัวจัดการ HP)

การยกเลิกการสงตอโทรสารโดยใชแผงควบคุม
➔ กด ยกเลิก จากน้ันกด 1

ยกเลิกการสงตอโทรสารแลว

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)                       
บริษัทโทรศัพทหลายแหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะที่ชวยใหทานมี
หมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขโดยมสีายโทรศัพทเดียวไดเมื่อทานใชบริการ
นี้ รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะแตกตางกันออกไปตัวอยาง
เชน ทานสามารถมเีสียงเรียกเขาครั้งเดียว สองครั้งและสามครั้งสําหรับหมายเลข
ตางๆ ทานสามารถตั้งคาให HP all-in-one รับสายดวยเสียงเรียกเขาเฉพาะ
หากทานเช่ือมตอเครื่อง HP all-in-one เขากับสายโทรศัพทที่มีเสียงเรียกเขา
เฉพาะ โปรดใหบริษัทโทรศัพทต้ังรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับสายสนทนาและ
สายโทรสารแตกตางกันขอแนะนําใหใชเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง หรือเสียง
เรียกเขาแบบสามครั้งสําหรับหมายเลขโทรสาร เมื่อ HP all-in-one ตรวจพบ
เสียงเรียกเขาที่กําหนดไว เครื่องก็จะรับสายและรับโทรสาร
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ตัวอยางเชน ทานอาจใหบริษัทโทรศัพทต้ังเสียงเรียกเขาดังสองครั้งสําหรับสาย
โทรสาร และดังหนึ่งคร้ังสําหรับสายสนทนา หากตั้งคาดังนี้ ใหกําหนด
Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา) ของเครื่อง HP all-in-one 
เปน Double Rings (เสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง) นอกจากนี้ ทานยังสามารถ
ต้ังใหคา Rings to Answer [เสียงเรียกเขา] เปน 3 ครั้ง เมื่อมีโทรศัพทเขา
มาเปนเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง HP all-in-one จะรับสายเมื่อดังเปนครั้งที่
สามแลวรับโทรสาร

หากทานไมไดใชบริการดังกลาว ใหเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ีเปนคาดีฟอลต 
ก็คือ All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาจากแผงควบคุม
1 โปรดตรวจสอบวาไดต้ังเครื่อง HP all-in-one ใหตอบรับสายโทรสาร

อัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การต้ังระบบตอบรับ
2 กด ตั้งคา
3 กด 5 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) 
จากนั้นเลือก Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา)

4 กด  เพ่ือไฮไลตรายการท่ีเลือก แลวกด OK
เมื่อโทรศัพทดังเปนเสียงเรียกเขาท่ีต้ังไวสําหรับสายโทรสารแลว เครื่อง 
HP all-in-one จะรับสายและรับโทรสาร

การโทรซ้ําอัตโนมัตเิมื่อสายไมวางหรือไมมผีูรับสาย       
ทานสามารถตั้งใหเครื่อง HP all-in-one โทรซ้ําอัตโนมัติเมื่อสายไมวางหรือ
ไมมผูีรับสายคาดีฟอลตสําหรับ Busy Redial (โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง) คือ
Redial (โทรซ้ํา)คาดีฟอลตสําหรับ No Answer Redial (โทรซ้ําเมื่อไมมีผู
รับสาย) คือ No Redial (ไมโทรซ้ํา)
1 กด ตั้งคา
2 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– สําหรับการเปลี่ยนการตั้งคา Busy Redial (โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง) 
ใหกด 5 และกด 2
ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้น
สูง) จากนั้นเลือก Busy Redial (โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง)

– ในการเปลี่ยน No Answer Redial (โทรซ้ําเมื่อไมมีผูรับสาย) กด
5 และกด 3
ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้น
สูง) จากนั้นเลือก No Answer Redial (โทรซ้ําเมื่อไมมผูีรับสาย)

3 กด  เพ่ือเลือก Redial (โทรซ้ํา) หรือ No Redial (ไมโทรซ้ํา)
4 กด OK
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การตั้งการยอขนาดอัตโนมัตสิําหรับโทรสารทีเ่ขามา       
การตั้งคาน้ีจะกําหนดการทํางานของเครื่อง HP all-in-one เมื่อไดรับโทรสารที่
มีขนาดใหญกวาขนาดกระดาษที่ต้ังคาดีฟอลตไวเมื่อเปดการตั้งคานี้ 
(คาดีฟอลต) ภาพของโทรสารที่รับเขามาจะถูกยอขนาดเพื่อใหมขีนาด
พอดีหนาเทาที่จะเปนไดหากปดคุณสมบัตินี้ ขอมูลท่ีเกินจากหนาแรก จะพิมพ
ออกมาในหนาที่สอง Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ) เปน
ประโยชนเมื่อทานไดรับโทรสารขนาด legal แตมีกระดาษขนาด letter วางอยู
ในถาดปอนกระดาษ

1 กด ตั้งคา
2 กด 5 จากนั้นกด 4

ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) 
จากนั้นเลือก Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ)

3 กด  เพ่ือเลือก Off (ปด) หรือ On (เปด)
4 กด OK

ตั้งการรับโทรสารสํารอง             
เครื่อง HP all-in-one เก็บโทรสารที่ไดรับทั้งหมดไวในหนวยความจําหากเกิด
ขอผิดพลาดท่ีทําใหเครื่อง HP all-in-one ไมสามารถพิมพโทรสาร คุณสมบัติ
Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) จะชวยใหทานรับโทร
สารตอไปได ในระหวางที่เกิดขอผิดพลาด หากเปด Backup Fax 
Reception (การรับโทรสารสํารอง) โทรสารจะถูกเก็บไวในหนวยความจํา
ตัวอยางเชน หากเครื่อง HP all-in-one กระดาษหมดและเปด Backup Fax 
Reception (การรับโทรสารสํารอง) ไว โทรสารที่ไดรับท้ังหมดจะถูกเก็บไว
ในหนวยความจําหลังจากใสกระดาษเขาไป ทานจะสามารถพิมพโทรสารได 
หากทานปดคุณสมบัติน้ี เครื่อง HP all-in-one จะไมรับสายเรียกเขาจนกวาขอ
ผิดพลาดจะไดรับการแกไข

ขอผิดพลาดตางๆ เชนตัวอยางดังตอไปน้ี อาจทําใหเครื่อง HP all-in-one ไม
สามารถพิมพโทรสารได:
● ไมมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
● มีกระดาษติดอยู
● ฝาแครตลับหมึกพิมพเปดอยู
● แครตลับหมึกพิมพติดขวางอยู

ในระหวางการทํางานปกติ (ไมวา Backup Fax Reception (การรับโทร
สารสํารอง) จะมสีถานะ On (เปด) หรือ Off (ปด)) เครื่อง HP all-in-one จะ
เก็บโทรสารทั้งหมดไวในหนวยความจําหลังจากที่หนวยความจําเต็ม เครื่อง 
HP all-in-one จะบันทึกขอมูลใหมทับขอมูลโทรสารที่เกาที่สุดที่พิมพออกมา
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เมื่อไดรับโทรสารใหม หากทานตองการลบโทรสารทั้งหมดในหนวยความจํา ให
ปดเครื่อง HP all-in-one โดยกดปุม เปด

หมายเหตุ หากคุณสมบัติ Backup Fax Reception (การรับโทรสาร
สํารอง) ถูก On (เปด) และเกิดขอผิดพลาด เครื่อง HP all-in-one 
จะเก็บโทรสารที่ไดรับไวในหนวยความจําและระบุวา "ยังไมได
พิมพ" โทรสารทั้งหมดที่ไมไดพิมพออกมาจะยังคงอยูในหนวยความ
จําจนกวาจะถูกพิมพออกมาหรือลบทิ้งเมื่อมีโทรสารที่ยังไมไดพิมพ
เต็มหนวยความจํา เครื่อง HP all-in-one จะไมรับโทรสารอีกจน
กวาโทรสารนั้นจะถูกพิมพออกมาหรือลบออกจากหนวยความจํา 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการพิมพหรือการลบโทรสารจากหนวยความ
จํา โปรดดู การพิมพซ้ําหรือลบโทรสารในหนวยความจํา

การตั้งคาดีฟอลต Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) คือ
On (เปด)

วิธต้ัีงการรับโทรสารสํารองจากแผงควบคุม
1 กด ตั้งคา
2 กด 5 จากนั้นกด 5 อีกครั้ง

ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) 
จากนั้นเลือก Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)

3 กด  เพ่ือเลือก On  (เปด) หรือ Off (ปด)
4 กด OK

การใชโหมดแกไขขอผิดพลาด       
Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) ชวยปองกัน
ขอมูลสูญหายเนื่องจากสายโทรศัพทขัดของ โดยโหมดดังกลาวจะตรวจหาขอผิด
พลาดที่เกิดข้ึนในระหวางการสง และทําการสงขอมูลสวนท่ีผิดพลาดซ้ําอีกครั้ง
โดยอัตโนมัติหากเปนสายโทรศัพทที่มคุีณภาพดี ก็จะไมสงผลตอคาโทรศัพท 
และอาจลดคาใชจายลงดวยหากเปนสายโทรศัพทที่คุณภาพไมดี ECM จะสงผล
ใหการสงโทรสารใชเวลานานขึ้น และเสียคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึนดวย แตการสง
ขอมูลจะมปีระสิทธิภาพเพิ่มข้ึนคาดีฟอลตจะกําหนดเปน เปด ใหปด ECM หาก
ทําใหทานเสียคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึนมาก และทานยอมรับคุณภาพการรับสงที่ดอย
กวาได

กฎตอไปน้ีใชไดกับ ECM:
● หากทานปด ECM เครื่องจะใชกับโทรสารที่ทานสงเทานั้นและจะไม ใชกับ

โทรสารที่ทานไดรับ
● หากทานปด ECM ใหต้ังคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน

Medium (ปานกลาง) หากต้ัง Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน
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Fast (เร็ว) เครื่องจะสงโทรสารดวยการเปด ECM โดยอัตโนมัติ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยน Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) โปรด
ดู การตั้งความเร็วโทรสาร

● หากทานสงโทรสารสี เครื่องจะสงโทรสารดวยการเปด ECM โดยไม
พิจารณาถึงตัวเลือกที่ต้ังคาไว

การเปลี่ยนการตั้งคา ECM โดยคําสั่งจากแผงควบคุม
1 กด ตั้งคา
2 กด 5 จากนั้นกด 6

ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) 
จากนั้นเลือก Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด)

3 กด  เพ่ือเลือก Off (ปด) หรือ On (เปด)
4 กด OK

การตั้งความเร็วโทรสาร             
ทานสามารถตั้งความเร็วโทรสารที่ใชติดตอระหวางเครื่อง HP all-in-one ของ
ทานและโทรสารอื่นๆ เมื่อสงและรับโทรสาร ความเร็วโทรสารที่ต้ังไวเปนคาดี
ฟอลตคือ Fast (ดวน)
หากทานใชขอใดขอหนึ่งตอไปน้ี อาจจําเปนตองตั้งความเร็วโทรสารใหชาลง:
● บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
● ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
● การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet 

Protocol - FoIP)
● โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิทัล (integrated services digital 

network - ISDN)
หากทานประสบปญหาในการสงและรับโทรสาร โปรดลองตั้งคา Fax Speed 
(ความเร็วโทรสาร) เปน Medium (ปานกลาง) หรือ Slow (ชา) การคาความ
เร็วโทรสารในตารางมดัีงตอไปนี้

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (ดวน) v.34 (33600 บอด)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 บอด)

Slow (ชา) v.29 (9600 บอด)

การตั้งความเร็วโทรสารจากแผงควบคุม
1 กด ตั้งคา
2 กด 5 จากนั้นกด 7
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ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) 
จากนั้นเลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

3 กด  เพ่ือไฮไลตรายการท่ีเลือก แลวกด OK

การพิมพซ้ําหรือลบโทรสารในหนวยความ
จํา                               

ทานสามารถพิมพซ้ําหรือลบโทรสารท่ีอยูในหนวยความจําไดทานอาจตองพิมพ
โทรสารที่อยูในหนวยความจําใหม หากเครื่อง HP all-in-one ใชกระดาษหมด
ขณะรับโทรสาร หรือหากหนวยความจําของเครื่อง HP all-in-one เต็ม ทาน
อาจตองลบโทรสารเพื่อใหรับโทรสารได

หมายเหตุ เครื่อง HP all-in-one จะเก็บโทรสารทั้งหมดที่ไดรับไวในหนวย
ความจําแมจะพิมพโทรสารแลวก็ตามทานจึงสามารถพิมพโทรสาร
นั้นไดอีกครั้ง ถาตองการ หลังจากทีห่นวยความจําเต็ม เครื่อง 
HP all-in-one จะบันทึกขอมูลใหมทับขอมูลโทรสารที่เกาที่สุดที่
พิมพออกมาเมื่อไดรับโทรสารใหม

การพิมพโทรสารจากหนวยความจําซ้ําโดยใชแผงควบคุม
1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 กด ตั้งคา
3 กด 6 จากนั้นกด 4

ซึ่งเปนการเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Reprint Faxes in 
Memory (การพิมพโทรสารในหนวยความจําซ้ํา)
โทรสารจะถูกพิมพตามลําดับยอนหลังจากท่ีไดรับ โดยพิมพโทรสารที่ไดรับ
ลาสุดกอน ตามดวยลําดับถัดไป

4 หากทานไมตองการโทรสารที่กําลังพิมพ ใหกดปุม ยกเลิก
เครื่อง HP all-in-one จะเริ่มพิมพโทรสารถัดไปในหนวยความจํา

หมายเหตุ ทานตองกด ยกเลิก เพ่ือหยุดพิมพโทรสารที่บันทึกไว

การลบโทรสารทั้งหมดจากหนวยความจําโดยใชแผงควบคุม
➔ หากทานตองการลบโทรสารทั้งหมดในหนวยความจํา ใหปดเครื่อง HP all-

in-one โดยกดปุม เปด
โทรสารทั้งหมดท่ีบันทึกไวในหนวยความจําจะถูกลบออกไปหลังจากที่ทานปด
เครื่อง HP all-in-one

การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ต         
ทานสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการใชโทรศัพทในราคาตํ่า ซึ่งจะสามารถสง
และรับโทรสารดวย HP all-in-one โดยใชอินเทอรเน็ตได วิธีนี้เรียกวา การใช
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โทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet Protocol - 
FoIP) ทานอาจใชบริการ FoIP อยูแลว (บริการโดยบริษัทโทรศัพท) หากวา
ทาน:
● ตองใชรหัสเขาถึงพิเศษพรอมกับหมายเลขโทรสาร หรือ
● มีกลองแปลงสัญญาณ IP (IP converter) ที่ตอกับอินเทอรเน็ต และมี

พอรทโทรศัพทระบบอนาล็อกสําหรับเช่ือมตอโทรสาร

หมายเหตุ ทานจะสามารถรับสงโทรสารไดโดยการตอสายโทรศัพทเขากับ
พอรท "1-LINE" ที่ HP all-in-one เทาน้ัน โดยไมใชจากพอรท 
Ethernet ซึ่งหมายความวาการเชื่อมตออินเทอรเน็ตจะตองผาน
กลองแปลงสัญญาณ (ซึ่งจะมสีายแจ็คโทรศัพทระบบอนาล็อกสําหรับ
เช่ือมตอโทรสาร) หรือผานบริษัทโทรศัพทเทานั้น

บริการ FoIP อาจทํางานผิดพลาดหาก HP all-in-one รับสงโทรสารดวยความ
เร็วสูง (33600bps) หากทานประสบปญหาในการรับสงโทรสาร โปรดตั้งความ
เร็วโทรสารใหชาลง ทานสามารถทําไดโดยเปลี่ยนคา Fax Speed (ความเร็ว
โทรสาร) จาก High สูง (คาดีฟอลต) เปน Medium (ปานกลาง) สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนคาน้ี โปรดดูหัวขอ การตั้งความเร็วโทรสาร
ทานควรสอบถามจากบริษัทโทรศัพท เพ่ือใหแนใจวาบริการโทรศัพทผานระบบ
อินเทอรเน็ตจะรองรับการใชโทรสาร เพราะหากไมรองรับ ทานจะไมสามารถ
รับสงโทรสารผานระบบอินเทอรเน็ตได

การหยุดรับสงโทรสาร                 
ทานสามารถยกเลิกโทรสารที่กําลังสงหรือรับไดตลอดเวลา

การหยุดรับสงโทรสารโดยใชแผงควบคุม
➔ กด ยกเลิก ท่ีแผงควบคุมเพื่อระงับโทรสารที่ทานกําลังสงหรือรับมองหาขอ

ความ Fax Cancelled (ยกเลิกการรับสงโทรสารแลว) บนจอแผงควบ
คุม หากไมมีขอความปรากฏขึ้น ใหกด ยกเลิก ทุกครั้ง
เครื่อง HP all-in-one จะพิมพหนาใดๆ ที่เริ่มพิมพไปแลว จากนั้น
จะยกเลิกการพิมพโทรสารสวนที่ยังเหลืออยูโดยอาจใชเวลาสักครู

การยกเลิกหมายเลขทีก่ําลังโทร
➔ กด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกหมายเลขที่ทานกําลังโทรอยู
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12 การใช HP Instant Share 
HP Instant Share ชวยใหการใชภาพถายรวมกับครอบครัวและเพื่อนๆ งาย
ดายข้ึนเพียงสแกนภาพถาย เลือกปลายทางสําหรับภาพถาย และสงภาพเหลานั้น
นอกจากนี้ ยังสามารถอัพโหลดภาพถายของทานไวในอัลบั้มภาพออนไลน หรือ
บริการตกแตงภาพถายออนไลนไดอีกดวย บริการเหลานี้จะแตกตางกันไปตาม
ประเทศ/ภูมิภาค
ดวย HP Instant Share E-mail (อีเมลของ Instant Share) ครอบครัว
และเพื่อนๆ ของทานจะไดรับภาพถายซึ่งสามารถดูได: หมดปญหาเรื่องการ
ดาวนโหลดภาพจํานวนมากเกินไปหรือภาพที่ใหญมากจนเปดไมได ขอ
ความอีเมลที่มีภาพขนาดยอของภาพถายของทานจะถูกสงไปพรอมกับลิงคไป
ยังเว็บเพจที่มคีวามปลอดภัยที่ซึ่งครอบครัวและเพื่อนๆ ของทานสามารถดูภาพ
ถายเหลานั้น แลกเปลี่ยน พิมพ และบันทึกภาพถายไดอยางงายดาย

ภาพรวม     
หากเครื่อง HP all-in-one ตอกับพอรท USB ทานสามารถใหเพ่ือนและญาติดู
ภาพถายรวมกันได โดยใชอุปกรณและซอฟตแวร HP ที่ติดต้ังอยูใน
คอมพิวเตอรของทาน ถาทานใชคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows 
ใหใชซอฟตแวร HP Image Zone หรือ ถาทานใชคอมพิวเตอรที่ใชระบบ
ปฏิบัติการ Macintosh ใหใชซอฟตแวรไคลเอนตแอพพลิเคชัน HP Instant 
Share

หมายเหตุ อุปกรณที่เช่ือมตอสายเคเบิล USB คือ HP All-in-One ซึ่งตอกับ
คอมพิวเตอรดวยสายเคเบิล USB และจะใชคอมพิวเตอรเขา
ถึงอินเทอรเน็ต

ใช HP Instant Share เพ่ือสงภาพจาก HP all-in-one ของทานไปยังปลาย
ทางที่ทานเลือก ตัวอยางเชน ปลายทางสามารถเปนอีเมลแอดเดรส อัลบั้ม
ภาพ  ออนไลน หรือบริการตกแตงภาพถายออนไลนก็ได บริการเหลานี้จะแตก
ตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค
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หมายเหตุ ทานยังสามารถสงภาพไปยัง HP all-in-one หรือเครื่องพิมพภาพ
ถายของเพื่อนหรือญาติที่เช่ือมตอกับเครือขายไดเมื่อตองการสงไป
ยังอุปกรณ ทานตองมีรหัสผูใชและรหัสผานสําหรับ HP Passport 
โดยตองติดต้ังอุปกรณที่รับ และลงทะเบียนกับ HP Instant 
Share นอกจากนี้ ทานตองทราบชื่อที่ผูรับกําหนดใหอุปกรณรับ
ดวย คําแนะนําเพิ่มเติมจะอยูในข้ันตอนท่ี 6 ใน การสงภาพโดยใช 
HP all-in-one ของทาน

เริ่มการใชงาน     
ทานตองมีสิ่งตอไปนี้เพ่ือใช HP Instant Share กับ HP all-in-one:
● HP all-in-one ที่เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิล USB
● การเขาสูอินเทอรเน็ตผานทางคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ HP all-in-one 

อยู
● ซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอรของทาน ผูใช 

Macintosh จะพบวามซีอฟตแวรไคลเอนตแอพพลิเคชัน HP Instant 
Share ติดต้ังแลว

หากไดติดต้ัง HP all-in-one และซอฟตแวร HP Image Zone แลว ทานก็
พรอมที่จะเริ่มตนการใชภาพรวมกันดวย HP Instant Share สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP all-in-one โปรดดูคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ
อุปกรณของทาน

การสงภาพโดยใช HP all-in-one ของทาน                       
ภาพอาจเปนภาพถายหรือเอกสารที่สแกนแลว ซึ่งสามารถใชรวมกับเพื่อนหรือ
ญาติๆ โดยใช HP all-in-one และ HP Instant Share
ใชภาพที่สแกนรวมกันโดยกด สแกนไปยัง บนแผงควบคุม เมื่อตองการใช
สแกนไปยัง ใหวางภาพคว่ําลงบนกระจก เลือกปลายทางที่ตองการสงภาพ และ
เริ่มตนสแกน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนภาพ โปรดดู การใช
คุณสมบัติการสแกน

หากตองการสงภาพทีส่แกนจาก HP all-in-one
1 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือ (หากทานใชตัวปอน

กระดาษโดยอัตโนมัติ) ในถาดเอกสาร
2 กด สแกนไปยัง บนแผงควบคุมของ HP all-in-one

เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
3 ใชลูกศร  และ  เพ่ือเลือก HP Instant Share
4 กด OK หรือ เริ่มสแกน เพ่ือเลือกปลายทาง
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เครื่องจะสแกนภาพและอัพโหลดเขาเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ หากตรวจพบวามีตนฉบับในตัวปอนกระดาษอ ัตโนมัต ิ เครื่อง
จะสแกนเอกสารหรือภาพหนึ่งหนาข้ึนไป แตหากไมพบตน
ฉบับในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ เครื่องจะสแกนเอกสารหรือ
ภาพหนึ่งหนาจากเครื่องสแกน

สําหรับผูใช Windows ซอฟตแวร HP Image Zone จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอรแท็บ HP Instant Share จะปรากฏขึ้นภาพขนาดยอของ
ภาพที่สแกนจะปรากฏขึ้นใน Selection Tray (เทรยรายการเลือก) 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Image Zone โปรดดูวิธีใชที่หนาจอ
Use the HP Image Zone (การใชโซนรูปภาพของ HP)
สําหรับผูใช Macintosh ซอฟตแวรไคลเอนตแอพพลิเคชัน
HP Instant Share จะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรของทาน ภาพขนาดยอ
ของภาพที่สแกนจะปรากฏอยูในหนาตาง HP Instant Share

หมายเหตุ ถาทานใชระบบปฏิบัติการ Macintosh เวอรช่ันตํ่ากวา X v10.
1.5 (รวมถึง OS 9 v9.1.5) ภาพถายของทานจะถูกอัพโหลด
ไปยัง HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) บนเครื่อง 
Macintosh คลิก E-mail (อีเมล) สงภาพที่สแกนโดยแนบไป
กับอีเมล โดยปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอคอมพิวเตอร

5 ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมสําหรับระบบปฏิบัติการดังตอไปนี้:
หากใชคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบปฏิบัตกิาร Windows:
a จากสวน Control (ควบคุม) หรือ Work (งาน) ของแท็บ

HP Instant Share ใหคลิกลิงคหรือไอคอนการบริการที่ทานตอง
การใชเพ่ือสงภาพที่สแกน

หมายเหตุ ถาทานคลิก See All Services (ดูบริการทั้งหมด) ทาน
สามารถเลือกบริการไดจากบริการทั้งหมดที่มอียูใน
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน ตัวอยางเชน: HP Instant 
Share E-mail (อีเมล HP Instant Share) และ
Create Online Albums (สรางอัลบั้มออนไลน) 
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

หนาจอ Go Online (เขาสูระบบออนไลน) จะปรากฏขึ้นในสวน 
Work (งาน)

b คลิก Next (ถัดไป) และปฏิบัติตามคําแนะนําในหนาจอ
หากทานกําลังใช Macintosh:
a ตองแนใจวาภาพที่สแกนซึ่งทานตองการดูรวมกันอยูในหนาตาง

HP Instant Share
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ใชปุม - เพ่ือลบภาพถายออก หรือใชปุม + เพ่ือเพิ่มภาพถายเขาไปใน
หนาตาง

b คลิก Continue (ดําเนินการตอ) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอ

c จากรายการบริการของ HP Instant Share ใหเลือกบริการที่ทาน
ตองการใชเพ่ือสงภาพที่สแกน

d ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ

6 จากบริการ HP Instant Share E-mail (อีเมล HP Instant Share) 
ทานสามารถ:
– สงขอความอีเมลพรอมภาพขนาดยอของภาพถายซึ่งสามารถดู พิมพ 

และบันทึกผานทางเว็บได
– เปดและดําเนินการกับสมุดอีเมลแอดเดรสไดคลิก Address Book 

(สมุดท่ีอยู) ลงทะเบียนกับ HP Instant Share และสรางบัญชีผูใช 
HP Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังผูรับหลายรายคลิกลิงคที่เกี่ยวของ
– สงคอลเล็คช่ันภาพไปยังเครื่องของเพื่อนหรือญาติที่เช่ือมตอเครือขาย 

ปอนช่ือที่ผูรับกําหนดใหกับอุปกรณในฟลด E-mail address     
(เมลแอดเดรส) ตามดวย @send.hp.com ทานจะเขาสู 
HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผูใช) ของ HP 
Passport และ password (รหัสผาน)

หมายเหตุ ถาทานไมไดติดต้ัง HP Instant Share ไวกอนหนานี้ 
ใหคลิก I need an HP Passport account (ฉันตอง
การเปดบัญชีผูใช HP Passport) บนหนาจอ Sign in 
with HP Passport (การเขาสูระบบดวย HP 
Passport) เก็บรหัสผูใชและรหัสผานของ HP 
Passport เอาไว

การสงภาพโดยใชคอมพิวเตอรของทาน                       
นอกจากการใช HP all-in-one เพ่ือสงภาพผาน HP Instant Share แลว 
ทานยังสามารถใชซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังบนเครื่อง
คอมพิวเตอรเพ่ือสงภาพดวยซอฟตแวร HP Image Zone จะใหทานเลือก
และแกไขภาพได จากน้ัน ใหเขาสู HP Instant Share เพ่ือเลือกบริการ (เชน
HP Instant Share E-mail - อีเมล HP Instant Share) แลวสงภาพของ
ทาน อยางนอยที่สุด ทานสามารถดูภาพรวมกันผานทาง:
● HP Instant Share อีเมล (สงไปยังอีเมลแอดเดรส)
● HP Instant Share อีเมล (สงไปยังอุปกรณ)
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● อัลบั้มออนไลน
● บริการตกแตงภาพถายออนไลน (บริการน้ีอาจมีในบางประเทศ/ภูมิภาค)

การสงภาพโดยใชซอฟตแวร HP Image Zone (Windows)               
ใชซอฟตแวร HP Image Zone เพ่ือดูภาพรวมกับเพื่อนและญาติ เพียงเปด
HP Image Zone เลือกภาพที่ทานตองการใชรวมกัน และสงตอภาพโดยใช
บริการ HP Instant Share E-mail (อีเมล HP Instant Share)

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร HP Image 
Zone โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP 
Image Zone)

การใชซอฟตแวร HP Image Zone
1 ดับเบิลคลิกไอคอน HP Image Zone บนเดสกท็อป

หนาตาง HP Image Zone จะแสดงบนคอมพิวเตอรแท็บ My 
Images (รูปภาพ) จะปรากฏขึ้นในหนาตาง

2 เลือกรูปภาพหนึ่งรูปหรือมากกวานั้นจากโฟลเดอรท่ีเก็บภาพไว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช 
HP Image Zone)

หมายเหตุ ใชเคร่ืองมือแกไขรูปภาพ HP Image Zone เพ่ือปรับ
แตง   รูปภาพของทานใหเปนไปตามที่ตองการสําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช 
HP Image Zone)

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

4 จากสวน Control (ควบคุม) หรือ Work (งาน) ของแท็บ HP Instant 
Share ใหคลิกลิงคหรือไอคอนการบริการที่ทานตองการใชเพ่ือสงภาพที่
สแกน

หมายเหตุ ถาทานคลิก See All Services (ดูบริการทั้งหมด) ทาน
สามารถเลือกบริการจากบริการทั้งหมดที่มีอยูในประเทศ/
ภูมิภาคของทาน ตัวอยางเชน: HP Instant Share E-mail 
(อีเมล HP Instant Share) และ Create Online 
Albums (สรางอัลบั้มออนไลน) ปฏิบัติตามคําแนะนําที่
ปรากฏบนหนาจอ

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

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

และบันทึกผานทางเว็บได
– เปดและดําเนินการกับสมุดอีเมลแอดเดรสไดคลิก Address Book 

(สมุดท่ีอยู) ลงทะเบียนกับ HP Instant Share และสรางบัญชีผูใช 
HP Passport

– สงขอความอีเมลไปยังผูรับหลายราย คลิกลิงคที่เกี่ยวของ
– สงคอลเล็คช่ันภาพไปยังอุปกรณของเพื่อนหรือญาติ ที่เช่ือมตอเครือ

ขายปอนช่ือที่ผูรับกําหนดใหกับอุปกรณในฟลด E-mail address 
(อีเมลแอดเดรส) ตามดวย @send.hp.com ทานจะเขาสู 
HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผูใช) ของ HP 
Passport และ password (รหัสผาน)

หมายเหตุ ถาทานไมไดติดต้ัง HP Instant Share ไวกอนหนานี้ 
ใหคลิก I need an HP Passport account (ฉันตอง
การเปดบัญชีผูใช HP Passport) บนหนาจอ Sign in 
with HP Passport (การเขาสูระบบดวย HP 
Passport) เก็บรหัสผูใชและรหัสผานของ HP 
Passport เอาไว

การสงภาพโดยใชซอฟตแวรไคลเอนตแอพพลเิคชนั HP Instant Share 
(Macintosh OS X v10.1.5 และรุนใหมกวา)               

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

ใชไคลเอนตแอพพลิเคชัน HP Instant Share เพ่ือใชภาพรวมกับเพื่อนๆ และ
ญาติเพียงเปดหนาตาง HP Instant Share เลือกภาพที่ทานตองการใชรวม
กัน และสงตอภาพโดยใชบริการ HP Instant Share E-mail (อีเมล HP 
Instant Share)

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวรไคลเอนต
แอพพลิเคชัน HP Instant Share โปรดดูหนาจอ HP Image 
Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)

เมื่อตองการใชไคลเอนตแอพพลิเคชัน HP Instant Share
1 เลือกไอคอน HP Image Zone จาก Dock

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

หนาตาง
รายการแอพพลิเคชันที่ปรากฏตรงสวนลางของ HP Image Zone
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3 เลือก HP Instant Share จากรายการแอพพลิเคชัน
ซอฟตแวรไคลเอนตแอพพลิเคชัน HP Instant Share จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอร

4 ใชปุม + เพ่ือเพิ่มรูปภาพเขาไปในหนาตาง หรือใชปุม - เพ่ือลบรูปภาพ
ออก

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวรไคลเอนต
แอพพลิเคชัน HP Instant Share โปรดดูหนาจอ HP 
Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)

5 ตองแนใจวาภาพถายที่ทานตองการดูรวมกันปรากฏในหนาตาง
HP Instant Share

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

การใชเพ่ือสงภาพที่สแกน
8 ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ
9 จากบริการ HP Instant Share E-mail (อีเมล HP Instant Share) 

ทานสามารถ:
– สงขอความอีเมลพรอมภาพขนาดยอของภาพถายซึ่งสามารถดู พิมพ 

และบันทึกผานทางเว็บได
– เปดและดําเนินการกับสมุดอีเมลแอดเดรสไดคลิก Address Book 

(สมุดท่ีอยู) ลงทะเบียนกับ HP Instant Share และสรางบัญชีผูใช 
HP Passport

– สงขอความอีเมลไปยังผูรับหลายรายคลิกลิงคท่ีเกี่ยวของ
– สงคอลเล็คช่ันภาพไปยังเครื่องของเพื่อนหรือญาติที่เช่ือมตอเครือขาย 

ปอนช่ือที่ผูรับกําหนดใหกับอุปกรณในฟลด E-mail address    
(เมลแอดเดรส) ตามดวย @send.hp.com ทานจะเขาสู 
HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผูใช) ของ HP 
Passport และ password (รหัสผาน)

หมายเหตุ ถาทานไมไดติดต้ัง HP Instant Share ไวกอนหนานี้ 
ใหคลิก I need an HP Passport account (ฉันตอง
การเปดบัญชีผูใช HP Passport) บนหนาจอ Sign in 
with HP Passport (การเขาสูระบบดวย HP 
Passport) เก็บรหัสผูใชและรหัสผานของ HP 
Passport เอาไว
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การใชภาพรวมกันโดยใช HP Director (ตัวจัดการ HP) (Macintosh 
OS รุนต่ํากวา X v10.1.5)           

หมายเหตุ ซอฟตแวรนี้รองรับ Macintosh OS 9 v9.1.5 และเวอรช่ันที่สูง
กวา และ v9.2.6 และเวอรช่ันที ่  สูงกวา และจะไมรองรับ 
Macintosh OS X v10.0 และ v10.0.4

แลกเปลี่ยนรูปภาพกับผูท่ีมอีีเมลเพียงเปดใช HP Director (ตัวจัดการ HP) 
แลวเปด HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) จากนั้น สรางขอความอีเมล
ใหมโดยใชอีเมลแอพพลิเคช่ันที่ติดต้ังอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูสวน HP Imaging Gallery (แกล
เลอรี่ภาพของ HP) ในหนาจอ HP Photo and Imaging Help 
(วิธีใชเกี่ยวกับรูปและภาพถายของ HP)

การใชตัวเลือกอเีมลใน HP Director (ตัวจัดการ HP)
1 เปดเมนู HP Director (ตัวจัดการ HP):

– ใน OS X เลือกไอคอน HP Director (ตัวจัดการ HP) จาก Dock
– ใน OS 9 ดับเบิลคลิกช็อตคัท HP Director (ตัวจัดการ HP) บน

เดสกท็อป
2 เปด HP Photo and Imaging Gallery (แกลเลอรี่รูปภาพและภาพ

ถายของ HP)
– ใน OS X เลือก HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) จาก

Manage and Share (จัดการและใชงานรวม) ในเมนู
HP Director (ตัวจัดการ HP)

– ใน OS 9 คลิก HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP)
3 เลือกรูปภาพที่จะใชรวมกัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนาจอ HP Photo and Imaging Help 
(วิธีใชเกี่ยวกับรูปและภาพถายของ HP)

4 คลิก E-mail (อีเมล)
โปรแกรมอีเมลบนเครื่อง Macintosh จะเปดทํางาน
สงภาพถายโดยแนบไปกับอีเมลได โดยปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
คอมพิวเตอร
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13 การสั่งซื้อวัสดุ

ทานสามารถสั่งซื้อประเภทของกระดาษและตลับหมึกพิมพที่ HP แนะนําใหใช 
ไดทางระบบออนไลน จากเว็บไซตของ HP

การสั่งซื้อกระดาษ แผนใส หรือวัสดพุิมพอ่ืนๆ           
หากตองการสั่งซื้อวัสดุพิมพ เชน HP Premium Paper, HP Premium 
Plus Photo Paper, HP Premium Inkjet Transparency Film หรือ
HP Iron-On Transfer โปรดเขาไปที่เว็บไซต www.hp.com เมื่อเครื่องแจง
เตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน ปฏิบัติตามขอความเพื่อเลือกผลิตภัณฑ 
แลวคลิกลิงคชอปปงรายการใดรายการหนึ่งในหนา

การสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ           
หากตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพสําหรับเครื่อง HP all-in-one ใหไปที่เว็บ
ไซต www.hp.com เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน 
ปฏิบัติตามขอความเพื่อเลือกผลิตภัณฑ แลวคลิกลิงคชอปปงรายการใดรายการ
หนึ่งในหนา

เครื่อง HP all-in-one สามารถใชไดกับตลับหมึกพิมพตอไปน้ี:

ตลับหมึกพิมพ หมายเลขสั่งซื้อใหมของ HP

ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ตสีดํา HP #94, ตลับหมึกพิมพสีดําขนาด 16 
มล.

ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ตสามสี HP #97, ตลับหมึกพิมพสีขนาด 16 มล.
#95, ตลับหมึกพิมพสีขนาด 11 มล.

ตลับหมึกพิมพภาพถายอิงคเจ็ต HP #99, ตลับหมึกพิมพภาพถายสี 
ขนาด 15 มล.

หมายเหตุ หมายเลขสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหมจะแตกตางกันไปตามประเทศ/
ภูมิภาค หากหมายเลขสั่งซื้อใหมในรายการของคูมือนี้ไมตรงกับ
หมายเลขบนตลับหมึกพิมพที่ติดต้ังไวในเครื่อง HP all-in-one ให
ทานสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหมโดยใชหมายเลขตลับหมึกพิมพที่ติดต้ัง
ไวในปจจุบัน

ทานจะพบหมายเลขสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหมที่อุปกรณของทานรอง
รับไดใน Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเคร่ืองพิมพ) ใน
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HP Director (ตัวจัดการ HP) คลิก Settings (การตั้งคา) เลือก
Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) จากนั้นคลิก Printer 
Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) คลิกแท็บ Estimated 
Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ) จากนั้นคลิก Print 
Cartridge Ordering Information (ขอมูลการสั่งซื้อตลับหมึก
พิมพ)
ทานยังสามารถติดตอผูจําหนายผลิตภัณฑ HP ใกลบาน หรือเขาไป
ที่ www.hp.com/support เพ่ือยืนยันหมายเลขสั่งซื้อตลับหมึก
พิมพใหมท่ีถูกตองของประเทศ/ภูมิภาคทานไดอีกดวย

การสั่งซื้ออุปกรณอื่นๆ                 
หากตองการสั่งซื้ออุปกรณอื่นๆ เชน ซอฟตแวร HP all-in-one สําเนาคูมือการ
ใชงานที่พิมพ คูมือการติดต้ัง หรือช้ินสวนอะไหลอื่นๆ โปรดโทรติดตอหมาย
เลขตอไปนี้:
● 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/ภูมิภาคของทานหมายเลขที่ระบุดานลางนี้
เปนหมายเลขปจจุบัน ณ วันที่พิมพคูมือฉบับนี้หากตองการรายการหมายเลข
โทรศัพทสําหรับการสั่งซื้อ โปรดเขาไปที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่อง
แจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP (ติดตอ 
HP) เพ่ือขอทราบขอมูลหรือโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค

ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขติดตอเพื่อสั่งซื้อ

เอเชียแปซฟิก (ยกเวนประเทศ
ญี่ปุน)

65 272 5300

ออสเตรเลีย 131047

ยุโรป +49 180 5 290220 (เยอรมนี)
+44 870 606 9081 (สหราชอาณาจักร)

นิวซีแลนด 0800 441 147

แอฟริกาใต +27 (0)11 8061030
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ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขติดตอเพื่อสั่งซื้อ

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 1-800-HP-INVENT (1-800-474-
6836)

(ทําตอ)
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14 การดแูลรักษาเครื่อง HP all-in-one
HP all-in-one ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอยในบางครั้ง ทานอาจตองทํา
ความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปดเพ่ือกําจัดฝุนบนพื้นผิว และเพื่อใหสําเนา
และงานสแกนสะอาดทานจะตองเปลี่ยน ปรับตําแหนง หรือทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพของทานเปนครั้งคราวบทนี้เปนคําแนะนําดานการดูแลรักษาเครื่อง 
HP all-in-one ใหอยูในสภาพการใชงานที่สมบูรณ โปรดปฏิบัติตามข้ันตอน
การดูแลรักษาเหลานี้ตามความจําเปน

การทําความสะอาดเครื่อง HP all-in-one
รอยนิ้วมือ รอยดาง เสนผม และเศษตางๆ บนกระจกหรือแผนรองฝาปดทําให
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทํางานอยางถูกตองของ
คุณสมบัติตางๆ เชน Fit to Page (พอดีกับหนา) ทานจําเปนตองทําความ
สะอาดกระจกและแผนรองฝาปด เพ่ือใหสําเนาและภาพสแกนออกมาชัดเจน
ทานอาจตองปดฝุนภายนอกของเครื่อง HP all-in-one ดวย

การทําความสะอาดกระจก                       
รอยนิ้วมือ รอยดาง เสนผม และฝุนละอองบนผิวกระจกทําใหประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทํางานอยางถูกตองของคุณสมบัติตางๆ 
เชน Fit to Page (พอดีกับหนา)
นอกเหนือจากผิวกระจกแลว ทานอาจตองทําความสะอาดแถบกระจกเล็กๆ ใน
ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ และอาจมีลายเสนหากแถบกระจกในตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติสกปรก

การทําความสะอาดกระจก
1 ใหปดเครื่อง HP all-in-one ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน

หมายเหตุ เมื่อทานถอดปลั๊กไฟออก เครื่องจะลบวันที่และเวลาออกทาน
ตองตั้งวันที่และเวลาใหม เมื่อเสียบปลั๊กกลับเขาไป นอกจากนี้
โทรสารใดๆ ที่เก็บอยูในหนวยความจําจะถูกลบท้ิงดวย

2 ทําความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ํายาทําความ
สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน
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คําเตือน หามใชสารกัดกรอน น้ํายาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอนเต
ตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายไดหามวาง
หรือฉีดของเหลวบนกระจกโดยตรง ของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใต
กระจกและทําใหอุปกรณเสียหายได

3 เช็ดกระจกใหแหงโดยใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเพื่อปองกันไมใหกระจก
เปนรอย

การทําความสะอาดแถบกระจกในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
1 ยกฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

2 ยกฝาขึ้น ในลักษณะเดียวกับขณะที่ทานวางตนฉบับลงบนกระจก

3 ยกตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน
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มีแถบกระจกอยูใตตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

4 ทําความสะอาดแถบกระจกดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ํายาทําความสะอาด
กระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

คําเตือน หามใชสารกัดกรอน น้ํายาขัดเงา เบนซิน หรือ
คารบอนเตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจทําใหเสียหายไดหาม
วางหรือฉีดของเหลวบนกระจกโดยตรง ของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใต
กระจกและทําใหอุปกรณเสียหายได

5 เลื่อนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติตํ่าลง และปดฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
6 ปดฝา

การทําความสะอาดแผนรองฝาปด             
เศษผงเล็กๆ อาจสะสมอยูที่แผนรองฝาปดใตฝาเครื่อง HP all-in-one
1 ปดเครื่อง HP all-in-one ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน
2 ทําความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ําสบูออนๆ และ

น้ําอุน
3 ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรองฝา

ปด
4 ใชผาชามัวสหรือผานุมเช็ดแผนรองใหแหง
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คําเตือน อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทําใหเกิดรอยขีด
ขวน

5 หากจําเปนตองทําความสะอาดเพิ่ม ใหทําซ้ําข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกครั้งเพื่อ
เช็ดแอลกอฮอลออก

คําเตือน โปรดระวัง อยาทําแอลกอฮอลหกบนกระจกหรือสวนที่มีสี
ของเครื่อง HP all-in-one เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณเสียหายได

การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก           
ใชผานุมหรือฟองน้ําเปยกหมาดๆ เช็ดฝุน รอยเปอน และคราบสกปรกออกจาก
ตัวเครื่องทานไมจําเปนตองทําความสะอาดสวนภายในของ HP all-in-one 
อยาวางของเหลวไวใกลแผงควบคุมและสวนภายในของตัวเครื่อง HP all-in-
one

คําเตือน  เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับสวนที่เปนสีของ
เครื่อง HP all-in-one อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทําความสะอาด
ที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลกับแผงควบคุม ถาดปอนเอกสาร ฝา หรือ
สวนท่ีเปนสีของเครื่อง

พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง                   
ถาทานพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องกอน
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ รายงานน้ีจะใหขอมูลที่มปีระโยชนเกี่ยวกับอุปกรณ ซึ่ง
รวมถึงตลับหมึกพิมพดวย

1 ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด
ปอนกระดาษ

2 กด ตั้งคา
3 กด 2 จากนั้นกด 5

ซึ่งเปนการเลือก Print Report (พิมพรายงาน) จากนั้นเลือก Self-
Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง)
เครื่อง HP all-in-one จะพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง ซึ่งอาจระบุ
สาเหตุของปญหาการพิมพ ตัวอยางการทดสอบหมึกพิมพในรายงานจะ
ปรากฏดานลาง
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4 ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบการทดสอบมขีนาดเทากันและมเีสนตาราง
สมบูรณ
หากมเีสนหมึกที่มีลักษณะขาดหายไมตอเนื่องเปนจํานวนมาก อาจระบุได
วามีปญหาเกี่ยวกับหัวฉีดหมึกทานอาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

5 ตรวจสอบใหแนใจวาแถบสีไมขาดหาย
หากแถบสีดําหายไป สีจาง เปนเสนริ้ว หรือแตกเปนเสนเล็กๆ อาจระบุได
วามีปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพภาพถายหรือตลับหมึกพิมพสีดําในชอง
เสียบทางขวา
หากแถบเสนใดเสนหนึ่งในสามแถบที่เหลือหายไป สีจาง เปนเสนริ้ว หรือ
แตกเปนเสนเล็กๆ อาจระบุไดวามปีญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพชนิดสามสี
ในชองเสียบทางซาย

6 ตรวจสอบใหแนใจวาบล็อคสีมีความเขมของสีเทากัน และใหสีตามรายการ
ดานลาง
ทานจะเห็นบล็อคสีน้ําเงิน สีแดงสด สีเหลือง สีมวง สีเขียว และสีแดง
หากบล็อคสีหายไปหรือหากสีไมสดใสหรือไมตรงกับแถบที่ระบุไวดานลาง 
อาจเปนไปไดวาตลับหมึกพิมพสามสีไมมหีมึกเหลืออยูทานอาจตองเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 
โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ สําหรับตัวอยางของรูปแบบการทดสอบ เสนสี และบล็อคสีจากตลับ
หมึกพิมพปกติและตลับหมึกพิมพท่ีทํางานผิดปกติ โปรดดูหนาจอ
HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) ที่มาพรอม
กับซอฟตแวร

คูมือการใชงาน 145

การด
แู
ลรักษ

าเค
รื่อง H

P all-in-one



การดแูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ   
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพสูงสุดจากเครื่อง HP all-in-one ทานควรทําตาม
ข้ันตอนการดูแลรักษางายๆ บางประการ ซึ่งในสวนนี้จะแนะนําการจัดการตลับ
หมึกพิมพ และว ิธีการเปลี่ยน ปรับตําแหนง และทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

การดูแลตลับหมึกพิมพ           
กอนเปลี่ยนหรือทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ทานควรดูช่ือช้ินสวนและวิธี
จัดการเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

จับตลับหมึกพิมพดานท่ีเปนพลาสติกสีดํา โดยใหฉลากอยูดานบนหามสัมผัส
หนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก

คําเตือน ระวังอยางทําตลับหมึกพิมพหลนเพราะอาจทําใหตลับหมึกพิมพ
เสียหาย ไมสามารถใชได

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ             
เมื่อปริมาณหมึกของตลับหมึกพิมพเหลือนอย จะปรากฏขอความขึ้นบนจอที่แผง
ควบคุม
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หมายเหตุ ทานสามารถตรวจสอบหมึกท่ีเหลืออยูในตลับหมึกโดยการใช
ซอฟตแวร HP Image Zone ที่มากับเคร่ือง HP all-in-one 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตรวจปริมาณหมึกจาก HP Director (ตัว
จัดการ HP) โปรดดู HP Image Zone Help (วิธีใช HP 
Image Zone) ที่มากับซอฟตแวร

เมื่อทานไดรับขอความเตือนบนจอที่แผงควบคุมวาปริมาณหมึกเหลือนอย ทาน
ควรมีตลับหมึกพิมพพรอมสําหรับเปลี่ยนนอกจากนี้ ทานควรเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพเมื่อพบวาขอความมสีีจางหรือพบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพซึ่งเกี่ยว
ของกับตลับหมึกพิมพ

เคล็ดลับ ทานยังสามารถใชคําแนะนําเหลานี้เพ่ือเปล่ียนตลับหมึกพิมพสีดําดวย
ตลับหมึกพิมพภาพถาย เพ่ือการพิมพ ภาพถายสีที่มคุีณภาพสูง

หากตองการคนหาหมายเลขการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพท้ังหมดที่เครื่อง HP all-
in-one สนับสนุน โปรดดู การสั่งซื้อตลับหมึกพิมพหากตองการสั่งซื้อตลับหมึก
พิมพสําหรับเครื่อง HP all-in-one ใหไปที่เว็บไซต www.hp.com เมื่อเครื่อง
แจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน ปฏิบัติตามขอความเพ่ือเลือก
ผลิตภัณฑ แลวคลิกลิงคชอปปงรายการใดรายการหนึ่งในหนา

หากตองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
1 ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP all-in-one

คําเตือน หากเครื่อง HP all-in-one ปดอยู เมื่อทานเปดฝาแคร
ตลับหมึกพิมพเพ่ือนําตลับหมึกพิมพออกมา เครื่อง HP all-in-one 
จะไมปลอยใหนําตลับหมึกพิมพออกมาเปลี่ยน เครื่อง HP all-in-
one อาจเสียหาย หากทานนําตลับหมึกพิมพ ออกมาในขณะที่ตลับ
หมึกพิมพไมไดอยูที่ตําแหนงท่ีปลอดภัยในดานขวา

2 เปดฝาแครตลับหมึกพิมพโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณข้ึน 
จนกระทั่งล็อคฝาแครเขาที ่
ตลับหมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP all-in-one
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1 ฝาแครตลับหมึกพิมพ
2 แครตลับหมึกพิมพ

3 รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบน
ตลับหมึกพิมพเพ่ือปลดออกมา
หากทานกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสามสี ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบทางซาย
หากทานจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพภาพถายหรือตลับหมึกพิมพสีดํา ใหถอด
ตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบทางขวา

1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี
2 ชองเสียบสําหรับตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสีดํา

4 ดึงตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบในลักษณะ ี่เขาหาตัว
5 หากทานกําลังถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกเพื่อใสตลับหมึกพิมพภาพถาย 

ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
หากทานกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ เนื่องจากปริมาณหมึกอยูในระดับตํ่า
หรือหมึกหมด ควรนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค
เจ็ต HP ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึก
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พิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไป
ที่เว็บไซตตอไปนี้:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
inkjet.html

6 นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอ่ืนนอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวัง หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การ
สัมผัสสวนตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิด
พลาด และเกิดปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

7 เลื่อนตลับหมึกพิมพใหมใหเขาสูชองที่วางดันตลับหมึกไปดานหนาจน
กระทั่งเขาที่ดังคลิก
หากตลับหมึกพิมพที่กําลังใสมีรูปสามเหลี่ยมสีขาวอยูบนฉลาก ใหเลื่อนตลับ
หมึกพิมพลงในชองทางซายฉลากของชองเสียบจะเปนสีเขียวและมรีูปสาม
เหลี่ยมสีขาวทึบ
หากตลับหมึกพิมพที่กําลังใสมีรูปสี่เหลี่ยมสีขาวหรือรูปหาเหลี่ยมสีขาวอยู
บนฉลาก ใหเล่ือนตลับหมึกพิมพลงในชองทางขวา ฉลากสําหรับชองเสียบ
จะเปนสีดําพรอมกับมรีูปส่ีเหล่ียมสีขาวทึบและรูปหาเหล่ียมสีขาวทึบ
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8 ปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย           
ทานสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพสีที่ทานพิมพ และทําสําเนาไดดีที่สุดดวย
เครื่อง HP all-in-one โดยการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพภาพนําตลับหมึกพิมพสีดํา
ออกและใสตลับหมึกพิมพภาพเขาไปแทน เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพชนิดสามสี
และตลับหมึกพิมพภาพแลว ทานจะมีระบบสีหกสี ซึ่งจะชวยทําใหภาพสีที่ออกมา
มีคุณภาพดีข้ึน

เมื่อทานตองการพิมพเอกสารขอความปกติ ใหสลับตลับหมึกพิมพสีดําใสเขาไป 
ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพเพ่ือปองกันตลับหมึกพิมพขณะที่ไมไดใช

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย โปรดดู การ
สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ โปรดดู การ
ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ

การใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ       
ในบางประเทศ/ภูมิภาค เมื่อทานซื้อตลับหมึกพิมพภาพ ทานจะไดรับตัวปองกัน
ตลับหมึกพิมพมาพรอมกันสวนในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ตัวปองกันตลับหมึก
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พิมพจะมาพรอมกับกลองผลิตภัณฑ HP all-in-one หากตลับหมึกพิมพหรือ 
HP all-in-one ไมมีตัวปองกันตลับหมึกพิมพใหมาดวย ทานสามารถสั่งซื้อได
จากฝายบริการของ HP โดยเขาไปที่ www.hp.com/support
ตัวปองกันตลับหมึกพิมพไดรับการออกแบบมาเพื่อล็อคตลับหมึกพิมพไว และ
ปองกันไมใหตลับหมึกพิมพแหงเมื่อยังไมใชงานเมื่อนําตลับหมึกพิมพออกจาก 
HP all-in-one โดยต้ังใจจะนํากลับมาใชใหมในภายหลัง ควรเก็บตลับหมึก
พิมพไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ เชน เก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพเมื่อนําตลับหมึกพิมพสีดําออก เพ่ือจะไดพิมพภาพถาย
คุณภาพสูงดวยตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพ 3 สี

การใสตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
➔ เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพโดยทํามุมเล็กนอย

และดันจนเขาล็อค

หากตองการถอดตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
➔ กดลงไปท่ีดานบนของตัวปองกันตลับหมึกพิมพแลวดันไปทางดานหลังเพื่อ

ปลดล็อคตลับหมึกพิมพ จากน้ันจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกัน

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ             
เครื่อง HP all-in-one จะมขีอความแจงใหทานปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพทุก
ครั้งที่ทานติดต้ังหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพทานยังสามารถปรับตําแหนงของตลับ
หมึกพิมพไดตลอดเวลาที่แผงควบคุมหรือใชซอฟตแวร HP Image Zone บน
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เครื่องคอมพิวเตอรของทาน การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงาน
พิมพท่ีมคุีณภาพสูง

หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไปใหม HP all-
in-one จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพ เครื่อง HP all-in-
one จะจําคาของแนวตลับหมึกพิมพ ดังน้ัน ทานไมตองปรับแนว
ตลับหมึกพิมพอีก

การปรับแนวตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมเมื่อเครื่องแจงเตือน
➔ ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter 

หรือ A4 ไวในถาดปอนกระดาษ จากน้ันใหกด OK
HP all-in-one จะพิมพหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ และปรับ
ตลับหมึกพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษขณะปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาดใส
กระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้น 
ใหลองปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง

หากการปรับตําแหนงผิดพลาดอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือ
ตลับหมึกพิมพอาจจะเสีย ใหติดตอฝายบริการของ HP โดยเขา
ไปที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP (ติดตอ 
HP) เพ่ือขอทราบขอมูลหรือโทรติดตอฝายใหบริการดาน
เทคนิค

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมในกรณอีื่นๆ
1 ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2 กด ตั้งคา
3 กด 6 จากนั้นกด 2

ซึ่งเปนการเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Align Print 
Cartridge (การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ)
HP all-in-one จะพิมพหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ และปรับ
ตลับหมึกพิมพเอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพโดยการใชซอฟตแวร
HP Image Zone ที่มากับเครื่อง HP all-in-one โปรดดู HP Image 
Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) บนหนาจอที่มากับซอฟตแวร
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การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ                 
ทําตามขั้นตอนนี้เมื่อรายงานการทดสอบเครื่องแสดงเสนริ้วหรือเสนขาวในเสน
สี หามทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึก
โดยเปลาประโยชน และอายุการใชงานของหัวฉีดหมึกจะสั้นลง

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุม
1 ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2 กด ตั้งคา
3 กด 6 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Clean Print 
Cartridge (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ)
เครื่อง HP all-in-one จะพิมพหนาเอกสารที่ทานสามารถนํากลับมาใช
ใหมหรือทิ้ง
หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจากทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
กอนที่จะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความสะอาด
หนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ โปรดดู การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึก
พิมพ และสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยการใช
ซอฟตแวร HP Image Zone ที่มากับเครื่อง HP all-in-one โปรดดู 
HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) บนหนาจอที่มากับ
ซอฟตแวรของทาน

การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ           
ทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพเฉพาะในกรณีที่จอแผงควบคุมแสดง
ขอความเตือนหลายครั้งใหทานตรวจสอบตลับหมึกพิมพหลังจากที่ทานไดทํา
ความสะอาดหรือปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพแลว

กอนทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ ใหนําตลับหมึกพิมพออก และ
ตรวจสอบวาไมมอีะไรติดอยูบนหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ แลวจึงใสตลับหมึก
พิมพเขาไปใหม หากยังมขีอความใหตรวจสอบตลับหมึกอยู ใหทําความสะอาด
หนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้:
● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด

หรือมีเสนใยหลุดออกมา
● น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือนํ้าด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่ทําใหตลับหมึก

พิมพเสียหายได)
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คําเตือน  หามใชน้ํายาทําความสะอาดหรือแอลกอฮอลในการทําความ
สะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ นํ้ายาเหลานั้นอาจทําใหตลับหมึกพิมพ
หรือ HP all-in-one เสียหาย

วิธทีําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
1 เปดเครื่อง HP all-in-one แลวเปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP all-in-one
2 รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊ก

ไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ เมื่อทานถอดปลั๊กไฟออก เครื่องจะลบวันที่และเวลาทานตองตั้ง
วันท่ีและเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไป สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู การต้ังวันที่และเวลา โทรสารที่เก็บอยูใน
หนวยความจําก็จะถูกลบท้ิงดวย

3 คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพ่ือปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับใหนํา
ตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ อยา
ทิ้งตลับหมึกพิมพไวนอกเครื่อง HP all-in-one นานเกิน 30 
นาที

4 ตรวจสอบหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพวามีหมึกหรือเศษผงเกาะอยูหรือไม
5 ชุบผายางแหงหรือผาท่ีไมมีสวนผสมของสําลลีงในนํ้ากล่ัน และบีบผาให

เปยกหมาดๆ
6 จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
7 ทําความสะอาดเฉพาะหนาสัมผัสสีทองแดง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทํา

ความสะอาดบริเวณหัวฉีดหมึก โปรดดู การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ 
หัวฉีดหมึก
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1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8 เลื่อนตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในชองเสียบดันตลับหมึกไปดานหนาจน
กระทั่งเขาที่ดังคลิก

9 ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหน่ึง หากจําเปน
10 คอยๆ ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ 

HP all-in-one

การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก           
หากเครื่อง HP all-in-one ถูกใชงานในสภาพแวดลอมที่มฝุีนละออง อาจมเีศษ
ผงสะสมอยูภายในเครื่องเล็กนอย เศษผงนี้อาจรวมถึงฝุนละออง เสนผม พรม 
หรือใยผาเมื่อเศษผงเขาไปจับอยูในตลับหมึกพิมพ อาจทําใหหมึกกระจายเปน
ริ้วหรือเปนรอยเปอนในหนาที่พิมพ การเกิดเสนริ้วของหมึกสามารถแกไขได
โดยการทําความสะอาดรอบๆ หัวฉีดหมึกตามท่ีอธิบายไวนี้

หมายเหตุ ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึกโดยใชแผงควบคุมหรือ
HP Image Zone หากทานยังคงเห็นเสนริ้วและรอยเปอนอยูบน
หนาที่พิมพหลังจากที่ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพเรียบรอยแลว 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้:
● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด

หรือมีเสนใยหลุดออกมา
● น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือนํ้าด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่ทําใหตลับหมึก

พิมพเสียหายได)

คําเตือน  หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึกการสัมผัสสวน
ตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปญหา
ในการเชื่อมตอกับไฟฟา
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การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก
1 เปดเครื่อง HP all-in-one แลวเปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP all-in-one
2 รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊ก

ไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ เมื่อทานถอดปลั๊กไฟออก เครื่องจะลบวันที่และเวลา ทานตองต้ัง
วันท่ีและเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไป สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู การต้ังวันที่และเวลา โทรสารที่เก็บอยูใน
หนวยความจําก็จะถูกลบท้ิงดวย

3 คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพ่ือปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับใหนํา
ตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ อยา
ทิ้งตลับหมึกพิมพไวนอกเครื่อง HP all-in-one นานเกิน 30 
นาที

4 วางตลับหมึกพิมพลงบนแผนกระดาษโดยใหหัวฉีดหมึกหงายขึ้น
5 นําผายางชุบน้ําสะอาดบิดหมาดๆ
6 ใชแผนยางทําความสะอาดบริเวณดานหนาและขอบรอบๆ หัวฉีดหมึกดัง

รูปดานลาง

1 แถบหัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)
2 หนาและขอบรอบๆ บริเวณหัวฉีดหมึก

คําเตือน  หาม ทําความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก

7 เลื่อนตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในชองเสียบดันตลับหมึกไปดานหนาจน
กระทั่งเขาที่ดังคลิก

8 ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหน่ึง หากจําเปน
9 คอยๆ ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ 

HP all-in-one
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การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอุปกรณ
ทานสามารถเปลี่ยนคาความเร็วการเลื่อนและเวลาหนวงขอความแจงเตือนใหม
บนเครื่อง HP all-in-one เพ่ือใหเคร่ืองทํางานตามความตองการของทาน และ
ทานยังสามารถกลับไปใชคาเดิมของเครื่องท่ีกําหนดไวต้ังแตแรกซื้อไดดวย ซึ่ง
วิธีนี้จะลบคาใหมที่ทานไดต้ังไว

การตั้งความเร็วในการเลื่อนดขูอความ                   
ตัวเลือกใน Scroll Speed (ความเร็วในการเลื่อนดูขอความ) จะชวยทานควบ
คุมอัตราการเลื่อนขอความจากขวาไปซายบนจอแผงควบคุมตัวอยางเชน หาก
ขอความคือ "Pass. Refer to printed report for Fax Test details. 
Press OK to continue" (ผาน โปรดดูรายงานที่พิมพ หากตองการราย
ละเอียดการทดสอบโทรสาร ใหกด ตกลง เพ่ือดําเนินการตอ) ขอความจะแสดง
บนจอแผงควบคุมไดไมครบถวน จึงจําเปนตองเล่ือนเพื่อดูขอความ ทานจึงจะ
สามารถอานขอความทั้งหมดได ทานสามารถเลือกอัตราท่ีจะใชในการเลื่อนดูได
ดังนี้: Normal (ธรรมดา) Fast (เร็ว) หรือ Slow (ชา)คาดีฟอลตคือ
Normal (ธรรมดา)
1 กด ตั้งคา
2 กด 7 จากนั้นกด 2

ซึ่งเปนการเลือก Preferences (ลักษณะที่ตองการ) จากนั้นเลือก Set 
Scroll Speed (การตั้งความเร็วในการเลื่อนดูขอความ)

3 กด  เพ่ือเลือกความเร็วในการเลื่อนดูขอความ จากนั้นกด OK

การตั้งเวลาหนวงขอความแจงเตือน       
ตัวเลือก Prompt Delay Time (เวลาหนวงขอความแจงเตือน) ทําใหทาน
สามารถควบคุมระยะเวลากอนที่ขอความจะแจงใหทานดําเนินการตอไปตัวอยาง
เชน หากทานกด Menu (เมน)ู ในสวน ทําสําเนา และเวลาหนวงผานไปโดยที่
ทานไมไดกดปุมอื่น ขอความ "Press Menu for more options." (กด
เมนูเพ่ือดูตัวเลือกเพิ่มเติม) จะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุมทานสามารถเลือก
Normal (ธรรมดา) Fast (เร็ว) Slow (ชา) หรือ Off (ปด) หากทานเลือก
Off (ปด) คําอธิบายจะไมปรากฏบนจอแผงควบคุม แตขอความอื่น เชน คํา
เตือนวามีปริมาณหมึกเหลือนอย และขอความแสดงขอผิดพลาดจะยังคงปรากฏ
1 กด ตั้งคา
2 กด 7 จากนั้นกด 3

ซึ่งเปนการเลือก Preferences (ลักษณะที่ตองการ) จากนั้นเลือก Set 
Prompt Delay Time (ต้ังเวลาหนวงขอความ)

3 กด  เพ่ือเลือกเวลาหนวง จากน้ันกด OK
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การกลับไปใชคาดฟีอลต               
ทานสามารถกลับไปใชคาเดิมของเครื่อง HP all-in-one ที่กําหนดจากโรงงาน
ได

หมายเหตุ การกลับไปใชคาดีฟอลตที่มาจากโรงงานจะไมมผีลตอการเปลี่ยน
แปลงใดๆ ที่ทานทําเพื่อต้ังคาการสแกนและภาษา รวมถึงการตั้งคา
ประเทศ/ภูมิภาค

ทานสามารถกลับไปใชคาดีฟอลตไดโดยใชปุมฟงกชันที่แผงควบคุมเทานั้น

1 กด ตั้งคา
2 กด 6 จากนั้นกด 3

ซึ่งเปนการเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Restore Factory 
Defaults (กลับไปใชคาดีฟอลตท่ีกําหนดโดยโรงงาน)
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15 ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้อง
ตน     
บทนี้จะกลาวถึงขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ HP all-in-one โดยจะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับปญหาในการติดต้ังและการตั้งคาโดยเฉพาะ พรอมปญหา
เกี่ยวกับการใชงาน สําหรับขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนเพ่ิมเติม โปรดดูหนา
จอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)
ปญหาหลายๆ อยางเกิดข้ึนเมื่อเช่ือมตอ HP all-in-one กับคอมพิวเตอรโดยใช
สายเคเบิล USB กอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one บนคอมพิวเตอร 
ถาทานเช่ือมตอ HP all-in-one กับคอมพิวเตอรกอนที่จะมีคําสั่งปรากฏบน
หนาจอใหติดต้ังซอฟตแวร ทานตองทําตามขั้นตอนดังตอไปน้ี:
1 ถอดสายเคเบิล USB ออกจากคอมพิวเตอร
2 ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ถาทานติดต้ังซอฟตแวรเรียบรอยแลว)
3 รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร
4 ปด HP all-in-one รอประมาณหนึ่งนาที แลวรีสตารท
5 ติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one ใหมอีกครั้งหามตอสายเคเบิล USB กับ

เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะมหีนาจอการติดต้ังซอฟตแวรปรากฏข้ึน

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถอนการติดต้ังและการติดต้ังซอฟตแวรใหม โปรดดู
การถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม

ในบทนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
● การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคา: มีขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา

ฮารดแวร การติดต้ังซอฟตแวร และการแกไขปญหาเบื้องตนในการตั้งคา
โทรสาร

● การแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงาน: อธิบายถึงปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดใน
ระหวางการทํางานตามปกติ เมื่อใชคุณสมบัติพิเศษของ HP all-in-one

● การอัพเดตอุปกรณ: ทานอาจเขาเว็บไซตศูนยบริการลูกคาของ HP เพ่ือ
สืบคนขอมูลการอัพเกรดอุปกรณของทาน ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
จากศูนยบริการลูกคาของ HP หรือขอความบนจอแผงควบคุม สวนนี้จะ
เปนขอมูลเกี่ยวกับการอัพเดตอุปกรณ
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กอนทีท่านจะโทรไปยังศูนยบริการลูกคาของ 
HP                          

ถาทานประสบปญหา ใหปฏบิัต  ิตามข้ันตอนดังตอไปนี้:
1 ตรวจสอบเอกสารที่มาพรอมกับ HP all-in-one

– คูมือการติดตั้ง: คูมือการติดต้ังจะอธิบายถึงวิธีการตั้งคา HP all-in-
one

– คูมือการใชงาน: คูมือการใชงานคือหนังสือที่ทานกําลังอานอยู คูมือน้ี
จะอธิบายถึงคุณสมบัติพ้ืนฐานของ HP all-in-one และวิธีการใช 
HP all-in-one โดยไมไดเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร พรอม
ขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในการตั้งคาและการใชงาน รวมถึง
ขอมูลการอัพเดตอุปกรณ

– HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone): หนาจอ HP 
Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) จะอธิบายวิธีการ
ใช HP all-in-one รวมกับคอมพิวเตอร พรอมขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยว
กับการแกไขปญหาเบื้องตนซึ่งไมไดอยูในคูมือการใชงาน

– ไฟล Readme: ไฟล Readme มีขอมูลเกี่ยวกับปญหาการติดต้ังที่
อาจเกิดข้ึนไดและขอกําหนดของระบบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การดูไฟล Readme

2 หากทานไมสามารถแกไขปญหาไดสําเร็จจากการใชขอมูลที่มีอยูใน
เอกสาร ใหไปที่เว็บไซต www.hp.com/support เพ่ือดําเนินการดังนี้:
– เขาไปที่หนาใหบริการแบบออนไลน
– สงอีเมลคําถามของทานไปยัง HP เพ่ือขอรับคําตอบ
– ติดตอกับผูเช่ียวชาญดานเทคนิคของ HP โดยการสนทนาผานระบบ

ออนไลน
– ตรวจสอบเรื่องการอัพเดตซอฟตแวร
ตัวเลือกความชวยเหลือที่พรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ 
ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

3 ติดตอรานคาที่ทานซื้อผลิตภัณฑถา HP all-in-one มฮีารดแวรท่ีใชงาน
ไมได ทานควรนํา HP all-in-one ไปยังรานที่ทานซื้อผลิตภัณฑนั้นดวย
การใหบริการในชวงระยะเวลาที่รับประกันเครื่อง HP all-in-one จะไมมี
คาธรรมเนียมใดๆ แตหลังจากหมดระยะเวลารับประกันแลว ทานจะตอง
เสียคาธรรมเนียมการบริการ

4 หากทานใชหนาจอวิธีใช หรือเว็บไซต HP แลวแตยังไมสามารถแกไข
ปญหาได ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP โดยใชหมายเลขสําหรับ
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การติดตอขอรับ
บริการจาก HP
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การดไูฟล Readme 
ทานสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาในการติดต้ังที่อาจเกิดข้ึนและขอ
กําหนดของระบบไดจากไฟล Readme
● ใน Windows ทานสามารถอานไฟล Readme ไดจากแถบงาน 

Windows โดยคลิก Start (เริ่มตน) ไปที่ Programs (โปรแกรม) 
หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้น ไปท่ี Hewlett-
Packard เลือก HP Officejet 6200 series all-in-one แลวคลิก
View the Readme File (ดูไฟล Readme) หากทานยังไม
ไ ดติดต้ังซอฟตแวร และตองการดูไฟล Readme โปรดปฏิบัติตาม
คําแนะนําของ Macintosh ดานลาง

● สําหรับระบบ Macintosh OS 9 หรือ OS X ทานสามารถอานไฟล 
Readme ไดโดยดับเบิลคลิกไอคอนที่อยูในโฟลเดอรบนสุดของซีดีรอม
ซอฟตแวรของ HP all-in-one

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคา     
สวนน้ีประกอบดวยคําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดต้ังและ
การตั้งคา เมื่อเกิดปญหาทั่วๆ ไปที่เกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร และคุณสมบัติ
ดานโทรสารของเครื่อง HP all-in-one

การแกไขปญหาเบื้องตนในการติดตั้งฮารดแวร     
อานสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาที่อาจพบในการติดต้ังฮารดแวร HP all-in-one

ไมสามารถเปด HP all-in-one ได

วิธแีกไข
โปรดตรวจสอบวาไดเช่ือมตอสายไฟทั้งหมดไวแนนแลว และรอสักครูเพ่ือ
ให HP all-in-one เปดข้ึน หากทานเปดเครื่อง HP all-in-one เปนคร้ัง
แรก อาจตองใชเวลาหนึ่งนาทีจึงจะเปดได ตรวจสอบใหแนใจวาไฟสีเขียว
บนอะแดปเตอรไฟสวางนอกจากนี้ ถาเสียบ HP all-in-one เขากับปลั๊ก
ตอพวง อยาลืมเปดสวิตซที่ปลั๊กตอพวงกอน
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ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับมยีังปญหาในการใช HP all-in-one รวมกับ
คอมพิวเตอร       

วิธแีกไข
ทานตองติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP all-in-one เปนอันดับแรก
กอนตอสายเคเบิล USB ในระหวางการติดต้ัง หามเสียบสายเคเบิล USB 
จนกวาจะมคํีาส่ังบนหนาจอ การตอสายเคเบิล USB กอนอาจเปนสาเหตุทํา
ใหเกิดขอผิดพลาด

เมื่อติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหตอคอมพิวเตอรของทานกับ HP all-in-one 
ดวยสายเคเบิลเพียงเสียบปลายดานหนึ่งของสายเคเบิล USB เขากับดาน
หลังของคอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของเครื่อง HP all-in-
one ทานสามารถตอเขากับพอรท USB ใดๆ ที่อยูดานหลังคอมพิวเตอรก็
ได

ปรากฏขอความบนจอแผงควบคุมใหใสฝาครอบแผงควบคุม
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วิธแีกไข
ทานอาจไมไดใสฝาครอบแผงควบคุม หรือใสไมถูกตอง โปรดวางฝาครอบ
ใหตรงกับปุมท่ีอยูดานบนของ HP all-in-one และปดฝาใหสนิท

จอทีแ่ผงควบคุมแสดงภาษาทีไ่มถูกตอง           

วิธแีกไข
โดยทั่วไป ทานจะไดกําหนดภาษาและประเทศ/ภูมิภาคเมื่อติดต้ัง HP all-
in-one เปนครั้งแรก อยางไรก็ตาม ทานสามารถเปลี่ยนการต้ังคาเหลาน้ี
ไดตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้:
1 กด ตั้งคา
2 กด 7 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Preferences (ลักษณะที่ตองการ) จากนั้นจึงเลือก
Set Language & Country/Region  (การกําหนดภาษาและ
ประเทศ/ภูมิภาค)
รายการภาษาตางๆ จะปรากฏขึ้นทานสามารถเลื่อนดูภาษาตางๆ ได
โดยกดลูกศร  และ 

3 เมื่อเลือกภาษาที่ตองการแลว กด OK
4 หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือเลือก No (ไม

ใช)
ประเทศ/ภูมิภาคสําหรับภาษาที่ทานเลือกจะปรากฏขึ้นกด  หรือ  
เพ่ือเลื่อนดูรายการ

5 ใชปุมตัวเลขเพื่อปอนตัวเลขสองหลักสําหรับประเทศ/ภูมิภาคท่ีเหมาะ
สม

6 หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือเลือก No (ไม
ใช)

การตั้งคาทีไ่มถูกตองจะแสดงในเมนบูนจอทีแ่ผงควบคุม           
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วิธแีกไข
ทานอาจเลือกประเทศ/ภูมิภาคท่ีไมถูกตองเมื่อต้ังคา HP all-in-one 
ประเทศ/ภูมิภาคท่ีทานเลือกจะกําหนดขนาดกระดาษที่แสดงอยูบนจอแผง
ควบคุม

เมื่อตองการเปลี่ยนประเทศ/ภูมิภาค ทานตองตั้งคาดีฟอลตสําหรับภาษาอีก
ครั้งโดยทั่วไป ทานจะไดกําหนดภาษาและประเทศ/ภูมิภาคเมื่อติดต้ัง 
HP all-in-one เปนครั้งแรก อยางไรก็ตาม ทานสามารถเปลี่ยนการต้ังคา
เหลานี้ไดตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:
1 กด ตั้งคา
2 กด 7 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Preferences (ลักษณะที่ตองการ) จากนั้นจึงเลือก
Set Language & Country/Region  (การกําหนดภาษาและ
ประเทศ/ภูมิภาค)
รายการภาษาตางๆ จะปรากฏขึ้นทานสามารถเลื่อนดูภาษาตางๆ ได
โดยกดลูกศร  และ 

3 เมื่อเลือกภาษาที่ตองการแลว กด OK
4 หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือเลือก No (ไม

ใช)
ประเทศ/ภูมิภาคสําหรับภาษาที่ทานเลือกจะปรากฏขึ้นกด  หรือ  
เพ่ือเลื่อนดูรายการ

5 ใชปุมตัวเลขเพื่อปอนตัวเลขสองหลักสําหรับประเทศ/ภูมิภาคท่ีเหมาะ
สม

6 หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือเลือก No (ไม
ใช)

ปรากฏขอความบนจอแผงควบคุมใหปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข
เครื่อง HP all-in-one จะมขีอความแจงใหทานปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพทุกครั้งที่ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไปใหม 
HP all-in-one จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพ
เครื่อง HP all-in-one จะจําคาของแนวตลับหมึกพิมพ ดังนั้น 
ทานไมตองปรับแนวตลับหมึกพิมพอีก

ปรากฏขอความบนจอแผงควบคุมวา ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพผิด
พลาด           
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สาเหตุ
ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษไมถูกประเภท

วิธแีกไข
ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาดใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช
ขนาด letter หรือ A4 ไวในถาดปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับ
ตําแหนงใหมอีกครั้ง หากการปรับตําแหนงผิดพลาดอีก แสดงวา
ตัวเซ็นเซอรหรือตลับหมึกพิมพอาจจะเสีย

ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP เขาไปที่ www.hp.com/support 
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก
Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลการติดตอฝายใหบริการ
ดานเทคนิค

สาเหตุ
เทปพลาสติกที่ใชปองกันจะติดอยูที่ตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข
ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับถาเทปพลาสติกยังคงติดอยูที่หัวฉีด
หมึก ใหคอยๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพูหามสัมผัสหัวฉีด
หมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป
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ใสตลับหมึกพิมพเขาไปอีกครั้ง และตรวจสอบวาไดใสตลับหมึกพิมพถูก
ตองและล็อคเขาที่

สาเหตุ
หนาสัมผัสบนตลับหมึกพิมพไมควรสัมผัสกับหนาสัมผัสของแครตลับหมึก
พิมพ

วิธแีกไข
นําตลับหมึกออกแลวใสตลับหมึกพิมพใหมอีกครั้งใสตลับหมึกพิมพเขาไป
จนสุดและล็อคเขาที่

สาเหตุ
ตลับหมึกพิมพหรือเซ็นเซอรเสีย

วิธแีกไข
ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP เขาไปที่ www.hp.com/support 
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก
Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลหรือโทรติดตอฝายให
บริการดานเทคนิค

เครื่อง HP all-in-one ไมพิมพงาน

วิธแีกไข
ถา HP all-in-one และคอมพิวเตอรไมติดตอสื่อสารกัน ใหลองปฏิบัติดัง
นี้:
● ตรวจดูวาลําดับการพิมพของ HP all-in-one ไมไดหยุดช่ัวคราว 

(Windows) หรือหยุดไป (Macintosh) หากเปนเชนน้ัน ใหเลือก
การตั้งคาท่ีเหมาะสมเพื่อพิมพงานตอ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การเขาถึงลําดับการพิมพ โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับระบบปฏิบัติ
การที่ติดต้ังในคอมพิวเตอร

● ตรวจสอบสายเคเบิล USB ถาทานใชสายเคเบิลเกา สายเคเบิลนั้นอาจ
ทํางานไมปกติลองตอสายเคเบิลเขากับผลิตภัณฑอื่น เพ่ือดูวาสาย
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เคเบิล USB ทํางานเปนปกติหรือไมถาทานเคยประสบปญหานี้มา
กอน ทานอาจจําเปนตองเปลี่ยนสายเคเบิล USB ใหม แลวตรวจสอบ
วาสายเคเบิลไมควรยาวเกิน 3 เมตร หรือ

● ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอรของทานจะตองสามารถใชพอรท USB ได
ระบบปฏิบัติการบางระบบ เชน Windows 95 และ Windows NT 
ไมสนับสนุนการเช่ือมตอ USB ดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่มาพรอม
กับระบบปฏิบัติการที่ทานใช

● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวาง HP all-in-one กับเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานตรวจดูวา เสียบสายเคเบิล USB เขาท่ีพอรท 
USB ดานหลังของ HP all-in-one อยางแนนหนาและ เสียบสาย
เคเบิล USB อีกดานหน่ึงเขากับพอรท USB บนเคร่ืองคอมพิวเตอร
ของทาน หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลเรียบรอยแลว ปดและเปดเครื่อง 
HP all-in-one ใหมอีกคร้ัง

● ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอรทานอาจตองการปดการเชื่อม
ตอผลิตภัณฑตัวเกาจากเครื่องคอมพิวเตอร

● หลังจากที่ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหลองรีสตารทคอมพิวเตอรปด
และเปดเครื่อง HP all-in-one ใหมอีกครั้ง

● หากจําเปน ใหนําซอฟตแวร HP Image Zone ออกแลวติดต้ังอีก
ครั้งสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การถอนการติดต้ังและติดต้ัง
ซอฟตแวรใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP all-in-one และการเชื่อมตอ
ผลิตภัณฑเขากับคอมพิวเตอรของทาน โปรดดูคูมือการติดต้ังที่มาพรอม
กับ HP all-in-one

มขีอความปรากฏขึ้นที่จอแผงควบคุมวามกีระดาษติดหรือมสีิ่งกีดขวางแครตลับ
หมึก                     
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วิธแีกไข
หากมขีอความวามกีระดาษติดหรือมีส่ิงกีดขวางแครตลับหมึกปรากฏขึ้น
บนจอแผงควบคุม แสดงวาอาจมีวัสดุหีบหออยูภายในเครื่อง HP all-in-
one ยกฝาแครตลับหมึกพิมพข้ึน อาจยังมีล็อคสีสมปองกันความเสียหาย
ระหวางการจัดสงติดอยูทางซายของ HP all-in-one อยู ใหดึงล็อคสีสมนั้น
ทิ้งไป

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวร           
ถาทานประสบปญหาในระหวางติดต้ังซอฟตแวร โปรดดูหัวขอดานลางเพื่อหา
วิธีแกไข ถาทานประสบปญหาเกี่ยวกับการติดต้ังฮารดแวร โปรดดู การแกไข
ปญหาเบื้องตนในการติดต้ังฮารดแวร

โดยปกติ ในการติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one ระบบจะทํางานตามลําดับตอ
ไปน้ี:
1 ซีดีรอมซอฟตแวร HP all-in-one จะรันโดยอัตโนมัติ
2 ซอฟตแวรจะเริ่มติดต้ัง
3 ระบบจะคัดลอกไฟลลงในฮารดไดรฟของทาน
4 จะมคํีาสั่งใหทานตอ HP all-in-one เขากับคอมพิวเตอร
5 คําวา OK และเครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นบนหนาจอตัวชวยในการ

ติดต้ัง
6 ทานตองรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
7 Fax Setup wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) จะเริ่มทํางาน
8 ข้ันตอนการลงทะเบียนจะเริ่มตนข้ึน

หากไมมีสิ่งใดเกิดข้ึน แสดงวาอาจมปีญหาในการติดต้ัง หากตองการตรวจสอบ
การติดต้ังบนเครื่องพีซี ใหตรวจสอบดังนี้:
● เปดใชงาน HP Director (ตัวจัดการ HP) และตรวจสอบวาไอคอนตอไป

นี้ปรากฏขึ้น: Scan Picture (สแกนภาพ) Scan Document (สแกน
เอกสาร) Send Fax (สงโทรสาร) และ HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพ
ของ HP) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเริ่มใชงาน HP Director (ตัวจัดการ 
HP) โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image 
Zone) ที่มาพรอมกับซอฟตแวรของทาน หากไอคอนไมปรากฏขึ้นใน
ทันที ทานอาจตองรอสักครูเพ่ือให HP all-in-one เช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรของทานหรือดูที่ ไมมีไอคอนบางตัวใน HP Director (ตัว
จัดการ HP)

หมายเหตุ หากทานติดต้ังซอฟตแวรตามขอกําหนดขั้นตํ่าสุด (ที่ใกลเคียง
กับการติดต้ังท่ัวไป) ระบบจะไมติดต้ัง HP Image Zone 
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และ Copy (ทําสําเนา) และทานจะไมสามารถใชคุณสมบัติ
เหลานี้ไดจาก HP Director (ตัวจัดการ HP)

● เปดกรอบโตตอบ Printers (เครื่องพิมพ) และตรวจสอบวาม ีHP all-in-
one อยูในรายการ

● มองหาไอคอน HP all-in-one ท่ีซสิเต็มเทรยดานขวาสุดของแถบงาน 
Windows ซึ่งแสดงใหเห็นวา HP all-in-one พรอมใชงาน

เมื่อใสซดีีรอมลงในไดรฟซดีรีอมของเครื่องคอมพิวเตอรแลว ไมมสีิ่งใดเกิดขึ้น 
(เฉพาะ Windows)

วิธแีกไข
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 ไปท่ีเมน ูStart (เริ่มตน) บน Windows แลวคลิก Run (เปดใชงาน)
2 ในกรอบโตตอบ Run (เปดใชงาน) ใหใส d:\setup.exe (หาก

ไดรฟซดีีรอมของทานไมไดแทนดวยอักษร D ใหปอนตัวอักษรอ่ืนที่
ถูกตอง) จากน้ัน คลิก OK

หนาจอตรวจสอบระบบขั้นต่ําจะปรากฏขึ้น

วิธแีกไข
ระบบของทานไมตรงตามขอกําหนดขั้นตํ่าในการติดต้ังซอฟตแวรคลิก
Details (รายละเอียด) เพ่ือดูรายละเอียดของปญหาดังกลาว จากน้ันแกไข
ปญหากอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร

มเีครื่องหมาย X สแีดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB

วิธแีกไข
โดยปกติ จะมีเครื่องหมายสีเขียวปรากฏขึ้นเพ่ือบงช้ีวา ใชคุณสมบัติการติด
ต้ังแบบพรอมใชงาน (plug and play) ไดเครื่องหมาย X สีแดงบงช้ีวา 
เกิดขอผิดพลาดของคุณสมบัติการติดต้ังแบบพรอมใชงาน

ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 ตรวจสอบวา ใสฝาครอบแผงควบคุมไวแนนหนาแลว ใหถอดสายไฟ

เครื่อง HP all-in-one ออก แลวเสียบใหม
2 ตรวจสอบวาเสียบสาย USB และสายไฟแลว
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3 คลิก Retry (ลองอีกครั้ง) เพ่ือลองใชคุณสมบัติการติดต้ังแบบพรอม
ใชงานหากเครื่องยังไมทํางาน ใหดําเนินการข้ันตอไป

4 ตรวจสอบวาติดต้ังสายเคเบิล USB ไวอยางถูกตอง ดังนี้:
– ถอดสาย USB แลวเสียบใหม
– อยาตอสายเคเบิล USB เขากับแปนพิมพหรือฮับที่ไมใชไฟ 

(non-powered)
– สาย USB ตองมีความยาวไมเกิน 3 เมตร
– หากท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานมสีาย USB ตออยูหลายสาย 

ทานอาจดึงสายอื่นๆ ออกกอนขณะติดต้ัง
5 ดําเนินการติดต้ังตอ แลวรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรจากนั้น เปด

HP Director (ตัวจัดการ HP) และหาไอคอนที่สําคัญ (Scan 
Picture (สแกนภาพ) Scan Document (สแกนเอกสาร) Send 
Fax (สงโทรสาร) และ HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP))

6 หากไอคอนท่ีสําคัญไมปรากฏขึ้น ใหลบซอฟตแวรออก แลวติดต้ัง
ใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การถอนการติดต้ังและติดต้ัง
ซอฟตแวรใหม

ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดทีไ่มทราบสาเหตเุกิดขึ้น

วิธแีกไข
พยายามติดต้ังตอไปถายังไมสามารถติดต้ังได ใหหยุด แลวเร่ิมตนติดต้ัง
ใหมอีกครั้ง โดยทําตามคําสั่งบนหนาจอหากมขีอผิดพลาดเกิดข้ึน ทานอาจ
ตองถอนการติดต้ัง และติดต้ังซอฟตแวรใหมอยาเพียงแตลบไฟล
โปรแกรม HP all-in-one ออกจากฮารดไดรฟ แตควรลบไฟลตางๆ 
อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ี uninstall (ถอนการติดต้ัง) ที่อยูในกลุม
โปรแกรม HP all-in-one
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม
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ไมมไีอคอนบางตัวใน HP Director (ตัวจัดการ HP)     
ถาไอคอนที่สําคัญ (Scan Picture - สแกนภาพ Scan Document - 
สแกนเอกสาร Send Fax - สงโทรสาร และ HP Gallery - แกลเลอรี่
ภาพของ HP) ไมปรากฏขึ้น การติดต้ังอาจไมสมบูรณ

วิธแีกไข
และหากการติดต้ังไมสมบูรณ ทานอาจตองถอนการติดต้ังและติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมอยาเพียงแตลบไฟลโปรแกรม HP all-in-one ออก
จากฮารดไดรฟแตควรลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ี 
uninstall (ถอนการติดต้ัง) ที่อยูในกลุมโปรแกรม HP all-in-one สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม

หากตัวชวยติดตั้งโทรสารไมทํางาน

วิธแีกไข
ใหเปดใชงานตัวชวยติดต้ังโทรสารดังน้ี:
1 เปดใชงาน HP Director (ตัวจัดการ HP) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 

โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image 
Zone) ที่มาพรอมกับซอฟตแวรของทาน

2 คลิกเมนู Settings (การตั้งคา) เลือก Fax Settings and 
Setup (การตั้งคาและการติดต้ังโทรสาร) จากนั้นเลือก Fax 
Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร)

หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น (เฉพาะ Windows)

วิธแีกไข
➔ ใน Windows ทานสามารถเขาสูหนาจอการลงทะเบียนจากแถบงาน

ของ Windows ได โดยคลิกที่ Start (เริ่มตน) ไปที่ Programs 
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) (สําหรับ 
XP) Hewlett-Packard HP Officejet 6200 series all-in-
one จากน้ัน คลิก Sign up now (ลงทะเบียนเด๋ียวนี ้)

Digital Imaging Monitor  (หนาจอรูปดิจิตอล) ไมปรากฏในซสิเต็มเทรย 
(เฉพาะ Windows)

วิธแีกไข
หาก Digital Imaging Monitor (หนาจอรูปดิจิตอล) ไมปรากฏในซิสเต็ม
เทรย ใหเปด HP Director (ตัวจัดการ HP) เพ่ือตรวจสอบวามไีอคอน
สําคัญอยูในน้ันหรือไม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มใชงาน
HP Director (ตัวจัดการ HP) โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone 
Help (วิธีใช HP Image Zone) ท่ีมาพรอมกับซอฟตแวรของทาน
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาไมมีไอคอนที่สําคัญใน
HP Director (ตัวจัดการ HP) โปรดดู ไมมีไอคอนบางตัวใน
HP Director (ตัวจัดการ HP)
โดยปกติ ซิสเต็มเทรยจะปรากฏอยูที่มุมขวาดานลางของเดสกท็อป

การถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรใหม                 
ถาการติดต้ังไมสมบูรณ หรือถาทานตอสายเคเบิล USB เขากับคอมพิวเตอร
กอนที่จะปรากฏหนาจอการติดต้ังซอฟตแวร ทานอาจตองถอนการติดต้ัง แลว
ติดต้ังซอฟตแวรใหมอยาเพียงแตลบไฟลโปรแกรม HP all-in-one ออก
จากฮารดไดรฟ แตควรลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ี uninstall 
(ถอนการติดต้ัง) ที่อยูในกลุมโปรแกรม HP all-in-one
การติดต้ังใหมอาจใชเวลาประมาณ 20 ถึง 40 นาที สําหรับคอมพิวเตอรระบบ 
Windows และ Macintosh การถอนการติดต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอร
ระบบ Windows มีสามวิธี คือ

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่1
1 ปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one จากเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือม

ตอเครื่อง HP all-in-one กับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ัง
ซอฟตแวรใหม

2 ไปท่ีแถบงานของ Windows จากนั้นคลิก Start (เริ่มตน) Start 
Programs (เริ่มตนโปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้ง
หมด) (สําหรับ XP) Hewlett-Packard HP Officejet 
6200 series all-in-one uninstall software (ถอนการติดต้ัง
ซอฟตแวร)

3 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4 หากมขีอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก No (ไม)

โปรแกรมอื่นๆ ท่ีใชไฟลเหลานี้อาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบออก

5 รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one กอนที่
จะรีสตารทคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอเครื่อง HP all-in-
one กับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหม

บท 15

172 HP Officejet 6200 series all-in-one

ข
อม
ูลเ
กี่ย
วก
ับ
กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ื้อง
ต
น



6 เมื่อตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสซีดีรอม HP all-in-one เขาไปใน
ไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอร แลวปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอและคําแนะ
นําในคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ HP all-in-one

7 หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตอ HP all-in-one กับคอมพิวเตอร
ของทาน

8 กดปุม เปด เพ่ือเปด HP all-in-one
หลังจากเชื่อมตอและเปดเครื่อง HP all-in-one ทานอาจตองรอสักครูขณะ
คอมพิวเตอรดําเนินการคนหารายละเอียดของอุปกรณเพ่ือใหคุณสมบัติการ
ติดต้ังแบบพรอมใชงานทํางานอยางสมบูรณ

9 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณแลว ไอคอน Status Monitor (จอ
สถานะ) จะปรากฏในซสิเต็มเทรยของ Windows
เมื่อตองการตรวจสอบวา ซอฟตแวรไดรับการติดต้ังอยางถูกตองหรือไม ใหดับ
เบิลคลิกที่ไอคอน HP Director (ตัวจัดการ HP) บนเดสกท็อป หาก
HP Director (ตัวจัดการ HP) แสดงไอคอนที่สําคัญ (Scan Picture - 
สแกนภาพ) Scan Document - สแกนเอกสาร) Send Fax - สงโทรสาร) 
และ HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP)) แสดงวาไดติดต้ังซอฟตแวรเสร็จ
สมบูรณแลว

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่2

หมายเหตุ ใชวิธีนี้ ถาไมมี Uninstall Software (ถอนการติดต้ัง
ซอฟตแวร) ในเมนู Start (เริ่มตน) ของ Windows

1 บนแถบงานของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) Settings (การตั้ง
คา) Control Panel (แผงควบคุม)

2 ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม)
3 เลือก HP all-in-one & OfficeJet 4.0 จากน้ันคลิก Change/

Remove (เปลี่ยน/ลบออก)
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

4 ปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one จากเครื่องคอมพิวเตอร
5 รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one กอนที่
จะรีสตารทคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอเครื่อง HP all-in-
one เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหม

6 เริ่มดําเนินการติดต้ัง
7 ปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอและคําแนะนําในคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ 

HP all-in-one
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เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่3

หมายเหตุ วิธีนี้เปนทางเลือกหนึ่ง ถาไมมี Uninstall Software (การถอน
การติดต้ังซอฟตแวร) อยูในเมน ูStart (เริ่มตน) ของ Windows

1 เปดใชงานโปรแกรมการติดต้ังซอฟตแวร HP Officejet 6200 series 
all-in-one

2 เลือก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) และทําตามคําสั่งบนหนาจอ
3 ปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one จากเครื่องคอมพิวเตอร
4 รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one กอนที่
จะรีสตารทคอมพิวเตอรอยาเช่ือมตอเครื่อง HP all-in-
one เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหม

5 เปดใชงานโปรแกรมการติดต้ังซอฟตแวร HP Officejet 6200 series 
all-in-one อีกครั้ง

6 เริ่มดําเนินการ Reinstall (การติดต้ังใหม)
7 ปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอและคําแนะนําในคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ 

HP all-in-one

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Macintosh
1 ปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one ออกจากเครื่อง Macintosh
2 ดับเบิลคลิกที่ Applications: (แอพพลิเคชัน)โฟลเดอร HP All-in-

One Software (ซอฟตแวร HP All-in-One)
3 ดับเบิลคลิกที่ HP Uninstaller (ตัวถอนการติดต้ัง HP)

ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4 หลังจากถอนการติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-

in-one จากนั้น รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one กอนที่
จะรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอเครื่อง HP all-
in-one เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวร
ใหม

5 เมื่อตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซดีีรอม HP all-in-one ลงใน
ไดรฟซดีีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร

6 ใหเปดซีดีรอมบนเดสกท็อป จากนั้นดับเบิลคลิก HP all-in-one 
installer (ตัวติดต้ัง HP all-in-one)

7 ปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอและคําแนะนําในคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ 
HP all-in-one
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การแกไขปญหาเบื้องตนจากการตั้งคาโทรสาร                 
ในสวนนี้จะกลาวถึงขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนจากการตั้งคาโทรสาร
สําหรับ HP all-in-one หากทานต้ังคา HP all-in-one สําหรับโทรสารไมถูก
ตอง ทานอาจประสบปญหาเมื่อสงหรือรับโทรสาร หรือทั้งสงและรับ

เคล็ดลับ ในสวนนี้จะกลาวถึงเฉพาะการแกไขปญหาเบื้องตนที่เกี่ยวกับการตั้ง
คาเทาน้ันสําหรับวิธีแกไขปญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรสาร เชน ปญหา
ของโทรสารที่พิมพออกมาหรือการรับโทรสารไดชา โปรดดู วิธีใชใน
การแกไขปญหาเบื้องตนบนหนาจอ ที่มาพรอมกับซอฟตแวร
HP Image Zone

หากทานประสบปญหาเกี่ยวกับการสงโทรสาร ทานสามารถสั่งพิมพรายงานการ
ทดสอบโทรสารเพื่อตรวจดูสถานะของเครื่อง HP all-in-one ได การทดสอบ
จะลมเหลวหากเครื่อง HP all-in-one ไมไดรับการตั้งคาสําหรับโทรสารอยาง
ถูกตอง ใหทําการทดสอบนี้หลังจากทานต้ังคาโทรสารที่เครื่อง HP all-in-one 
เสร็จเรียบรอยแลว

การทดสอบผลการตั้งคาโทรสารของทาน                       
1 กด ตั้งคา
2 กด 6 จากนั้นกด 5

ซึ่งเมน ูTools (เครื่องมือ) จะปรากฏขึ้น จากนั้น เลือก Run Fax Test 
(รันการทดสอบโทรสาร)
เครื่อง HP all-in-one จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแผงควบคุม
และพิมพรายงานออกมา

3 ทบทวนรายงาน
– หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตทานยังประสบปญหาในการสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาท่ีต้ังเหลาน้ัน
ถูกตอง คาที่วางไวหรือไมถูกตองอาจทําใหเกิดปญหาในการสงโทร
สาร

– หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหา ขอมูลที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูในสวนตอไปที่ การทด
สอบโทรสารลมเหลว

4 กด OK เพ่ือกลับไปยัง Setup Menu (เมนกูารตั้งคา)
หากทานยังคงประสบปญหาเมื่อใชโทรสาร โปรดดูวิธีใชในการแกไขปญหา
เบื้องตนเพ่ิมเติมไดจากสวนตอไปนี้

การทดสอบโทรสารลมเหลว                       
หากทานรันการทดสอบโทรสารแตการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อดู
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม 
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โปรดดูจากรายงานวาการทดสอบสวนใดที่ลมเหลว แลวคนหาขอมูลจากหัวขอท่ี
เหมาะสมในสวนนี้:
● การทดสอบฮารดแวรของโทรสารลมเหลว
● การทดสอบโทรสารที่ตอกับแจ็คเสียบสายโทรศัพทลมเหลว
● การทดสอบสายโทรศัพทที่ตอกับพอรทที่ถูกตองลมเหลว
● การทดสอบสภาพสายโทรสารลมเหลว
● การทดสอบการตรวจหาเสียงสัญญาณโทรศัพทลมเหลว

การทดสอบฮารดแวรของโทรสารลมเหลว       

วิธแีกไข
● ปดเครื่อง HP all-in-one โดยกดปุม เปด ที่แผงควบคุม จากนั้นดึง

ปลั๊กที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one ออก หลังจากนั้นสองสาม
วินาที ใหเสียบปลั๊กใหมและเปดเครื่องอีกครั้ง รันการทดสอบอีกครั้ง
หนึ่ง หากการทดสอบลมเหลวอีก ใหทบทวนขอมูลการแกไขปญหา
เบื้องตนในสวนนี้

● ลองสงหรือรับโทรสาร ถาทานสามารถสงหรือรับโทรสารไดเรียบรอย 
แสดงวาอาจไมมปีญหาแลว

● หากทานมีคอมพิวเตอรท่ีใช Windows และกําลังรันการทดสอบจาก
Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) ตองแนใจวาเครื่อง 
HP all-in-one ไมมีงานอ่ืนคางอยู เชน การรับโทรสารหรือทํา
สําเนา โปรดดูที่จอแผงควบคุม วามีขอความแสดงวาเครื่อง HP all-
in-one กําลังมีงานอยูหรือไม ถายังมงีานอื่น ใหรอจนกวาจะเสร็จและ
อยูในสถานะหยุดทํางาน แลวจึงคอยทําการทดสอบ

หลังจากแกปญหาที่พบทั้งหมดแลว ลองรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อ
ใหแนใจวาจะสามารถผานการทดสอบได และเครื่อง HP all-in-one 
พรอมสําหรับการใชโทรสาร หาก Fax Hardware Test (การทดสอบ
ฮารดแวรของโทรสาร) ยังคงลมเหลว และทานยังคงประสบปญหาในการ
ใชโทรสาร โปรดติดตอ HP เพ่ือขอรับความชวยเหลือ สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการติดตอ HP เพ่ือขอรับความชวยเหลือ โปรดดู การติดตอขอ
รับบริการจาก HP

การทดสอบโทรสารทีต่อกับแจ็คเสียบสายโทรศัพทลมเหลว               

วิธแีกไข
● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับเครื่อง 

HP all-in-one เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
● ทานตองแนใจวาใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับ HP all-in-one หาก

ทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพื่อตอเครื่อง HP all-in-one กับแจ็ค
เสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ทานอาจไมสามารถสงหรือรับโทรสารได 
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หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมากับเครื่อง HP all-in-one แลว ให
ลองทําการทดสอบโทรสารอีกครั้ง

● ทานตองตอสายระหวางเครื่อง HP all-in-one กับแจ็คโทรศัพทให
ถูกตอง ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบ
ปลายดานหน่ึงเขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหนึ่งเขาที่
พอรท "1-LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-in-one เพ่ือใชโทรสาร โปรดดู การตั้ง
คาโทรสาร

● หากทานใชตัวแยกสัญญาณโทรศัพท อาจทําใหเกิดปญหาในการใช
โทรสารได (ตัวแยกสัญญาณ คือตัวตอโทรศัพทที่มีหัวแจ็คโทรศัพท
แยกออกเปนสองหัว สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท) ลองถอดตัวแยก
สัญญาณออก แลวตอ HP all-in-one เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง

● ลองตอเครื่องโทรศัพทที่ใชตามปกติและสายโทรศัพทกับแจ็คโทรศัพท
ที่จะใชตอเครื่อง HP all-in-one แลวฟงเสียงสัญญาณโทรศัพท หาก
ทานไมไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพท โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทของทานเพื่อตรวจสอบสายสัญญาณน้ี

● ลองสงหรือรับโทรสาร ถาทานสามารถสงหรือรับโทรสารไดเรียบรอย 
แสดงวาอาจไมมปีญหาแลว

หลังจากแกปญหาที่พบทั้งหมดแลว ลองรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อ
ใหแนใจวาผานการทดสอบ และเครื่อง HP all-in-one พรอมสําหรับการ
ใชโทรสาร

การทดสอบสายโทรศัพททีต่อกับพอรททีถู่กตองลมเหลว                         

วิธแีกไข
ตอสายโทรศัพทกับพอรทที่ไมถูกตองท่ีดานหลังของ HP all-in-one
1 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดาน

หนึ่งเขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหนึ่งเขาที่พอรท "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ หากทานใชพอรท "2-EXT" เพ่ือตอกับแจ็คโทรศัพท ทาน
จะไมสามารถสงหรือรับโทรสาร ควรใชพอรท "2-EXT" 
เพ่ือตอกับอุปกรณอ่ืนๆ เทานั้น เชน เครื่องตอบรับ
อัตโนมัติหรือโทรศัพท

2 หลังจากตอสายโทรศัพทกับพอรท "1-LINE" แลว ใหทําการทดสอบ
โทรสารอีกครั้งเพื่อใหมั่นใจวา ผานการทดสอบเรียบรอย และเครื่อง 
HP all-in-one พรอมสําหรับการใชโทรสาร

3 ลองสงหรือรับโทรสาร
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การทดสอบสภาพสายโทรสารลมเหลว       

วิธแีกไข
● ทานตองตอเครื่อง HP all-in-one กับสายโทรศัพทระบบอนาล็อก

มิฉะน้ันทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารได หากตองการตรวจ
ดูวาสายโทรศัพทนั้นเปนระบบดิจิตอลหรือไม ใหลองตอสายโทรศัพท
ระบบอนาล็อกทั่วป แลวฟงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณ
โทรศัพทตามปกติ แสดงวาอาจเปนสายโทรศัพทสําหรับระบบดิจิตอล 
โปรดตอ HP all-in-one กับสายโทรศัพทระบบอนาล็อก แลวลองสง
หรือรับโทรสาร

● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ ็คโทรศัพทกับเคร่ือง HP all-in-
one เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

● ทานตองตอสายระหวางเครื่อง HP all-in-one กับแจ็คสายโทรศัพท
ใหถูกตอง ใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบ
ปลายดานหน่ึงเขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหนึ่งเขาที่
พอรท "1-LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-in-one เพ่ือใชโทรสาร โปรดดู การตั้ง
คาโทรสาร

● อุปกรณอ่ืนที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับ HP all-in-one อาจทําใหการ
ทดสอบลมเหลวได หากตองการทราบวามีอุปกรณใดที่ทําใหเกิด
ปญหาหรือไม ใหปลดสายอุปกรณอื่นๆ ออกจากสายโทรศัพท แลวทํา
การทดสอบอีกครั้ง
– หาก Fax Line Condition Test (การทดสอบสภาพสายโทร

สาร) ผานโดยไมมีอุปกรณอื่น แสดงวามีอุปกรณอยางใดอยาง
หนึ่งที่กอใหเกิดปญหา ลองเสียบอุปกรณเพ่ิมทีละตัว แลวทําการ
ทดสอบในแตละครั้ง จนกวาจะพบวาอุปกรณใดท่ีทําใหเกิด
ปญหา

– หาก Fax Line Condition Test (การทดสอบสภาพสายโทร
สาร) ลมเหลวแมไมติดต้ังอุปกรณอ่ืน ใหลองตอ HP all-in-
one เขากับสายโทรศัพทที่ใชตามปกติ แลวทบทวนขอมูล
การแกไขปญหาเบื้องตนในสวนนี้อีกคร้ัง

● หากทานใชตัวแยกสัญญาณโทรศัพท อาจทําใหเกิดปญหาในการใช
โทรสารได (ตัวแยกสัญญาณ คือตัวตอโทรศัพทที่มีหัวแจ็คโทรศัพท
แยกออกเปนสองหัว สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท) ลองถอดตัวแยก
สัญญาณออก แลวตอ HP all-in-one เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง

หลังจากแกปญหาที่พบทั้งหมดแลว ลองรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อ
ใหแนใจวาผานการทดสอบ และเครื่อง HP all-in-one พรอมสําหรับการ
ใชโทรสาร หากการทดสอบ Fax Line Condition (สภาพสายโทรสาร) 
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ยังคงลมเหลว และทานประสบปญหาในการใชโทรสาร โปรดติดตอบริษัทผู
ใหบริการระบบโทรศัพทบานของทานเพื่อตรวจสอบสายโทรศัพท

การทดสอบการตรวจหาเสียงสัญญาณโทรศัพทลมเหลว       

วิธแีกไข
● อุปกรณอ่ืนที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับ HP all-in-one อาจทําใหการ

ทดสอบลมเหลวได หากตองการทราบวามีอุปกรณอื่นที่ทําใหเกิด
ปญหาหรือไม ใหปลดสายอุปกรณอื่นๆ ออกจากสายโทรศัพท แลวทํา
การทดสอบอีกครั้ง หาก Dial Tone Detection Test 
(การทดสอบหาเสียงสัญญาณโทรศัพท) ผานโดยไมมอีุปกรณอื่น 
แสดงวามอีุปกรณอยางใดอยางหนึ่งที่กอใหเกิดปญหา ลองเสียบ
อุปกรณเพ่ิมทีละตัว แลวทําการทดสอบในแตละครั้ง จนกวาจะพบ
วาอุปกรณใดที่ทําใหเกิดปญหา

● ลองตอเครื่องโทรศัพทที่ใชตามปกติและสายโทรศัพทกับแจ็คโทรศัพท
ที่จะใชตอเครื่อง HP all-in-one แลวฟงเสียงสัญญาณโทรศัพท หาก
ทานไมไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพท โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทของทานเพื่อตรวจสอบสายสัญญาณน้ี

● ทานตองตอสายระหวางเครื่อง HP all-in-one กับแจ็คสายโทรศัพท
ใหถูกตอง ใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบ
ปลายดานหน่ึงเขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหนึ่งเขาที่
พอรท "1-LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-in-one เพ่ือใชโทรสาร โปรดดู การตั้ง
คาโทรสาร

● หากทานใชตัวแยกสัญญาณโทรศัพท อาจทําใหเกิดปญหาในการใช
โทรสารได (ตัวแยกสัญญาณ คือตัวตอโทรศัพทที่มีหัวแจ็คโทรศัพท
แยกออกเปนสองหัว สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท) ลองถอดตัวแยก
สัญญาณออก แลวตอ HP all-in-one เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง

● หากระบบโทรศัพทของทานไมไดใชโทรศัพทแบบกดปุมตาม
มาตรฐาน เชน เปนระบบ PBX บางระบบ อาจทําใหการทดสอบลม
เหลวได ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาในการสงหรือรับโทรสาร ลองสงหรือ
รับโทรสาร

● ดูวาการตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคถูกตองตามประเทศ/ภูมิภาคของทาน 
หากยังไมไดต้ังคา หรือต้ังคาประเทศ/ภูมิภาคไวไมถูกตอง อาจทําให
การทดสอบลมเหลว และเกิดปญหาในการรับสงโทรสารได สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาประเทศ/ภูมิภาค โปรดดูคูมือการ
ติดต้ังที่มาพรอมกับ HP all-in-one

● ทานตองตอเครื่อง HP all-in-one กับสายโทรศัพทระบบอนาล็อก มิ
ฉะนั้นทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารได หากตองการตรวจดูวา
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สายโทรศัพทนั้นเปนระบบดิจิตอลหรือไม ใหลองตอสายโทรศัพท
ระบบอนาล็อกทั่วไป แลวฟงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณ
โทรศัพทตามปกติ แสดงวาอาจเปนสายโทรศัพทสําหรับระบบดิจิตอล 
โปรดตอ HP all-in-one กับสายโทรศัพทระบบอนาล็อก แลวลองสง
หรือรับโทรสาร

หลังจากแกปญหาที่พบทั้งหมดแลว ลองรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อ
ใหแนใจวาผานการทดสอบ และเครื่อง HP all-in-one พรอมสําหรับการ
ใชโทรสาร หากการทดสอบ Dial Tone Detection (การตรวจหาเสียง
สัญญาณโทรศัพท) ยังคงลมเหลว โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการระบบ
โทรศัพทของทานเพื่อตรวจสอบสายโทรศัพท

เครื่อง HP all-in-one มปีญหาการรับสงโทร
สาร                                                   

วิธแีกไข

หมายเหตุ โซลูชันน้ีจะใชเฉพาะในประเทศ/ภูมิภาคที่เราเตรียมสาย
โทรศัพทแบบ 2 เสนไวใหในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-
one อันไดแก: อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี 
จีน โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน 
เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด 
โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร สเปน ไตหวัน ไทย 
สหรัฐอเมริกา เวเนซเุอลา และเวียดนาม

● โปรดใชสายโทรศัพทในกลองที่ใหมาพรอมกับ HP all-in-one เพ่ือ
ตอกับแจ็คโทรศัพท ควรตอปลายสายดานหนึ่งของโทรศัพทแบบ 2 
เสนนี้เขากับพอรท "1-LINE" ที่ดานหลังของ HP all-in-one และตอ
ปลายอีกดานกับแจ็คโทรศัพท ดังภาพดานลาง

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP all-in-one
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สายโทรศัพทพิเศษแบบ 2 เสนจะตางจากสายโทรศัพทแบบ 4 เสน
ทั่วๆ ไปที่ทานอาจมีอยูแลวที่บานหรือที่ทํางาน ดูที่ปลายสายแลว
เปรียบเทียบกับสายสองประเภทดังแสดงในภาพดานลาง

หากทานใชสายโทรศัพทแบบ 4 เสน ใหปลดออก แลวใชสายแบบ 2 
เสนที่ใหมาตอเขากับพอรท "1-LINE" ที่ดานหลังของ HP all-in-
one หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอสายโทรศัพทและตั้ง
คา HP all-in-one เพ่ือใ ชโทรสาร โปรดดู การตั้งคาโทรสาร

   ถาสายโทรศัพทที่จัดใหยาวไมพอ ทานสามารถเพิ่มความยาวของสาย
ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-in-
one ยาวไมพอ

● ลองตอเครื่องโทรศัพทที่ใชตามปกติและสายโทรศัพทกับแจ็คโทรศัพท
ที่จะใชตอเครื่อง HP all-in-one แลวฟงเสียงสัญญาณโทรศัพท หาก
ทานไมไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพท โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทของทานเพื่อตรวจสอบสายสัญญาณน้ี

● อาจมกีารใชงานอุปกรณอื่นที่ใชสายเดียวกับ HP all-in-one ตัวอยาง
เชน ทานจะไมสามารถใช HP all-in-one เพ่ือรับสงโทรสาร หาก
กําลังใชสายเบอรตอนี้ หรือหากทานกําลังใชพีซีโมเด็มเพื่อสงอีเมล
หรือเลนอินเทอรเน็ต

● การตอสายโทรศัพทอาจมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มีคุณภาพเสียง
ตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจทําใหการใชโทรสารมปีญหา ลองตรวจดู
คุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยการเสียบสายโทรศัพทเขากับแจ็ค
โทรศัพท แลวฟงดูวามีสัญญาณรบกวนหรือไมหากทานไดยิน
สัญญาณรบกวน ใหปด Error Correction Mode (โหมดแกไข
ขอผิดพลาด - ECM) แลวลองใชโทรสารอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การใชโหมดแกไขขอผิดพลาด หากยังไมสามารถแกไข
ปญหาได โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการระบบโทรศัพทของทาน

● หากทานใชบริการ digital subscriber line (DSL) ตองแนใจวา
ทานไดตอ DSL ฟลเตอรไวแลว มฉิะนั้นทานจะไมสามารถใช
โทรสารได DSL ฟลเตอรจะขจัดสัญญาณดิจิตอล และให HP all-
in-one สื่อสารกับสายโทรศัพทไดอยางราบรื่น โปรดขอ DSL 
ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของทาน หากทานม ีDSL 
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ฟลเตอรแลว ตองตอฟลเตอรใหถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
กรณี B: ต้ังคา HP all-in-one สําหรับใชงานกับ DSL

● โปรดดูใหแนใจวา ไมไดตอเครื่อง HP all-in-one กับแจ็คโทรศัพท
ที่ติดต้ังไวสําหรับโทรศัพทระบบดิจิตอล หากตองการตรวจดูวาสาย
โทรศัพทนั้นเปนระบบดิจิตอลหรือไม ใหลองตอสายโทรศัพทระบบ
อนาล็อกท่ัวไป แลวฟงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณ
โทรศัพทตามปกติ แสดงวาอาจเปนสายโทรศัพทสําหรับระบบดิจิตอล

● หากทานใชระบบโทรศัพทสาขา (PBX) หรือใชอุปกรณแปลง
สัญญาณ (converter/terminal adaptor) ผานโครงขาย
บริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล (ISDN) โปรดตรวจดูวาตอ 
HP all-in-one กับพอรทที่ใชสําหรับโทรสารและโทรศัพทแลว นอก
จากนี ้ ใหดูวากําหนดอุปกรณแปลงสัญญาณที่ตรงกับประเภทระบบชุม
สาย (switch type) สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของทานแลว
โปรดทราบวา ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานต้ังคาคอนฟก
พอรทของอุปกรณโทรศัพทบางอยางไดเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ทาน
อาจกําหนดใหพอรทหน่ึงเปนโทรศัพทและเครื่องโทรสารมาตรฐาน 
Group 3 และอีกพอรทหนึ่งเปนพอรทอเนกประสงค หากทานยังคง
ประสบปญหาในการตอพอรทโทรสาร/โทรศัพท ใหลองใชพอรทที่
กําหนดใหเปนพอรทอเนกประสงค ซึ่งอาจระบุไววา "multi-combi" 
หรือคําอื่นที่คลายกัน หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาเครื่อง 
HP all-in-one ดวยระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN โปรดดู
การตั้งคาโทรสาร

● หาก HP all-in-one ใชสายโทรศัพทรวมกับบริการ DSL โมเด็ม 
DSL อาจตอสายดินไมถูกตอง หากโมเด็ม DSL ตอสายดินไมถูก
ตอง อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพทได สายโทรศัพทที่
มีคุณภาพเสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจทําใหการใชโทรสารมปีญหา 
ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยการเสียบ
สายโทรศัพทเขากับแจ็คโทรศัพท แลวฟงดูวามสีัญญาณรบกวนหรือ
ไม หากทานไดยินสัญญาณรบกวน ใหปดโมเด็ม DSL และถอดปลั๊ก
ออกอยางนอย 15 นาที เปดโมเด็ม DSL แลวลองฟงเสียงสัญญาณ
โทรศัพทอีกครั้ง

หมายเหตุ ทานอาจประสบปญหาเสียงรบกวนในสายโทรศัพทเนื่อง
จากไฟฟาสถิตไดอีกในอนาคต หากเครื่อง HP all-in-
one หยุดรับสงโทรสาร ใหปฏิบัติตามขั้นตอนนี้อีกครั้ง
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หากทานยังไดยินสัญญาณรบกวนในสาย หรือตองการขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปดโมเด็ม DSL โปรดติดตอผูใหบริการ DSLนอกจากนี้ 
ทานอาจติดตอบริษัทผูใหบริการระบบโทรศัพทของทาน

● หากทานใชตัวแยกสัญญาณโทรศัพท อาจทําใหเกิดปญหาในการใช
โทรสารได (ตัวแยกสัญญาณ คือตัวตอโทรศัพทที่มีหัวแจ็คโทรศัพท
แยกออกเปนสองหัว สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท) ลองถอดตัวแยก
สัญญาณออก แลวตอ HP all-in-one เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง

เครื่อง HP all-in-one มปีญหาเมื่อสงโทรสารดวยตน
เอง                               

วิธแีกไข
● โทรศัพทที่ทานใชเพ่ือรับโทรสารตองตอเขากับ HP all-in-one โดย

ตรง หากตองการสงโทรสารดวยตนเอง ทานตองตอโทรศัพทเขากับ
พอรท "2-EXT" ของ HP all-in-one ดังภาพดานลาง สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการสงโทรสารดวยตนเอง โปรดดู การสงโทรสารจาก
โทรศัพทดวยตนเอง

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP all-in-one
3 โทรศัพท

● หากทานตองการสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทท่ีตอกับเครื่อง 
HP all-in-one โดยตรง ทานตองใชปุมตัวเลขที่โทรศัพทเพ่ือ
สงโทรสาร หามกดที่ปุมตัวเลขบนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-
in-one

เครื่อง HP all-in-one ไมสามารถรับโทรสาร แตจะสามารถสงโทรสาร
ได                             
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วิธแีกไข
● หากทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ โปรดดูใหแนใจวาทาน

ไดต้ังใหคุณสมบัติ Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียก
เขา) บน HP all-in-one ตอบรับ All Rings (สายเรียกเขาทั้ง
หมด) แลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบเสียง
เรียกเขา (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

● หากตั้ง Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน Off (ปด) ทานจะ
ตองรับโทรสารดวยตนเอง มิฉะน้ัน เครื่อง HP all-in-one จะไมรับ
โทรสาร สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดู การ
รับโทรสารดวยตนเอง

● หากทานใชบริการวอยซเมลที่เลขหมายโทรศัพทที่ทานใชรับโทรสาร
ดวย ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง และไมสามารถใหเครื่องรับ
โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความวา ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขา
มาดวยตนเอง หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาเครื่อง 
HP all-in-one เมื่อใชบริการวอยซเมล โปรดดู การตั้งคาโทรสาร 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดู การรับโทร
สารดวยตนเอง

● หากทานติดต้ังพีซีโมเด็มบนสายเดียวกับที่ใชเครื่อง HP all-in-one 
ตรวจดูใหแนใจวา ทานไมไดต้ังซอฟตแวรพีซโีมเด็มเพ่ือรับโทรสาร
อัตโนมัติ โมเด็มที่เปดใชงานคุณสมบัติรับโทรสารอัตโนมัติจะ
รับโทรสารทุกสายท่ีเขามา ซึ่งจะทํา ให HP all-in-one ไม
สามารถรับโทรสารได

● หากทานใชเครื่องตอบรับอ¸±ตโนมัต ิบนสายเดียวกับที่ใช HP all-in-
one ทานอาจประสบปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ี:
– อาจตั้งคาเครื่องตอบรับอัตโนมัติใหใชงานรวมกับ HP all-in-

one ไวไมถูกตอง
– ขอความตอบรับอัตโนมัติของทานอาจยาวหรือมเีสียงดังเกินไป 

จนทําให HP all-in-one ไมสามารถตรวจจับสัญญาณโทรสาร
ได และทําใหเคร่ืองโทรสารที่โทรเขามายกเลิกการติดตอไป

– เครื่องตอบรับอัตโนมัติอาจวางสายเร็วเกินไปหลังจากเริ่มเปดขอ
ความตอบรับ หากไมพบวามผูีพยายามบันทึกขอความไว เชนใน
กรณีที่เปนการโทรเขามาเพื่อสงโทรสาร ซึ่งจะทําให HP all-in-
one ไมสามารถตรวจจับสัญญาณโทรสารได ปญหานี้เกิดข้ึนกับ
เครื่องตอบรับอัตโนมัติระบบดิจิตอลมากที่สุด
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วิธีปฏิบัติดังตอไปนี้อาจชวยทานแกปญหาตางๆ ดังกลาวได:
– เมื่อทานใชเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติบนสายเดียวกับที่ใชรับโทร

สาร ใหตอเครื่องตอบรับอัตโนมัติกับเครื่อง HP all-in-one โดย
ตรง ดังท่ีอธิบายไวใน การตั้งคาโทรสาร

– ตองตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับโทรสารอัตโนมัติ สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-in-one เพ่ือรับโทรสาร
อัตโนมัติ โปรดดู การตั้ง HP all-in-one เพ่ือรับโทรสาร

– ตรวจดูวาไดต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ไวถูก
ตอง ทานตองตั้งใหเครื่องตอบรับอัตโนมัติรับสายหลังจากเสียง
เรียกเขาดัง 4 คร้ัง และให HP all-in-one รับสายหลังจากเสียง
เรียกเขาดังตามจํานวนสูงสุดของเครื่อง(จํานวนครั้งสูงสุดของ
เสียงเรียกเขาจะตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)ซึ่งการตั้งคานี้ 
จะทําให เครื่องตอบรับอัตโนมัติรับสาย และ HP all-in-one 
ตรวจสอบสายนั้น แตหาก HP all-in-one พบวาเปนสัญญาณ
โทรสาร HP all-in-one จะรับโทรสารหากเปนสายโทรศัพท 
เครื่องตอบรับอัตโนม ัติจะบันทึกขอความไว สําหรับขอมูลเกี่ยว
กับการตั้งคาจํานวนเสียงเรียกเขา โปรดดู การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

– ปลดการเชื่อมตอเครื่องตอบรับอัตโนมัติและลองรับโทรสาร หาก
ทานสามารถรับโทรสารโดยไมมีเครื่องตอบรับอัตโนมัติ แสดงวา
เครื่องตอบรับอาจทําใหเกิดปญหา

– ปลดเครื่องตอบรับออกแลวบันทึกขอความตอบรับใหม ขอความ
ที่บันทึกตองส้ันที่สุดเทาที่จะทําได (ไมเกิน 10 วินาที) และ
คอยๆ พูดดวยนํ้าเสียงที่นุมนวล หลังจากจบขอความแลว บันทึก
ตอไปโดยไมใหมีเสียงใดๆ รบกวนอีก 4 - 5 วินาที ลอง
รับโทรสารอีกครั้ง

หมายเหตุ เครื่องตอบรับระบบดิจิตอลบางเครื่องอาจไมเก็บชวง
ที่ไมมีเสียงรบกวนหลังจบขอความไว ใหเปดขอความ
ตอบรับเพื่อลองฟง

● หากเครื่อง HP all-in-one ใชสายโทรศัพทรวมกับอุปกรณโทรศัพท
ประเภทอื่นๆ เชน เครื่องตอบรับ พีซโีมเด็ม และกลองสวิตชแบบ
หลายพอรท ระดับสัญญาณโทรสารอาจลดลงซึ่งอาจทําใหเกิดปญหา
ขณะรับโทรสารได
หากตองการทราบวาอุปกรณอ่ืนทําใหเกิดปญหาหรือไม ใหปลดสาย
อุปกรณอ่ืนๆ ยกเวน HP all-in-one ออกจากสายโทรศัพท แลวลอง
รับโทรสารอีกครั้ง หากทานรับโทรสารไดเมื่อไมมอีุปกรณอ่ืน แสดง
วาอาจมอีุปกรณอยางใดอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหา ใหคอยๆ ตอ
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อุปกรณเพ่ิมทีละอยาง และลองรับโทรสารทุกครั้ง จนกวาจะพบวา
อุปกรณใดที่ทําใหเกิดปญหา

● หากทานมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับสายโทรสาร (เชน การ
ใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะของบริษัทระบบโทรศัพท) ทานตองตั้ง
คาคุณสมบัติ Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา) 
ของ HP all-in-one ใหตรงกัน ตัวอยางเชน หากบริษัทโทรศัพท
กําหนดใหสายของทานดังสองครั้ง ทานตองเลือก Double Rings 
(เสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง) เมื่อต้ังคา Answer Ring Pattern 
(รูปแบบเสียงเรียกเขา) สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการ
ต้ังคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา (เสียง
เรียกเขาเฉพาะ)

หมายเหตุ เครื่อง HP all-in-one อาจไมรูจักรูปแบบเสียงเรียกเขา
บางแบบ เชน เสียงเรียกเขาท่ีดังสั้นยาวสลับกันหากทาน
ประสบปญหาจากเสียงเรียกเขารูปแบบน้ี โปรดขอให
บริษัทผูใหบริการโทรศัพทของทานกําหนดเสียงเรียกเขา
เปนแบบไมใชเสียงสลับ

มกีารบันทึกสัญญาณโทรสารไวทีเ่ครื่องตอบรับอัตโนมัต ิ                

วิธแีกไข
● เมื่อทานใชเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติบนสายเดียวกับที่ใชรับโทรสาร ให

ตอเครื่องตอบรับอัตโนมัติกับเครื่อง HP all-in-one โดยตรง ดังที่
อธิบายไวใน การตั้งคาโทรสาร หากไมตอสายเครื่องตอบรับตามท่ี
แนะนํา สัญญาณโทรสารอาจถูกบันทึกเขาไปในเครื่องตอบรับ

● ตองตั้งเครื่อง HP all-in-one ใหรับโทรสารอัตโนมัติ หากทานต้ังคา
เครื่อง HP all-in-one ใหรับโทรสารดวยตนเอง HP all-in-one จะ
ไมรับสายที่โทรเขามา ทานตองสามารถโตตอบกับสายโทรสารที่เขา
มาดวยตัวทานเอง มฉิะนั้นเครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถรับ
โทรสาร และเครื่องตอบรับจะบันทึกสัญญาณโทรสารนั้นไว สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-in-one เพ่ือรับโทรสาร
อัตโนมัติ โปรดดู การตั้ง HP all-in-one เพ่ือรับโทรสาร

● ตรวจดูวาไดต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ไวถูกตอง 
จํานวนเสียงเรียกเขาของ HP all-in-one ควรมากกวาจํานวนเสียง
เรียกเขาของเครื่องตอบรับอัตโนมัติ หากตั้งจํานวนเสียงเรียกเขาของ
เครื่องตอบรับและ HP all-in-one ไวเทาๆ กัน อุปกรณท้ังสองจะรับ
สาย และเครื่องตอบรับจะบันทึกสัญญาณโทรสารนั้นไว
ทานตองตั้งใหเครื่องตอบรับอัตโนมัติรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดัง 
4 ครั้ง และให HP all-in-one รับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตาม
จํานวนสูงสุดของเครื่อง(จํานวนครั้งสูงสุดของเสียงเรียกเขาจะตางกัน
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ไปตามประเทศ/ภูมิภาค)ซึ่งการตั้งคานี้ จะทําให เครื่องตอบรับรับสาย 
และ HP all-in-one ตรวจสอบสายนั้น แตหาก HP all-in-one พบ
วาเปนสัญญาณโทรสาร HP all-in-one จะรับโทรสารหากเปนสาย
โทรศัพท เครื่องตอบรับอัตโนมัติจะบันทึกขอความไว สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการตั้งคาจํานวนเสียงเรียกเขา โปรดดู การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

มสีัญญาณรบกวนในสายโทรศัพทตั้งแตเชื่อมตอกับ HP all-in-one           

วิธแีกไข

หมายเหตุ โซลูชันน้ีจะใชเฉพาะในประเทศ/ภูมิภาคที่เราเตรียมสาย
โทรศัพทแบบ 2 เสนไวใหในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-
one อันไดแก: อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี 
จีน โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน 
เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด 
โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร สเปน ไตหวัน ไทย 
สหรัฐอเมริกา เวเนซเุอลา และเวียดนาม

● หากทานไมไดตอสายแบบ 2 เสน (ที่มาในกลองพรอมกับ HP all-in-
one) เขากับพอรท "1-LINE" ที่ดานหลังของ HP all-in-one และ
กับแจ็คโทรศัพท ทานอาจไดยินสัญญาณรบกวนในสาย ซึ่งอาจทําให
ไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษแบบ 2 เสนจะตางจาก
สายโทรศัพทแบบ 4 เสนทั่วๆ ไปที่ทานอาจมีอยูแลวที่บานหรือที่ทํา
งาน

● หากทานใชตัวแยกสัญญาณ อาจทําใหเกิดสัญญาณรบกวนในสาย
โทรศัพทได (ตัวแยกสัญญาณ คือตัวตอโทรศัพทที่มหัีวแจ็คโทรศัพท
แยกออกเปนสองหัว สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท) ลองถอดตัวแยก
สัญญาณออก แลวตอ HP all-in-one เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง

● หากทานไมไดตอสายดินของ HP all-in-one อยางถูกตอง ทานอาจ
ไดยินสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพทได ลองตอสายดินเขากับเตารับ
ตัวอื่น

สายโทรศัพททีใ่หมากับ HP all-in-one ยาวไมพอ                   

วิธแีกไข
หากสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one ยาวไมพอ ทาน
สามารถใชคัปเพลอรเพ่ือเพิ่มความยาวสายได ทานสามารถซื้อคัปเพลอร
ไดตามรานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั่วไปที่จําหนายอุปกรณโทรศัพทดวย 
นอกจากนี้ ทานจะตองใชสายโทรศัพทอีกสายหนึ่ง ซึ่งอาจเปนสายโทรศัพท
แบบ 4 เสนมาตรฐานที่ทานมีอยูแลวท่ีบานหรือสํานักงานก็ได
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เคล็ดลับ หากเครื่อง HP all-in-one ใหอะแดปเตอรสําหรับสายแบบ 2 
เสน ทานสามารถใชรวมกับสายแบบ4 เสนเพ่ือเพิ่มความยาวได 
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรสําหรับ
สายแบบ 2 เสน โปรดดูเอกสารที่แนบมาพรอมสายโทรศัพท

วิธเีพิ่มความยาวสายโทรศัพท
1 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลาย

ดานหนึ่งเขาที่คัปเพลอร และปลายอีกดานหนึ่งเขาที่พอรท "1-LINE" 
ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

2 ตอสายโทรศัพทอีกสายหนึ่งเขากับพอรทที่วางอยูบนคัปเพลอร และตอ
ปลายอีกดานกับแจ็คโทรศัพท ดังในภาพ

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 คัปเพลอร
3 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP all-in-one

เกิดปญหาในการโทรสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต               

วิธแีกไข
โปรดตรวจสอบดังนี้:
● บริการ FoIP อาจทํางานผิดพลาดหาก HP all-in-one รับสงโทรสาร

ดวยความเร็วสูง (33600bps) หากทานประสบปญหาในการรับสง
โทรสาร โปรดตั้งความเร็วโทรสารใหชาลงทานสามารถทําไดโดย
เปลี่ยนคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) จาก High สูง (คาดี
ฟอลต) เปน Medium (ปานกลาง) สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ การตั้งความเร็วโทรสาร

● ทานจะสามารถรับสงโทรสารไดโดยการตอสายโทรศัพทเขากับพอรท 
"1-LINE" ที่ HP all-in-one เทานั้น โดยไมใชจากพอรท 
Ethernet ซึ่งหมายความวาการเชื่อมตออินเทอรเน็ตจะตองผานกลอง
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แปลงสัญญาณ (ซึ่งจะมีแจ็คโทรศัพทระบบอนาล็อกสําหรับเช่ือมตอ
โทรสาร) หรือผานบริษัทโทรศัพทเทานั้น

● ทานควรสอบถามจากบริษัทโทรศัพท เพ่ือใหแนใจวาบริการโทรศัพท
ผานระบบอินเทอรเน็ตจะรองรับการใชโทรสารเพราะหากไมรองรับ 
ทานจะไมสามารถรับสงโทรสารผานระบบอินเทอรเน็ตได

การแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงาน     
ในสวนนี้จะประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ: กระดาษ ตลับหมึกพิมพ และการแกไข
ปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับโทรสาร

หัวขอการแกไขปญหาเบื้องตนใน HP Image Zone Help (วิธีใช HP 
Image Zone) จะมคํีาแนะนําการแกปญหาเบื้องตนท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไปที่
สมบูรณยิ่งข้ึน ซึ่งเกี่ยวกับ HP all-in-one
หากตองการอานขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนจากคอมพิวเตอรที่ใช 
Windows ใหไปที่ HP Director (ตัวจัดการ HP) คลิก Help (วิธีใช) จาก
นั้นเลือก Troubleshooting and Support (การแกไขปญหาเบื้องตนและ
การบริการ) นอกจากนี้ ทานยังสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้อง
ตนไดโดยใชปุม Help (วิธีใช) ซึ่งจะปรากฏอยูในขอความแสดงขอผิดพลาด
บางขอความ

เมื่อตองการอานขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนจากคอมพิวเตอรที่ใช 
Macintosh OS X v10.1.5 และเวอรช่ันตอมา คลิกไอคอน HP Image 
Zone ใน Dock เลือก Help (วิธีใช) จากแถบเมนู เลือก HP Image Zone 
Help (วิธีใช HP Image Zone) จากเมน ูHelp (วิธีใช) จากน้ันเลือก 6200 
series Troubleshooting ใน Help Viewer (ตัวเรียกดูวิธีใช)
หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูล
เพ่ิมเติมไดจากเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เว็บไซตนี้จะตอบ
คําถามที่มักพบบอย

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ           
หากตองการหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด ใหใชกระดาษสําหรับ HP all-in-one 
ตามที่ไดแนะนําไวเทานั้นหากตองการดูประเภทกระดาษที่แนะนําไว โปรดไปที่
หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) หรือไปที่
www.hp.com/support
หามใสกระดาษท่ีมวนงอหรือมรีอยยับ หรือกระดาษที่มีขอบพับหรือฉีกขาดใน
ถาดปอนกระดาษ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษติด
ถามีกระดาษติดอยูในเครื่อง ใหนํากระดาษที่ติดออกตามคําแนะนําตอไปนี้

มกีระดาษติดทีเ่ครื่อง HP all-in-one       
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วิธแีกไข
1 กดแท็บที่อยูดานซายของชองทําความสะอาดดานหลังเพื่อเปดฝาออก

นําฝาปดออกจาก HP all-in-one

ขอควรระวัง การพยายามดึงกระดาษที่ติดออกทางดานหนา
ของ HP all-in-one อาจทําใหกลไกเครื่องพิมพเสียหายได ให
นํากระดาษที่ติดออกทางชองทําความสะอาดดานหลังเสมอ

2 คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

คําเตือน ถากระดาษฉีกขาดในขณะที่ทานดึงออกจากลูกกล้ิง 
ใหดูวามีเศษกระดาษติดอยูท่ีลูกกล้ิงและลอเลื่อนหรือไม เพราะ
อาจยังมีกระดาษหลงเหลืออยูในเครื่อง หากทานไมดึงเศษ
กระดาษออกจาก HP all-in-one ใหหมด อาจเกิดปญหา
กระดาษติดเพ่ิมมากขึ้น

3 ใสฝาปดชองทําความสะอาดดานหลัง คอยๆ ดันผาปดไปขางหนาจน
กระทั่งปดสนิท

4 กด OK เพ่ือใหเครื่องทํางานปจจุบันตอไป

มกีระดาษติดทีต่ัวปอนกระดาษอัตโนมัต ิ    

วิธแีกไข
1 ยกฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน
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2 คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

คําเตือน ถากระดาษฉีกขาดในขณะที่ทานดึงออกจากลูกกล้ิง 
ใหดูวามีเศษกระดาษติดอยูท่ีลูกกล้ิงและลอเลื่อนหรือไม เพราะ
อาจยังมีกระดาษหลงเหลืออยูในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ หาก
ทานไมดึงเศษกระดาษออกจาก HP all-in-one ใหหมด อาจ
เกิดปญหากระดาษติดเพ่ิมมากขึ้น

3 ปดฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

ตัวปอนกระดาษอัตโนมัตจิะปอนกระดาษมากเกินไปหรือไมปอน
เลย                 

สาเหตุ
ทานตองทําความสะอาดตัวปอนกระดาษทีละแผนหรือลูกกลิ้งภายในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติดินสอดํา ข้ีผ้ึง หรือหมึกอาจเกาะอยูบนลูกกล้ิงและ
ตัวปอนกระดาษทีละแผนหลังใชงาน หรือหากทานทําสําเนาตนฉบับเขียน
ดวยลายมือหรือตนฉบับที่มหีมึกมาก

● หากตัวปอนกระดาษอัตโนมัติไมปอนกระดาษเลย ตองทําความสะอาด
ลูกกลิ้งภายในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

● หากตัวปอนกระดาษอัตโนมัติปอนกระดาษครั้งละหลายแผนแทนท่ีจะ
เปนแผนเดียว ตองทําความสะอาดตัวปอนกระดาษทีละแผนภายในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติ

วิธแีกไข
ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาดเต็มแผนหนึ่งหรือสองแผนในถาดปอน
กระดาษ จากนั้น กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา เพ่ือดึงกระดาษผานตัวปอน
กระดาษอัตโนมัติ กระดาษธรรมดาจะปลอยและดูดซึมสวนที่เหลือจากลูก
กลิ้งและตัวปอนกระดาษทีละแผน
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หากยังไมสามารถแกไขปญหาได หรือตัวปอนกระดาษอัตโนมัติไมปอน
กระดาษเลย ทานตองทําความสะอาดลูกกลิ้งและตัวปอนกระดาษทีละแผน
ดวยตัวเอง

การทําความสะอาดลูกลิ้งและตัวปอนกระดาษทลีะแผน
1 ยกฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

ลูกกลิ้งและตัวปอนกระดาษทีละแผนแสดงอยู ในภาพประกอบตอไปน้ี

1 ลูกกลิ้ง
2 ตัวปอนกระดาษทีละแผน

2 คอยๆ ชุบผาที่ไมมสีวนผสมของสําลลีงในน้ํากลั่น และบีบผาเปยก
หมาดๆ

3 ใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดส่ิงตกคางที่ติดอยูบนลูกกลิ้งหรือตัวปอน
กระดาษทีละแผน

4 หากใชน้ํากลั่นเช็ดสิ่งที่ติดอยูไมออก ลองใชแอลกอฮอลไอโซโพรพิล 
(ขัดถู)

5 ปดฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ           
หากทานเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพมาแลว ทานอาจพบวาปญหานั้นเกิด
จากตลับหมึกพิมพ

1 นําตลับหมึกพิมพออกและตรวจสอบวาดึงเทปพลาสติกที่ใชปองกันออก
หมดแลว

2 ใสตลับหมึกพิมพเขาไปอีกครั้ง และตรวจสอบวาใสตลับหมึกถูกตองและ
ล็อคเขาที่

3 ถายังคงเกิดปญหา  ใหพิมพรายการการทดสอบเครื่อง เพ่ือดูวามีปญหา
เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพหรือไม
รายงานน้ีจะใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ รวมถึงขอมูล
เกี่ยวกับสถานะ

บท 15

192 HP Officejet 6200 series all-in-one

ข
อม
ูลเ
กี่ย
วก
ับ
กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ื้อง
ต
น



4 หากรายงานการทดสอบเครื่องบงบอกวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพ

5 ถายังคงเกิดปญหา ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสสีทองแดงของตลับหมึก
พิมพ

6 หากทานยังคงประสบปญหาการพิมพ ใหดูวามปีญหาเกิดข้ึนที่ตลับหมึก
พิมพใด แลวจึงเปลี่ยนตลับหมึกน้ัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอเหลาน้ี โปรดดู การดูแลรักษาเครื่อง 
HP all-in-one

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ HP Image Zone      
หาก HP all-in-one เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิล USB ไวแลว 
และทานตองการเชื่อมตอเครื่องน้ีเขากับเครือขายโดยใช HP JetDirect ทาน
จะสามารถพิมพหรือสแกน (โดยใช Webscan) จากคอมพิวเตอรไดเทานั้น 
หากพยายามใชซอฟตแวร HP Image Zone ทานจะพบวา คุณสมบัติการ
สแกนภาพ การสแกนเอกสาร การสงโทรสาร และการทําสําเนา จะแสดงขอ
ความแสดงขอผิดพลาดที่ระบุวาเครื่อง HP all-in-one ถูกยกเลิกการเชื่อมตอ
แลว

มขีอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเลือก Scan Picture (สแกน
ภาพ)     

วิธแีกไข
หากพยายามใขซอฟตแวร HP Image Zone ทานจะพบวาเมื่อใช
คุณสมบัติการสแกนภาพ จะมขีอความแสดงขอผิดพลาดระบุวาเครื่อง 
HP all-in-one ถูกยกเลิกการเชื่อมตอแลว
➔ ปดขอความแสดงขอผิดพลาด และใช Webscan เพ่ือสแกนงาน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Webscan โปรดดู การใช Webscan

ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้น เมื่อเลือก Scan Document (สแกน
เอกสาร) หรือ Scan to OCR (สแกนไปยัง OCR)     

วิธแีกไข
หากพยายามใชซอฟตแวร HP Image Zone ทานจะพบวาเมื่อใช
คุณสมบัติการสแกนเอกสาร จะมขีอความแสดงขอผิดพลาดระบุวาเครื่อง 
HP all-in-one ถูกยกเลิกการเชื่อมตอแลว
➔ ปดขอความแสดงขอผิดพลาด และใช Webscan เพ่ือสแกนงาน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Webscan โปรดดู การใช Webscan

มขีอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเลือก Make Copies (ทํา
สําเนา)     
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วิธแีกไข
หากพยายามใขซอฟตแวร HP Image Zone ทานจะพบวาเมื่อใช
คุณสมบัติการทําสําเนา จะมีขอความแสดงขอผิดพลาดระบุวาเครื่อง 
HP all-in-one ถูกยกเลิกการเชื่อมตอแลว
➔ ปดขอความแสดงขอผิดพลาดและใชแผงควบคุมของ HP all-in-

one เพ่ือทําสําเนา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําสําเนาจากแผงควบคุม โปรดดู
การใชคุณสมบัติการทําสําเนา

มขีอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเลือก Send a Fax 
(สง            โทรสาร)     

วิธแีกไข
หากพยายามใชซอฟตแวร HP Image Zone ทานจะพบวาเมื่อใช
คุณสมบัติการสงโทรสาร จะมขีอความแสดงขอผิดพลาดระบุวาเครื่อง 
HP all-in-one ถูกยกเลิกการเชื่อมตอแลว
➔ ปดขอความแสดงขอผิดพลาดและใชแผงควบคุมของ HP all-in-

one เพ่ือสงโทรสาร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงโทรสารจากแผงควบคุม โปรดดู
การใชคุณสมบัติโทรสาร

การอัพเดตอุปกรณ     
ทานสามารถอัพเดต HP all-in-one ไดหลายวิธีไมวาจะเปนวิธีใด ระบบจะ
ดาวนโหลดไฟลไปยังคอมพิวเตอรของทานเพื่อเริ่มตน Device Update 
Wizard (ตัวชวยอัพเดตอุปกรณ) ตัวอยางเชน:
● ทานอาจเขาไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาของ HP เพ่ือสืบคนขอมูลการ

อัพเกรดอุปกรณของทาน ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําจากศูนยบริการ
ลูกคาของ HP

● ขอความนี้อาจปรากฏบนจอแผงควบคุมท่ีเคร่ือง HP all-in-one เพ่ือแนะ
นําใหทานอัพเดตอุปกรณ

หมายเหตุ หากทานใช Windows ทานสามารถตั้งคายูทิลิต้ี Software 
Update (การอัพเดตซอฟตแวร) (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของซอฟตแวร
HP Image Zone ที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอร) เพ่ือคนหาการอัพเดต
อุปกรณจากเว็บไซตศูนยบริการลูกคาของ HP ในชวงเวลาที่กําหนด
ไวลวงหนาโดยอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูทิลิต้ี
Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) ใหดูที่หนาจอ HP 
Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)
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การอัพเดตอุปกรณ (Windows)       
ใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้เพ่ือสืบคนขอมูลการอัพเดตอุปกรณของทาน:
● ใชเว็บเบราเซอรดาวนโหลดการอัพเดต HP all-in-one จาก

www.hp.com/support ไฟลจะเปนแบบ self-extracting 
executable ซึ่งมีนามสกุล .exe เมื่อดับเบิลคลิกท่ีไฟล .exe Device 
Update Wizard (ตัวชวยอัพเดตอุปกรณ) จะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอร

● ใชยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) เพ่ือคนหา
การอัพเดตอุปกรณจากเว็บไซตศูนยบริการลูกคาของ HP ในชวงเวลาที่
กําหนดไวลวงหนาโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ หลังจากที่ติดต้ังยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดต
ซอฟตแวร) บนคอมพิวเตอรแลว ยูทิลิต้ีนั้นจะคนหาการอัพเดต
อุปกรณหากทานไมมยีูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดต
ซอฟตแวร) เวอรช่ันลาสุดในขณะที่ติดต้ัง กรอบโตตอบจะ
ปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อใหอัพเกรด ยินดี
อัพเกรด

เมื่อตองการอัพเดตอุปกรณ
1 ใหทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– ดับเบิลคลิกที่ไฟลอัพเดต .exe ที่ดาวนโหลดมาจาก www.hp.com/
support

– เมื่อปรากฏขอความคําสั่ง ใหยอมรับการอัพเดตอุปกรณที่ย ูทิลิต้ี
Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) พบ

Device Update Wizard (ตัวชวยอัพเดตอุปกรณ) จะปรากฏข้ึนบน
คอมพิวเตอร

2 ที่หนาจอ Welcome (ยินดีตอนรับ) ใหคลิก Next (ถัดไป)
หนาจอ Select a Device (เลือกอุปกรณ) จะปรากฏขึ้น

3 เลือก HP all-in-one จากรายการ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
หนาจอ Important Information (ขอมูลที่สําคัญ) จะปรากฏขึ้น

4 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตองมคุีณสมบัติตามขอกําหนดที่แสดงไว
5 หากมคุีณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใหคลิก Update (อัพเดต)

หนาจอ Updating Device (การอัพเดตอุปกรณ) จะปรากฏขึ้นจากนั้น 
ไฟที่แผงควบคุมของ HP all-in-one จะสวาง
จอที่แผงควบคุมจะกลายเปนสีเขียว เมื่อมกีารโหลดและแตกไฟล
การอัพเดตไปยังอุปกรณของทาน

6 หามปลดการเชื่อมตอ ปดเครื่อง หรือรบกวนอุปกรณในขณะที่กําลังอัพเดต
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หมายเหตุ หากทานขัดจังหวะการอัพเดต หรือมขีอความแสดงขอผิดพลาด
ที่บงช้ีวาการอัพเดตลมเหลว ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคา
ของ HP เพ่ือขอคําแนะนํา

หลังจากปดและรีสตารท HP all-in-one แลว หนาจอการอัพเดตเสร็จ
สมบูรณจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอรของทาน

อุปกรณของทานไดรับการอัพเดตเรียบรอยแลว ถึงตอนนี้ ทานก็สามารถใช 
HP all-in-one ไดอยางปลอดภัย

การอัพเดตอุปกรณ (Macintosh)     
ตัวติดต้ังการอัพเดตอุปกรณจะบอกวิธีประยุกตใชการอัพเดตกับ HP all-in-
one ดังตอไปนี้:
1 ใชเว็บเบราเซอรดาวนโหลดการอัพเดต HP all-in-one จาก

www.hp.com/support
2 ดับเบิลคลิกที่ไฟลท่ีดาวนโหลดมา

ตัวติดต้ังจะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอร
3 ใหปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอเพื่อติดต้ังการอัพเดตใหกับ HP all-in-one
4 รีสตารท HP all-in-one เพ่ือใหข้ันตอนเสร็จสมบูรณ
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16 การติดตอขอรับบริการจาก HP
Hewlett-Packard ใหบริการทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสําหรับเครื่อง HP all-in-
one
บทน้ีมีขอมูลเกี่ยวกับการขอรับบริการจากอินเทอรเน็ต การติดตอฝายบริการลูกคาของ 
HP การดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ การโทรติดตอขอรับบริการในอเมริกา
เหนือในชวงการรับประกัน การโทรติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ในประเทศญี่ปุน 
การโทรติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ในประเทศเกาหลี การโทรติดตอขอรับบริการ
จากประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก การโทรติดตอประเทศออสเตรเลียหลังการรับประกัน และการ
เตรียมเคร่ือง HP all-in-one สําหรับการสง
หากทานไมพบคําตอบที่ตองการในเอกสารประกอบหรือรายละเอียดบนหนาจอที่มา
พรอมกับผลิตภัณฑของทาน ทานสามารถติดตอบริการสนับสนุนของ HP บริการใด
บริการหนึ่งตามที่มีอยูในรายการในหนาถัดไปการใหบริการบางอยางจะมีใหเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเทาน้ัน และบางอยางอาจมีในหลายประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก 
หากไมมีรายนามหมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการในประเทศ/ภูมิภาคของทาน โปรด
ติดตอตัวแทนขายท่ีไดรับอนุญาตจาก HP ใกลบานทานเพื่อขอคําแนะนํา

การขอรับบริการและขอมูลอื่นๆ จากอินเทอรเน็ต     
หากทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเว็บไซตของ 
HP ดังน้ี:
www.hp.com/support
เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซื้อ

การบริการลูกคาของ HP         
โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทอื่นอาจรวมอยูในเครื่อง HP all-in-one หากทาน
ประสบปญหาในการใชโปรแกรมตางๆ ดังกลาว โปรดโทรขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
ของบริษัทน้ันๆ
หากตองการติดตอศูนยบริการของ HP โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีกอนโทรติดตอ
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 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.hp.com/support
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เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซื้อ
4 หากทานยังประสบกับปญหาเดิมและตองการปรึกษาปญหากับพนักงานดูแลลูกคา

ของ HP โปรดปฏิบัติดังตอไปน้ี:
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 การดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ

5 โทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ท้ังน้ี ควรอยูใกลเครื่อง HP all-in-one ท่ีมี
ปญหาในขณะที่โทรศัพท

การดหูมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ                
ทานสามารถเขาดูขอมูลสําคัญไดโดยใช Information Menu (เมนูขอมูล) ของ 
HP all-in-one

หมายเหตุ หากไมไดเปดเครื่อง HP all-in-one ทานสามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑได
ท่ีสติ๊กเกอรท่ีติดอยูดานหลังหมายเลขผลิตภัณฑเปนรหัส 10 ตัวตรงมุมบน
ดานซายบนของสติ๊กเกอร

การดหูมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ
1 กด OK คางไวในขณะท่ีกด OK คางไว ใหกด 4 Information Menu (เมนู

ขอมูล) จะปรากฏขึ้นมา
2 กด  ไวจนไวกวา Model Number (หมายเลขรุน) จะปรากฏ จากนั้นกด OK

รหัสบริการจะปรากฏขึ้น
จดรหัสบริการใหครบถวน

3 กด ยกเลิก จากนั้นกด  จนกวา Serial Number (หมายเลขผลิตภัณฑ) จะ
ปรากฏ

4 กด OKหมายเลขผลิตภัณฑจะปรากฏขึ้น
จดหมายเลขผลิตภัณฑใหครบ

5 กด ยกเลิก เพ่ือออกจาก Information Menu (เมนูขอมูล)

การโทรติดตอขอรับบริการในทวีปอเมริกาเหนือในชวงการรับ
ประกัน     

โทรหมายเลข 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) ศูนยบริการทางโทรศัพทของ
สหรัฐฯ มีบริการท้ังภาษาอังกฤษและสเปนตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน (วันและเวลาให
บริการอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) การใหบริการในชวงระยะ
เวลาการรับประกันไมมีคาธรรมเนียมใดๆหากพนชวงเวลารับประกันไปแลว ทานอาจ
ตองเสียคาบริการ
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การโทรติดตอขอรับบริการจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก     
หมายเลขดานลางแสดงวันท่ีพิมพคูมือฉบับน้ีหากตองการดูหมายเลขติดตอปจจุบันของ
ศูนยบริการ HP ในประเทศตางๆ ท่ัวโลก โปรดไปที่ www.hp.com/support และ
เลือกประเทศ/ภูมิภาค หรือภาษา
ทานสามารถโทรติดตอศูนยบริการ HP ในประเทศ/ภูมิภาคดังตอไปน้ี หากไมมีช่ือ
ประเทศ/ภูมิภาคของทานในรายนาม โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในทองถิ่นหรือสํานัก
งานขายและบริการ HP ท่ีใกลท่ีสุด เพ่ือขอรับบริการ
การใหบริการในชวงระยะเวลาการรับประกันไมมีคาธรรมเนียมใดๆ ยกเวนคา
โทรศัพททางไกลในบางกรณี อาจตองจายคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไว
สําหรับการใหบริการทางโทรศัพทในยุโรปน้ัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไข
ของการใหบริการดังกลาวในประเทศ/ภูมิภาคของทานโดยดูจาก 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
จากไซปรัส
ไปเอเธนส)

800 9 2649 สโลวาเกีย +421 2 50222444

กรีซ, ตางประเทศ +30 210 6073603 ออสเตรเลีย หลังการ
รับประกัน (คาบริการ
ตอการโทรหนึ่งครั้ง)

1902 910 910

กรีซ, ในประเทศ/
ภูมิภาค

801 11 22 55 47 ออสเตรเลีย ใน
ระหวางการรับประกัน

131047

กัมพูชา โทรสาร: +65-6275-
6707

ออสเตรีย +43 1 86332 1000

กัวเตมาลา 1800-999-5105 อังกฤษ ตางประเทศ +44 (0) 207 512 
5202

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
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ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

คูเวต +971 4 883 8454 อินเดีย 91-80-8526900

จอรแดน +971 4 883 8454 อินเดีย (โทรฟรี) 1600-4477 37

จาเมกา 1-800-711-2884 อินโดนีเซีย 62-21-350-3408

ชิลี 800-360-999 อิสราเอล +972 (0) 9 830 
4848

ซาอุดิอาระเบีย 800 897 1444 อียิปต +20 2 532 5222

ญ่ีปุน +81-3-3335-9800 ฮังการี +36 1 382 1111

ตรินิแดด & โตเบโก 1-800-711-2884 ฮองกง (เขตการ
ปกครองพิเศษ)

+(852) 2802 4098

ตะวันออกกลาง +971 4 366 2020 เกาหลี +82 1588 3003

ตุรกี +90 216 579 71 71 เดนมารก +45 70 202 845

ตูนีเซีย1 +216 71 89 12 22 เนเธอรแลนด (0.10 
ยูโร/นาที)

0900 2020 165

นอรเวย2 +47 815 62 070 เบลเยียม (ดัตช) +32 070 300 005

นิวซีแลนด 0800 441 147 เบลเยียม (ฝร่ังเศส) +32 070 300 004

บราซิล (Demais 
Localidades)

0800-157751 เปรู 0-800-10111

บราซิล (Grande 
São Paulo)

(11) 3747-7799 เปอรโตริโก 1-877-232-0589

บรูไน โทรสาร: +65-6275-
6707

เม็กซิโก 01-800-472-6684

บังกลาเทศ โทรสาร: +65-6275-
6707

เม็กซิโก (เม็กซิโกซิต้ี) (55) 5258-9922

บาหเรน 800 171 เยอรมนี (0.12 ยูโร/
นาที)

+49 (0) 180 5652 
180

ประเทศไทย 0-2353-9000 เยเมน +971 4 883 8454

ปากีสถาน โทรสาร: +65-6275-
6707

เลบานอน +971 4 883 8454
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ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ปานามา 001-800-711-
2884

เวียดนาม 84-8-823-4530

ปาเลสไตน +971 4 883 8454 เวเนซุเอลา 0-800-474-6836 
(0-800-HP invent)

ฝร่ังเศส (0.34 ยูโร/
นาที)

+33 (0)892 69 60 
22

เวเนซุเอลา (คารากัส) (502) 207-8488

ฟนแลนด +358 (0) 203 66 
767

เอกวาดอร 
(Andinatel)

999119+1-800-
7112884

ฟลิปปนส 632-867-3551 เอกวาดอร 
(Pacifitel)

1-800-225528+1-
800-7112884

มาเลเซีย 1-800-805405 แคนาดา หลังการรับ
ประกัน (คาบริการตอ
การโทรหนึ่งครั้ง)

1-877-621-4722

ยูเครน, เคียฟ +7 (380 44) 
4903520

แคนาดา ในระหวาง
การรับประกัน

(905) 206 4663

ลักเซมเบิรก (ฝรั่งเศส) 900 40 006 แคริบเบียน และ 
อเมริกากลาง

1-800-711-2884

ลักเซมเบิรก 
(เยอรมัน)

900 40 007 แอฟริกาตะวันตก +351 213 17 63 80

ศรีลังกา โทรสาร: +65-6275-
6707

แอฟริกาใต 
(สาธารณรัฐแอฟริกา
ใต)

086 0001030

สวิตเซอรแลนด 3 +41 0848 672 672 แอฟริกาใต, นอก
สาธารณรัฐ

+27 11 2589301

สวีเดน +46 (0)77 120 
4765

แอลจีเรีย1 +213 61 56 45 43

สหพันธรัฐรัสเซีย, 
มอสโก

+7 095 7973520 โคลัมเบีย 01-800-51-474-
6836 (01-800-51-
HP invent)

สหพันธรัฐรัสเซีย, 
เซนตปเตอรสเบิรก

+7 812 3467997 โบลิเวีย 800-100247

(ทําตอ)
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ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 800 4520 โปรตุเกส +351 808 201 492

สหรัฐอเมริกา 1-800-474-6836 
(1-800-HP invent)

โปแลนด +48 22 5666 000

สหราชอาณาจักร +44 (0) 870 010 
4320

โมร็อกโค1 +212 22 404747

สาธารณรัฐเช็ก +420 261307310 โรมาเนีย +40 (21) 315 4442

สาธารณรัฐประชาชน
จีน

86-21-38814518, 
8008206616

โอมาน +971 4 883 8454

สาธารณรัฐโดมินิกัน 1-800-711-2884 ไตหวัน +886 (2) 8722-
8000, 0800 010 
055

สิงคโปร 65 - 62725300 ไนจีเรีย +234 1 3204 999

สเปน +34 902 010 059 ไอรแลนด +353 1890 923 
902

1 ศูนยบริการนี้ใหบริการสําหรับลูกคาที่ใชภาษาฝร่ังเศสในประเทศตอไปนี้: โมร็อกโค ตูนีเซีย และแอลจีเรีย
2 คาติดต้ังตอการโทร: 0.55 โครนนอรเวย (0.08 ยูโร), คาบริการลูกคาตอนาที: 0.39 โครนนอรเวย (0.05 ยูโร)
3 ศูนยบริการทางโทรศัพทน้ีใหบริการลูกคาท่ีใชภาษาเยอรมัน ฝร่ังเศส และอิตาเลียนในประเทศสวิตเซอรแลนด (0.08 

ฟรังกสวิส/นาที ระหวางช่ัวโมงที่มีความตองการใชโทรศัพทสูงสุด และ 0.04 ฟรังกสวิส/นาที ระหวางช่ัวโมงที่มีความตองการ
ใชโทรศัพทนอย)

Call in Australia post-warranty     
If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-
of-warranty support fee will be charged to your credit card.
You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty 
support fee will be charged to your phone bill.
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Call HP Korea customer support     

Call HP Japan customer support     

 
TEL : 0570-000-511  

      03-3335-9800  

FAX : 03-3335-8338  

  9:00  17:00 

10:00  17:00 1/1 3  

FAX  
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HP Quick Exchange Service (Japan)     

HP Quick Exchange Service

0570-000511 
:03-3335 -9800   

:   9:00   5:00   
 10:00   5:00 

1 1  3 

: 
  

 

การเตรียมเครื่อง HP all-in-one สําหรับการสง       
หากหลังจากติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP หรือกลับไปที่รานท่ีซื้อผลิตภัณฑ ทานได
รับการรองขอใหสง HP all-in-one เขารับบริการ ใหนําหมึกพิมพออกจากเครื่องและ
ใส HP all-in-one ลงในวัสดุหีบหอเดิม เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นใน
ภายหลัง ทานสามารถนําหมึกพิมพออกจาก HP all-in-one ไมวาเครื่องจะเปดอยูหรือ
ไม เก็บสายไฟและฝาครอบแผงควบคุมไวในกรณีท่ีตองเปลี่ยนเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมสามารถใชไดกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลการให
บริการในประเทศญี่ปุน โปรดดู HP Quick Exchange Service 
(Japan)

1 เปดเครื่อง HP all-in-one หาก HP all-in-one ไมเปดเครื่อง ใหขามขั้นตอนน้ี
และไปท่ีข้ันตอนท่ี 2

2 เปดฝาแครตลับหมึกพิมพ
3 รอจนกวาตลับหมึกพิมพจะหยุดทํางาน จากนั้นใหนําตลับหมึกพิมพออกจากชอง

เสียบ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการนําตลับหมึกพิมพออก โปรดดู การเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพ

หมายเหตุ หากยังไมไดเปดเครื่อง HP all-in-one ทานสามารถถอดปลั๊กออก
แลวใชมือเลื่อนแครตลับหมึกพิมพไปทางขวาจนสุดเพ่ือถอดตลับหมึก
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พิมพออก เม่ือถอดตลับหมึกพิมพออกเรียบรอยแลว ใหใชมือเลื่อน
แครตลับหมึกพิมพกลับไปยังตําแหนงเดิม (ทางซายมือ)

4 ใสตลับหมึกพิมพในตัวปองกันตลับหมึกพิมพหรือถุงพลาสติกกันอากาศเพื่อไมให
หมึกแหง และเก็บแยกไว อยาสงตลับหมึกพิมพมาพรอมกับ HP all-in-one เวน
แตวาเจาหนาท่ีบริการลูกคาของ HP จะแนะนําใหทานสงไปดวย

5 ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและรอสักครูเพ่ือใหตลับหมึกพิมพเลื่อนกลับมายัง
ตําแหนงเดิม (ทางซายมือ)

หมายเหตุ ตรวจดูวาสแกนเนอรอยูในตําแหนงท่ีถูกตองกอนปด HP all-in-one

6 กดปุม เปด เพ่ือปด HP all-in-one
7 ถอดปลั๊กออกแลวจึงถอดสายไฟที่ตอกับเครื่อง HP all-in-one ออกอยาสงสายไฟ

มาพรอมกับเคร่ือง HP all-in-one

คําเตือน เคร่ือง HP all-in-one ท่ีนํามาเปลี่ยน จะไมมีสายไฟใหมาดวย 
จึงควรเก็บสายไฟไวในท่ีปลอดภัยจนกวาเคร่ือง HP all-in-one ท่ีเปล่ียน
ทดแทนจะมาถึง

8 ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกตามขั้นตอนตอไปน้ี:
a วางมือไวบนฝาครอบแผงควบคุมแตละดาน
b ใชน้ิวหัวแมมือดันฝาครอบแผงควบคุมออกมา

9 เก็บฝาครอบแผงควบคุมไวอยาสงฝาครอบแผงควบคุมมากับเครื่อง HP all-in-
one

คําเตือน เคร่ือง HP all-in-one ท่ีเปลี่ยนใหอาจไมมีฝาครอบแผงควบ
คุมมาดวยทานจึงควรเก็บฝาครอบแผงควบคุมไวในท่ีปลอดภัย และเมื่อ
เครื่อง HP all-in-one ท่ีเปลี่ยนใหมาถึง จึงคอยประกอบฝาครอบแผง
ควบคุมกลับเขาไปใหม ทานตองประกอบฝาครอบแผงควบคุมเพ่ือใช
ฟงกชันของแผงควบคุมบนเคร่ือง HP all-in-one ท่ีเปลี่ยนทดแทน

หมายเหตุ โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เพ่ือดูคํา
แนะนําวิธีการประกอบฝาครอบแผงควบคุมเครื่อง HP all-in-one ท่ี
เปลี่ยนทดแทนอาจมีคําแนะนําสําหรับการติดต้ังใหมาพรอมกัน
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10 หากเปนไปได ใหบรรจุเครื่อง HP all-in-one เพ่ือการจัดสงโดยใชวัสดุหีบหอ
เดิมหรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับอุปกรณสําหรับเปลี่ยน

หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออื่นท่ีเหมาะสม ความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัดอยูภาย
ใตการรับประกัน

11 ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
12 โปรดใสส่ิงตอไปน้ีลงในกลองดวย:

– ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเคร่ืองโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการ
พิมพของเครื่องมาดวยจะดีมาก)

– สําเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
– ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถติดตอไดในระหวางวัน
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17 ขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน       
เครื่อง HP all-in-one จะมีการรับประกันในระยะเวลาจํากัด ดังท่ีจะกลาวถึงใน
สวน    ตอไปน้ี ทานจะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับวิธีรับบริการในการรับประกัน และวิธี
การท่ีทานจะอัพเกรดการรับประกันมาตรฐานจากโรงงาน
บทน้ีประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด บริการในระหวาง
การรับประกัน การอัพเกรดการรับประกัน การสงเครื่อง HP all-in-one คืนเพ่ือเขา
รับบริการ และคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันท่ัวโลกแบบจํากัดของ Hewlett-
Packard

ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด     
ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด (ฮารดแวรและบริการ): 1 ป
ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด (ซีดี): 90 วัน
ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด (ตลับหมึกพิมพ): จนกวาหมึก HP จะหมด หรือถึง
วันท่ี “ส้ินสุดระยะเวลาการรับประกัน” ท่ีระบุบนตลับหมึก แลวแตวากรณีใดเกิดข้ึน
กอน การรับประกันน้ีไมรวมถึงผลิตภัณฑหมึกพิมพของ HP ท่ีมีการเติมหมึกพิมพ
ใหม นํามาผลิตใหม ทําความสะอาดใหม ใชงานไมถูกตอง หรือมีการดัดแปลง

บริการรับประกัน     
ในการรับบริการซอมดวนของ HP ทานตองติดตอศูนยบริการของ HP กอน หรือติด
ตอศูนยบริการลูกคาของ HP เพื่อดําเนินการแกไขปญหาเบื้องตน โปรดอาน การ
บริการลูกคาของ HP เพ่ือศึกษาขั้นตอนกอนโทรติดตอศูนยบริการลูกคา
หากเครื่อง HP all-in-one ของทานตองมีการเปลี่ยนช้ินสวนเล็กๆ นอยๆ ซ่ึง
ท านสามารถเปลี่ยนเองได HP อาจชําระคาขนสงและภาษีอากรลวงหนา พรอมกับ
ใหคําแนะนําดานเทคนิคในการเปลี่ยนช้ินสวนผานทางโทรศัพท และชําระคาขนสงรวม
ถึงภาษีอากรสําหรับชิ้นสวนท่ี HP ขอใหทานสงคืน หรือศูนยบริการลูกคาของ HP อาจ
แนะนําใหทานติดตอผูใหบริการท่ีไดรับอนุญาตจาก HP ในการซอมแซมผลิตภัณฑ

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมสามารถใชไดกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลการให
บริการในประเทศญี่ปุน โปรดดู HP Quick Exchange Service 
(Japan)

การอัพเกรดการรับประกัน     
HP อาจเสนอทางเลือกในการอัพเกรดการรับประกันเพ่ือขยายหรือเพ่ิมการรับประกัน
ผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐาน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของทานทางเลื อกท่ีมีอยูอาจรวม
ถึงการใหบริการทางโทรศัพทเปนหลัก การสงเขารับบริการ หรือการเปลี่ยนเครื่องทด
แทนในวันทําการถัดไป โดยทั่วไปแลว การรับประกันบริการจะเริ่มตนในวันท่ีซื้อ
ผลิตภัณฑ และตองมีการซื้อภายในระยะเวลาการซื้อผลิตภัณฑท่ีกําหนดไว
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สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม:
● ในประเทศสหรัฐอเมริกา โทร 1-866-234-1377 เพ่ือพูดคุยกับผูใหคําปรึกษา

ของ HP
● สําหรับประเทศอื่น โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในประเทศของทาน 

โปรดดูหมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการลูกคาระหวางประเทศที่ การโทรติดตอ
ขอรับบริการจากประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก

● เขาไปที่ www.hp.com/support
เมื่อเคร่ืองแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคนหาขอมูล
การรับประกัน

การสงเครื่อง HP all-in-one เขารับบริการ       
กอนสงเครื่อง HP all-in-one เขารับบริการ ทานตองโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ 
HP กอนโปรดอาน การบริการลูกคาของ HP เพ่ือศึกษาขั้นตอนกอนโทรติดตอศูนย
บริการลูกคา

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมสามารถใชไดกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลการให
บริการในประเทศญี่ปุน โปรดดู HP Quick Exchange Service 
(Japan)

คําชีแ้จงเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลกแบบจํากัดของ Hewlett-
Packard     

ขอมูลตอไปน้ีจะบอกถึงการรับประกันท่ัวโลกแบบจํากัดของ HP 

ขอบเขตการรับประกันแบบจํากัด
Hewlett-Packard ("HP") ใหการรับประกันแกลูกคาซึ่งเปนผูใชปลายทาง ("ลูกคา") 
วา ผลิตภัณฑ HP Officejet 6200 series all-in-one ("ผลิตภัณฑ") แตละเครื่อง 
รวมถึงซอฟตแวร อุปกรณเสริม สื่อ และวัสดุท่ีเกี่ยวของ ปราศจากความบกพรองดาน
วัสดุและคุณภาพสินคาในระยะเวลารับประกัน ซึ่งเริ่มนับจากวันท่ีลูกคาซื้อผลิตภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑฮารดแวรแตละชิ้น ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัดของ HP คือ 
หน่ึงปสําหรับชิ้นสวน และหน่ึงปสําหรับการบริการ สําหรับผลิตภัณฑอื่นๆ ท้ังหมด 
ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัดของ HP สําหรับท้ังชิ้นสวนและบริการคือเกาสิบวัน
สําหรับผลิตภัณฑประเภทซอฟตแวร การรับประกันแบบจํากัดของ HP จะครอบคลุม
เฉพาะความลมเหลวในการปฏิบัติตามคําสั่งของโปรแกรมเทาน้ัน HP 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 หรือสัญญาการใหบริการของ HP 
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กับลูกคา อยางไรก็ตาม หากความบกพรองหรือความเสียหายของผลิตภัณฑเกิดจากการ
ใชตลับหมึกพิมพท่ีไมใชผลิตภัณฑของ HP หรือตลับหมึกพิมพแบบเติม HP จะคิดคา
บริการและคาวัสดุตามอัตรามาตรฐานสําหรับการซอมแซมผลิตภัณฑท่ีบกพรองหรือ
เสียหายน้ัน
ในชวงระยะเวลาการรับประกัน หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองของผลิตภัณฑใดๆ 
HP สามารถเลือกท่ีจะซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑท่ีมีขอบกพรองน้ันในกรณีท่ีคา
บริการมิไดรวมอยูในการรับประกันแบบจํากัดของ HP คาบริการจะเปนไปตามอัตรา
มาตรฐานของ HP
หาก HP ไมสามารถซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑท่ีมีขอบกพรองไดตามที่ระบุไวใน
ขอสัญญาของการรับประกัน HP จะคืนเงินใหแกลูกคาตามราคาซื้อของผลิตภัณฑ ภาย
ในระยะเวลาอันสมควรหลังจากที่ไดรับแจงเกี่ยวกับขอบกพรองน้ันๆ
ท้ังน้ี HP ไมมีภาระผูกพันท่ีจะตองซอมแซมผลิตภัณฑ เปลี่ยนใหม หรือคืนเงินใหแก
ลูกคา ตราบใดท่ีลูกคายังมิไดสงผลิตภัณฑท่ีบกพรองน้ันคืนใหแก HP
ผลิตภัณฑท่ีเปลี่ยนใหอาจเปนของใหมหรือมีสภาพเหมือนใหม แตอยางนอยจะตองมี
สมรรถนะการทํางานเทากับผลิตภัณฑเดิม
ผลิตภัณฑของ HP ซ่ึงรวมถึงผลิตภัณฑทุกชิ้น อาจมีช้ินสวน สวนประกอบ หรือวัสดุท่ี
ไดจากการนํามาผลิตใหม โดยมีประสิทธิภาพการทํางานเทียบเทาผลิตภัณฑใหม
การรับประกันแบบจํากัดของ HP สําหรับผลิตภัณฑทุกชิ้น จะมีผลบังคับใชในประเทศ/
ภูมิภาค หรือพ้ืนท่ีท่ี HP มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑ ทานสามารถทําสัญญา
บริการรับประกันเพ่ิมเติม เชน บริการถึงสถานที่ ไดจากศูนยบริการ HP ท่ีไดรับ
อนุญาตในประเทศ/ภูมิภาคที่มีการจําหนายผลิตภัณฑโดย HP หรือตัวแทนที่ไดรับ
อนุญาต

ขอจํากัดของการรับประกัน
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น ท้ัง HP และซัพพลายเออรของ HP ซึ่งเปนบุคคล
ท่ีสาม จะไมใหการรับประกันหรือใหเงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ไมวาจะโดยนัย
หรือชัดแจง ในสวนของการรับประกันหรือเงื่อนไขท่ีเกี่ยวกับความเหมาะสมในการซื้อ
ขาย คุณภาพที่นาพึงพอใจ และความเหมาะสมสําหรับการใชงานในวัตถุประสงคใด
โดยเฉพาะ

ขอจํากัดของความรับผิดชอบ
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น การแกไขปญหาที่ใหไวในคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับ
ประกันแบบจํากัดน้ี เปนการแกไขปญหาของลูกคาโดยเฉพาะแตเพียงผูเดียว
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น นอกเหนือจากภาระผูกพันท่ีระบุในคําชี้แจงเกี่ยว
กับการ  รับประกันน้ีแลว ไมวากรณีใดๆ HP หรือซัพพลายเออรของ HP ซ่ึงเปน
บุคคลท่ีสาม จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายโดยตรง โดยออม โดยกรณีพิเศษ โดย
อุบัติเหตุ หรือความเสียหายท่ีเปนผลสืบเน่ืองใดๆ ไมวาจะเปนไปตามสัญญา การ
ละเมิด หรือหลักกฎ¸«มายใดๆ และไมวา HP หรือซัพพลายเออรของ HP ซึ่งเปน
บุคคลท่ีสาม จะไดรับแจงถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดความเสียหายน้ันหรือไมก็ตาม
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กฎหมายทองถิ่น
คําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดน้ีใหสิทธิเฉพาะทางกฎหมายแกลูกคา นอก
จากน้ี ลูกคาอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งอาจแตกตางกันไปในแตละรัฐของสหรัฐอเมริกา ในแต
ละรัฐของแคนาดา และในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ท่ัวโลก
ในกรณีท่ีคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดน้ีขัดกับกฎหมายทองถิ่น คําชี้แจงน้ี
พึงไดรับการแกไขเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่นน้ันภายใตกฎหมายทองถิ่นดัง
กลาว การยกเลิกสิทธิและขอจํากัดบางประการของคําชี้แจงน้ีอาจไมมีผลบังคับใชกับ
ลูกคา ตัวอยางเชน บางรัฐในสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลของบางประเทศ (รวมทั้งรัฐ
ตางๆ ของแคนาดา) อาจ:
ปฏิเสธการเพิกถอนสิทธิและขอจํากัดของคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันน้ี หากเปนการ
จํากัดสิทธิของผูบริโภคตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย (เชน สหราชอาณาจักร)
หรืออาจจํากัดความสามารถในการบังคับใชการยกเลิกสิทธิหรือขอจํากัดเหลาน้ันของผู
ผลิต หรือ
ใหสิทธิในการรับประกันเพ่ิมเติมแกลูกคา กําหนดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย
ซึ่งผูผลิตไมสามารถทําการเพิกถอนได หรือไมอนุญาตใหมีขอจํากัดภายในระยะเวลา
ของการรับประกันโดยนัยน้ัน
สําหรับการซื้อขายในออสเตรเลียและนิวซีแลนด เงื่อนไขในคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับ
ประกันแบบจํากัดน้ี ไมมีผลในการยกเวน จํากัด หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกฎหมาย ซึ่ง
มีผลใชบังคับกับการจําหนายผลิตภัณฑของ HP ใหแกลูกคาดังกลาว แตจะถือเปนสวน
เพ่ิมเติม เวนเสียแตกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดสําหรับประเทศ/ภูมิภาคในกลุม
สหภาพยุโรป

ขอมูลดานลางน้ีเปนชื่อและที่อยูของบริษัทตัวแทนของ HP ซึ่งใหการรับประกันแบบ
จํากัดของ HP (การรับประกันจากผูผลิต) ในประเทศ/ภูมิภาคในกลุมสหภาพยุโรป
นอกจากนี้ ทานยังมสีิทธติามพระราชบัญญัตทิางกฎหมายตามสัญญาทีท่ําไวกับผูขาย 
นอกเหนือจากการรับประกันจากผูผลิต ซึ่งไมมขีอจํากัด

Belgique/Luxembourg
Hewlett-Packard Belgium SA/NV
Woluwedal 100
Boulevard de la Woluwe
B-1200 Brussels

Ireland
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 Portugal
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Hewlett-Packard France
1 Avenue du Canada
Zone d’Activite de Courtaboeuf
F-91947 Les Ulis Cedex

Hewlett-Packard Portugal - 
Sistemas de
Informtica e de Medida S.A.
Edificio D. Sancho I
Quinta da Fonte
Porto Salvo
2780-730 Paco de Arcos
P-Oeiras

Deutschland
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Straße 110-140
D-71034 Böblingen

Österreich
Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Lieblgasse 1
A-1222 Wien

España
Hewlett-Packard Espanola 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

United Kingdom
Hewlett-Packard Ltd
Cain Road
Bracknell
GB-Berks RG12 1HN
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18 ขอมูลดานเทคนิค 
ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรับ HP all-in-one มีอยูในสวน
น้ี

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ       
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบของซอฟตแวรจะอยูในไฟล Readme สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การดูไฟล Readme โปรดดู การดูไฟล Readme

ขอมูลจําเพาะของกระดาษ                                                 
เน้ือหาสวนน้ีจะเปนขอมูลเกี่ยวกับความจุของถาดใสกระดาษ ขนาดกระดาษ และขอมูล
จําเพาะเกี่ยวกับขอบกระดาษ
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ความจขุองถาดใสกระดาษ       

ประเภท นํ้าหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ1 ถาดรับกระดาษ
ออก2

กระดาษธรรมดา 16 ถึง 24 ปอนด 
(60 ถึง 90 แกรม)

100 (กระดาษ 20 
ปอนด)

50 (กระดาษ 
20 ปอนด)

กระดาษ legal 20 ถึง 24 ปอนด 
(75 ถึง 90 แกรม)

100 (กระดาษ 20 
ปอนด)

50 (กระดาษ 
20 ปอนด)

บัตร สูงสุด 110 
ปอนด (200 แก
รม)

20 10

ซองจดหมาย 20 ถึง 24 ปอนด 
(75 ถึง 90 แกรม)

10 10

แผนใส ไมระบุ 30 15

ฉลาก ไมระบุ 20 10

กระดาษภาพถาย
ขนาด 4 x 6 น้ิว

145 ปอนด (236 
แกรม)

30 15

กระดาษภาพถาย
ขนาด 8.5 x 11 น้ิว

ไมระบุ 30 15

1 ความจุสูงสุด

2 ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกท่ีทานใชมีผลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนําใหทานหม่ัน
นํากระดาษออกจากถาดรับกระดาษออก

หมายเหตุ ถาดปอนตนฉบับจะมีกระดาษขนาด Letter, Legal และ A4 ได 20 แผน 
(กระดาษ 16 ถึง 24 ปอนด)

ขนาดกระดาษ           

ประเภท ขนาด

กระดาษ Letter: 216 x 280 มม.
A4: 210 x 297 มม.
A5: 148 x 210 มม.
Executive: 184.2 x 266.7 มม.
Legal: 216 x 356 มม.

ซองจดหมาย U.S. #10: 105 x 241 มม.
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ประเภท ขนาด

U.S. #9: 98 x 225 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.
10 x 15 ซม.
127 x 178 มม.
Letter: 216 x 280 มม.
A4: 210 x 297 มม.

บัตร 76 x 127 มม.
บัตรดัชนี: 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.

กําหนดเอง 76 x 127 มม. ถึง 216 x 356 มม.

ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับขอบกระดาษ       

 ดานบน (ขอบดาน
หัวกระดาษ)

ดานลาง (ขอบ
ดานทายกระดาษ)
1

ขอบดานซายและ
ขวา

กระดาษ U.S. 
(Letter, Legal, 
Executive)

1.8 มม. 6.7 มม. 1.5 มม.

ISO (A4, A5) และ 
JIS (B5)

1.8 มม. 6.7 มม. 1.5 มม.

ซองจดหมาย 1.8 มม. 6.7 มม. 1.5 มม.

(ทําตอ)
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 ดานบน (ขอบดาน
หัวกระดาษ)

ดานลาง (ขอบ
ดานทายกระดาษ)
1

ขอบดานซายและ
ขวา

บัตร 1.8 มม. 6.7 มม. 1.5 มม.
1 การต้ังคาขอบกระดาษนี้ไมสามารถใชได อยางไรก็ตาม พ้ืนท่ีการเขียนท้ังหมดสามารถใชกันได พ้ืนท่ีการเขียน

น้ีเพ่ิมระยะจากจุดศูนยกลางออกไป 5.4 มม. (0.21 น้ิว) ทําใหระยะขอบกระดาษดานบนและดานลางไมเทากัน

ขอมูลจําเพาะดานการพิมพ           
● สีดํา 1200 x 1200 dpi
● สี dpi สูงสุด 4800 dpi, หมึก 6 สี 4800 dpi
● วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
● ภาษา: HP PCL Level 3, PCL3 GUI หรือ PCL 10
● สีดําสูงสุด 23 แผนตอนาที สี 18 แผนตอนาที (ข้ึนอยูกับรุน)
● ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร

โหมด ความละเอียด (จุดตอนิ้ว)

Maximum dpi (dpi สูง
สุด)

สูงสุดถึง 4800 x 1200 dpi โดยใช 1200 rendered 
dpi

Best (ดีท่ีสุด) สูงถึง 1200 x 1200

Normal (ธรรมดา) สูงถึง 600 x 600

Fast Draft (รางแบบ
คราวๆ)

สูงถึง 300 x 300

ขอมูลจําเพาะของการทําสําเนา           
● การประมวลภาพแบบดิจิตอล
● ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 99 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
● ยอ/ขยายแบบดิจิตอลไดต้ังแต 25 ถึง 400% (ข้ึนอยูกับรุน)
● พอดีกับหนา, สแกนกอน
● สีดําสูงสุด 23 แผนตอนาที สี 18 แผนตอนาที (ข้ึนอยูกับรุน)
● ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร

โหมด ความละเอียดในการพิมพ 
(dpi)

ความละเอียดในการสแกน (dpi)
1

Best (ดีท่ีสุด) สูงสุดถึง 4800 x 1200 dpi 
โดยใช 1200 scan dpi

สูงถึง 1200 x 1200
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โหมด ความละเอียดในการพิมพ 
(dpi)

ความละเอียดในการสแกน (dpi)
1

Normal 
(ธรรมดา)

สูงถึง 600 x 600 สูงถึง 300 x 300

Fast (แบบ
เร็ว)

สูงถึง 300 x 300 สูงถึง 300 x 300

1 ปรับขนาดสูงสุด 400%

ขอมูลจําเพาะของโทรสาร           
● คุณสมบัติของโทรสารแบบขาวดําและสีท่ีใชสะดวก
● หมายเลขโทรดวนสูงถึง 100 หมายเลข (ข้ึนอยูกับรุน)
● หนวยความจําสูงถึง 100 หนา (ข้ึนอยูกับรุน และตาม ITU-T Test Image #1 

ท่ีความละเอียดมาตรฐาน) สําหรับหนาท่ีซับซอนหรือมีความละเอียดสูงกวาน้ีจะใช
พ้ืนท่ีหนวยความจํามากขึ้น

● รับ-สงโทรสารหลายหนาดวยตนเอง
● หมุนหมายเลขเดิมซํ้าโดยอัตโนมัติถึงหาครั้ง (ข้ึนอยูกับรุน)
● โทรซ้ําโดยอัตโนมั ติหน่ึงครั้งหากไมมีผูรับ (ข้ึนอยูกับรุน)
● รายงานการยืนยันและการทํางาน
● โทรสารตามขอกําหนด CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
● ความเร็วในการรับสงขอมูล 33.6 Kbps
● 3 วินาทีตอหนาท่ีความเร็ว 33.6 Kbps (ตาม ITU-T Test Image #1 ท่ีความ

ละเอียดมาตรฐาน) สําหรับหนาท่ีซับซอนหรือมีความละเอียดสูงกวาน้ีจะใชพ้ืนท่ี
หนวยความจํามากขึ้น

● ตรวจสัญญาณการโทรดวยการสลับสายของเครื่องตอบรับอัตโนมัติ/โทรสาร

 ภาพถาย (dpi) ละเอียดมาก 
(dpi)

ละเอียด (dpi) มาตรฐาน (dpi)

ขาวดํา 196 x 196 (8-
บิต เกรยสเกล)

300 x 300 196 x 196 98 x 98

สี 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200

ขอมูลจําเพาะของการสแกน           
● รวม Image Editor
● ซอฟตแวร OCR แบบสมบูรณจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขได

โดยอัตโนมัติ
● ความเร็วของการสแกนจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
● อินเตอรเฟสที่ใชกับ Twain ได
● ความละเอียด: 1200 x 2400 ppi แบบออพติคัล, เพ่ิมสูงถึง 19,200 dpi

(ทําตอ)
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● สี: 16-บิตตอสี RGB, ท้ังหมด 48-บิต
● ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจก: 216 x 297 มม.

ขอมูลจําเพาะทางกายภาพ              
● ความสูง: 23.4 ซม.
● ความกวาง: 45 ซม.
● ความลึก: 38.4 ซม.
● นํ้าหนัก: 6.8 กก.

ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา       
● การใชไฟ: สูงสุด 60 W
● แรงดันไฟฟาเขา: AC 100 ถึง 240 V ~ 1630 mA 50–60 Hz ตอสายดิน
● แรงดันไฟฟาออก: DC 32Vdc===1100 mA, 16V dc===1600 mA

ขอมูลจําเพาะดานสภาพแวดลอม       
● ระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะในการใชงานที่แนะนํา: 15º ถึง 32º C (59º ถึง 90º F)
● ระดับอุณหภูมิปฏิบัติการท่ีสามารถใชงานได: -15º ถึง 35º C (5º ถึง 104º F)
● ความชื้น: 15% ถึง 85% RH ไมควบแนน
● ระดับอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): –4º ถึง 60º C 

(–40º ถึง 140º F)
● ในท่ีท่ีมีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาแรงดันไฟฟาออกจากเครื่อง HP all-

in-one อาจผิดพลาดบาง
● HP แนะนําใหใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 เมตร (10 

ฟุต) เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีมีแนวโนมวาจะมี
คาสูงใหเหลือนอยท่ีสุด

ขอมูลจําเพาะอื่นๆ
หากทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซต
ของ HP โดยเขาไปที่ www.hp.com/support

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม     
สวนน้ีเปนขอมูลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม การกอใหเกิดโอโซน การใชพลังงาน 
การใชกระดาษ พลาสติก รายการขอมูลความปลอดภัยในการใชวัสดุ และโครงการรี
ไซเคิล
ขอมูลในสวนน้ีจะเกี่ยวของกับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

การรักษาสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวด
ลอมเครื่องพิมพน้ีไดรับการออกแบบใหมีคุณลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
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หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูจากเว็บไซตเพ่ือสิ่งแวดลอมของ HP ท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

การเกิดกาซโอโซน
เครื่องพิมพน้ีกอใหเกิดกาซโอโซน (O3) ในปริมาณท่ีนอยมาก

Energy consumption
Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR        mode, 
which saves natural resources, and saves money without affecting the 
high performance of this product. This 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.
For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the 
following website:
www.energystar.gov

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายกุารใชงานของเครื่อง
พิมพน้ีแลว

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
ทานสามารถอานเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต HP 
ท่ี:
www.hp.com/go/msds
ลูกคาท่ีไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ควรติดตอศูนยบริการลูกคา HP ใกลบาน

โครงการรไีซเคิล 
HP ไดเสนอโครงการสงคืนผลิตภัณฑและการรีไซเคิลเพ่ิมมากขึ้นในหลายประเทศ ท้ัง
ยังไดรวมมือกับศูนยรีไซเคิลอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดหลายแหงท่ัวโลก นอกจากนี้ 
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HP ยังชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนําผลิตภัณฑบางอยางท่ีไดรับความนิยมสูงสุดมา
ซอมแซมและนําออกจําหนายอีกครั้ง
ผลิตภัณฑ HP น้ีประกอบดวยวัสดุตอไปน้ี ท่ีอาจตองอาศัยการจัดการดวยวิธีพิเศษเมื่อ
สิ้นสุดอายกุารใชงาน:
● สารปรอทในหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นทในสแกนเนอร (< 2 มิลลิกรัม)
● ตะกั่วในโลหะบัดกรี

โครงการรไีซเคิลวัสดสุําหรับ HP inkjet     
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอมโครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP ดําเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตตอไปนี้
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

ประกาศขอบังคับ 
เครื่อง HP all-in-one มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงาน
ท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
ขอมูลในสวนน้ีจะประกอบดวยหัวขอตางๆ เกี่ยวกับขอบังคับ แตไมเกี่ยวของกับการทํา
งานแบบไรสาย

หมายเลขรุนตามขอบังคับ     
เพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมี หมายเลข
รุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับสําหรับ
ผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0402 โปรดอยาจําสับสนระหวางหมายเลขตามขอ
บังคับกับชื่อทางการตลาด (HP Officejet 6200 series all-in-one) หรือหมายเลข
ผลิตภัณฑ (Q5786A)

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 
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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.
This equipment includes automatic dialing capability. When 
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.

Note ุ 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. (The telephone number 
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provided may not be a 900 number or any other number for which 
charges exceed local or long-distance transmission charges.) In 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 
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. This booklet is available from the U.
S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-
000-00345-4.

Caution 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 
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interference and void the FCC authorization to operate this 
equipment.

Exposure to radio frequency radiation

Caution 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 
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 Specifications. This is confirmed by the 
registration number. The abbreviation IC before the registration 
number signifies that registration was performed based on a 
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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.

Note ุ The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each 
terminal device provides an indication of the maximum 
number of terminals allowed to be connected to a telephone 
interface. The 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     

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 purchased. Contact 
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 dialing. In the unlikely event of problems with loop 
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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)     

Notice to users in Korea     

Declaration of conformity
This section contains the HP Officejet 6200 series all-in-one 
Declaration of conformity, and information about it for the Euopean 
Economic Area.

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 6200 series all-in-one 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-0402
Product Name: OfficeJet 6200 Series (Q5800A, Q5802A, Q5810A)
Model Number(s): OJ 6210 (Q5801A/B), OJ 6213 (Q5808C), OJ 6210xi (Q5802A), OJ 

6210v (Q5803A), OJ 6200 (Q5804A/B), OJ 6203 (Q5807A), OJ 6205 
(Q5805A), OJ 6215 (Q5806B)
OJ 6210 (Q5801A/C), OJ 6200 (Q5804A), OJ 6208 (Q5809D)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4491 (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

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68

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.

16 April 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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การสงตอ 121
ดวยตนเอง 110

การรีไซเคิล 219
การวาง

ตนฉบับ 33
การสงเครื่อง HP All-in-
One 204
การสงเครื่อง HP All-in-
One เขารับบริการ 208
การอัพเดตซอฟตแวร. ดู 
การอัพเดตอุปกรณ
การอัพเดตอุปกรณ

Macintosh 196
Windows 195
เกี่ยวกับ 194

การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ
146
การแกไขปญหาเบื้องตน

การตั้งคาที่ไมถูกตอง
163
การติดตั้งซอฟตแวร
168
การติดตั้งฮารดแวร 161
ตลับหมึกพิมพ 164
ติดตอศูนยบริการลูกคา
ของ HP 160
ติด, กระดาษ 42, 167

ทรัพยากรที่รองรับ 160
ภาพรวมของการติด
ตั้ง 161
ภาษา, การแสดงผล
163
สายเคเบิล USB 162
เกี่ยวกับ 159
แครตลับหมึกพิมพมีส่ิง
กีดขวาง 167

การโทรโดยกดปุมบนหนา
จอ 108
การใชเครื่องพิมพรวมกัน

Windows 21
การใส

กระดาษ A4 36
กระดาษ legal 36
กระดาษ letter 36
กระดาษขนาดเต็ม
แผน 36
กระดาษภาพถายขนาด 
10 x 15 ซม. 38
กระดาษภาพถายขนาด 
4 x 6 น้ิว 38
การด Hagaki 39
ฉลาก 41
ซองจดหมาย 40
บัตรอวยพร 41
ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด 41
แผนใส 41
โปสการด 39

การด Hagaki, การใส 39
แกลเลอรี่ภาพของ HP

OS 9 HP Image 
Zone 18
OS X HP Image 
Zone 15

แกไขปญหาเบื้องตน
กระดาษ 189

การรับโทรสาร 180,
183
การสงโทรสาร 180,
183
งานในสวนของการทํา
งาน 189
ตลับหมึกพิมพ 192
ทดสอบโทรสาร 175
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร
180, 183, 186, 188
สัญญาณรบกวนในสาย
โทรศัพท 187

ข
ขนาดกระดาษ

การตั้งคาสําเนา 45
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
213
ขอความ

การเพิ่มคุณภาพสําเนา
55
ปอนโดยใชปุมหมาย
เลข 113

ขอมูลจําเพาะ. ดู ขอมูลดาน
เทคนิค
ขอมูลจําเพาะของ
กระดาษ 213
ขอมูลจําเพาะดานสภาพแวด
ลอม 218
ขอมูลจําเพาะทาง
กายภาพ 218
ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระแส
ไฟฟา 218
ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับขอบ
กระดาษ 215
ขอมูลดานเทคนิค

ขนาดกระดาษ 214
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 213
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ขอมูลจําเพาะของ
กระดาษ 213
ขอมูลจําเพาะของการทํา
สําเนา 216
ขอมูลจําเพาะของการ
สแกน 217
ขอมูลจําเพาะของโทร
สาร 217
ขอมูลจําเพาะดานการ
พิมพ 216
ขอมูลจําเพาะดานสภาพ
แวดลอม 218
ขอมูลจําเพาะทาง
กายภาพ 218
ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟา 218
ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับ
ขอบกระดาษ 215
ความจุของถาดใส
กระดาษ 214
นํ้าหนัก 218

ค
ความคมชัด, โทรสาร 119
ความจุของถาดใส
กระดาษ 214
ความละเอียด, โทรสาร
118
ความเร็ว

การเลื่อนดูท่ีแผงดาน
หนา 157
สําเนา 48

ความเร็วในการเลื่อนดูขอ
ความ 157
คอมพิวเตอรโมเด็ม. ดู พีซี
โมเด็ม
คุณภาพสําเนาแบบดีท่ีสุด
48
คาดีฟอลตท่ีกําหนดโดยโรง
งาน, กลับไปใช 158

เครื่องตอบรับ
การรับโทรสารหลาย
แผน 101

เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
ตั้งคา 86, 88
แกไขปญหาเบื้องตน
183, 186

เครื่องตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ. ดู เคร่ืองตอบรับ
อัตโนมัติ
แครตลับหมึกพิมพ 167
แครตลับหมึกพิมพ, ถูกขวาง
ไว 167

จ
จอที่แผงควบคุม

เปลี่ยนการตั้งคา 163
เปลี่ยนภาษา 163

จํานวนสําเนา 49
แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนัง, โทรสาร 176

ฉ
ฉลาก

การใส 41
ขอมูลจําเพาะ 213

ซ
ซองจดหมาย

การใส 40
ขอมูลจําเพาะ 213

ซอฟตแวร
ติดตั้งใหม 172
ถอนการติดต้ัง 172
แกไขปญหาเบื้องตนใน
การติดตั้ง 168

ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน 
พิมพจาก 63

ด
ดวยตนเอง

การรับ, โทรสาร 110
รายงานโทรสาร 115
สง, โทรสาร 106, 108
แกไขปญหาเบื้องตน, 
โทรสาร 183

ต
ตลับหมึก. ดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพ

การดูแล 146
การเปลี่ยน 146
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 164
จัดเก็บ 150
ช่ือชิ้นสวน 146
ตลับหมึกพิมพภาพ 150
ทําความสะอาด 153
ทําความสะอาดบริเวณหัว
ฉีดหมึก 155
ทําความสะอาดหนา
สัมผัส 153
ปรับตําแหนง 151
ส่ังซื้อ 137
แกไขปญหาเบื้องตน
192

ตอบรับอัตโนมัติ 8, 101
ตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
150
ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

กระดาษติด, แกไข
ปญหาเบื้องตน 190
ทําความสะอาด 191
ปญหาในการปอน
กระดาษ, แกไขปญหา
เบื้องตน 191

ตัวปอนตนฉบับอัตโนมัติ
การวางตนฉบับ 33

ตั้งคา
การใชสายโทรศัพทเดียว
กัน 77
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ทดสอบโทรสาร 98,
175
ปุมเมนู 7
พีซีโมเดม็ 80, 81,
88, 94
ระบบ PBX 74
วอยซเมล 79, 94
สาย DSL 73
สาย ISDN 74
สายโทรสารแยกตาง
หาก 72
เครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ 86, 88
เมนู 10
เสียงเรียกเขาเฉพาะ
75, 122
แกไขปญหาเบื้องตน
เกี่ยวกับโทรสาร 175
โทรสาร 67

ตั้งเวลาโทรสาร 107
ติดตั้งซอฟตแวรใหม 172
ติดตอเครื่องสงเพื่อขอรับ
โทรสาร 111
ติด, กระดาษ 42, 167,
189

ถ
ถอนการติดตั้ง

ซอฟตแวร 172

ท
ทดสอบ

การตั้งคาโทรสาร 98,
175
การทดสอบฮารดแวร
ของโทรสาร 176
การทดสอบโทรสารลม
เหลว 175
พอรทโทรสาร 177
สภาพสายโทรสาร 178
สายโทรศัพท 177

เสียงสัญญาณโทรศัพท
179
แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนัง 176

ทดสอบพอรทที่ถูกตอง, โทร
สาร 177
ทดสอบสภาพสาย, โทร
สาร 178
ทดสอบเสียงสัญญาณ
โทรศัพท, ลมเหลว 179
ทดสอบแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนัง, โทรสาร
176
ทําความสะอาด

ตลับหมึกพิมพ 153
ตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติ 191
ตัวเคร่ืองภายนอก 144
บริเวณหัวฉีดหมึกของ
ตลับหมึกพิมพ 155
หนาสัมผัสตลับหมึก
พิมพ 153
แผนรองฝาปด 143

ทําสําเนา
แกไขปญหาเบื้องตน
193

ทําใหสวางข้ึน
สําเนา 55
โทรสาร 119

ทําใหเขมขึ้น
สําเนา 55
โทรสาร 119

โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว 8
โทรซ้ําโทรสาร 106, 123
โทรสาร

Error Correction 
Mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาดหรือ ECM)
125
การตั้ง 67

การตั้งคา 118, 120
การตั้งคาตอบรับ
อัตโนมัติ 103
การตั้งคาระบบตอบ
รับ 101
การทดสอบลมเหลว
175
การปอนขอความและ
สัญลักษณ 113
การรับสาย 110
การรับสายดวยตนเอง
110
การรับโทรสารสํารอง
124
การสงดวยตนเ อง 106
การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 108
ขนาดกระดาษ 120
ขอมูลจําเพาะของโทร
สาร 217
ความคมชัด 119
ความละเอียด 118
ความเร็ว 126
คาดีฟอลต 120
ต้ังคา 175
ต้ังเวลา 107
ติดตอเพื่อขอรับโทร
สาร 111
ทดสอบ 98, 175
ทําใหสวางขึ้นหรือทําให
เขมขึ้น 119
ปุมเมนู 6
พิมพซ้ํา 127
พีซีโมเด็ม, ตั้งคา 80,
81, 88, 94
ยกเลิก 128
ยอขนาดอัตโนมัติ 124
ระดับเสียง 121
ระบบ PBX, ตั้งคา 74
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ระบบกดปุมหรือระบบ
หมุน 120
ระบบตอบรับ, การตั้ง
คา 103
รับ 109, 180
รายงาน 98, 105, 114
รูปแบบเสียงเรียกเขา
122
ลบ 127
วอยซเมล, ตั้งคา 79,
94
วันที่และเวลา 112
สัญญาณรบกวนในสาย
โทรศัพท 187
สาย DSL, ตั้งคา 73
สาย ISDN, ตั้งคา 74
สายโทรศัพท 176,
180, 187
สง 104, 180
สงตอโทรสาร 121,
122
หมายเลขลัด 115,
116, 117, 118
หยุดชั่วคราว 113
หัวกระดาษ 112
อินเทอรเน็ต, บน 188
อินเทอรเน็ต, ผาน 127
เครื่องตอบรับ
อัตโนมตัิ 86, 88,
183, 186
เมนู 9
เสียงเรียกเขา 109
เสียงเรียกเขาเฉพาะ
75, 101, 122
แกไขปญหาเบื้องตน
175
แกไขปญหาเบื้องตนดวย
ตนเอง 183
โทรซ้ํา 106, 123

โทรศัพท

การรับโทรสาร 110
สงโทรสาร 106

โทรศัพทระบบกดปุม 120
โทรศัพทระบบหมุน 120

บ
บัตรอวยพร, การใส 41
บันทึก, โทรสารในหนวย
ความจํา 124

ป
ประกาศขอบังคับ

หมายเลขรุนตามขอ
บังคับ 220

ประเภทของการเชื่อมตอที่
รองรับ

USB 22
การใชเครื่องพิมพรวม
กัน 22, 23
ท่ีเชื่อมตอกับเครือขาย
23

ปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ 151
ปญหาการเชื่อมตอ, โทร
สาร 180, 183
ปุม OK 7
ปุมคุณภาพ 7
ปุมตัวเลข 7, 113
ปุมยกเลิก 7
ปุมหมายเลขลัด 6
ปุมหมายเลขลัดแบบวัน
ทัช 7
ปุมเปด 7
ปุมเร่ิมสแกน 7
โปสการด, การใส 39

ผ
แผงควบคุม

การปอนขอความ 113
ภาพรวม 6

แผงดานหนา

ความเร็วในการเลื่อนดู
ขอความ 157

แผนรองฝาปด, ทําความ
สะอาด 143
แผนใส

การใส 41
ขอมูลจําเพาะ 213
สําเนา 47

พ
พอดีกับหนา 53
พิมพโทรสารจากหนวย
ความจําซ้ํา 127
พีซีโมเด็ม

การตั้งคาเพ่ือใชงานรวม
กับโทรสาร 80, 81, 88
แกไขปญหาเบื้องตน
180, 183

ฟ
ไฟสัญญาณเตือน 7
ไฟล readme, ดู 161

ภ
ภาพถาย

HP Image Zone 132
ตลับหมึกพิมพภาพ 150
สงภาพที่สแกน 130
เพ่ิมคุณภาพของ
สําเนา 56

ม
โมเด็ม. ดู พีซีโมเด็ม

ย
ยกเลิก

พิมพงาน 66
สําเนา 57
สแกน 61
โทรสาร 108, 122,
128

ยอ/ขยาย 7
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ยอ/ขยายสําเนา
การปรับขนาดใหพอดีกับ
กระดาษ Letter 54
ขนาดที่กําหนดเอง 53
ปรับขนาดเพื่อใหพอดีกับ
กระดาษ Letter หรือ 
A4 53

ยอขนาดโทรสารใหพอดี
124

ร
รหัสบริการ 198
รหัสประจําตัวผูใช 112
ระดับเสียง, ปรับโทรสาร
121
ระบบ PBX, ตั้งคา 74
ระบบตอบรับ 101
ระบบโทรศัพทแบบขนาน
68
ระบบโทรศัพทแบบ
อนุกรม 68
รายงาน

การทดสอบเครือ่ง
115, 144
การทดสอบโทรสารลม
เหลว 175
การยืนยัน 114
ขอผิดพลาด 114
บันทึกรับสงโทรสาร
115
รายการโทรดวน 115
รายการโทรสารครั้งสุด
ทาย 115
โทรสาร 98, 105,
114, 115, 175

รายงานการทดสอบเครื่อง
115, 144
รายงานขอผิดพลาด, โทร
สาร 114

รายงานยืนยัน, โทรสาร
114
รายงานโทรสารอัตโนมัติ
114
รูปแบบเสียงเรียกเขา 75,
122
เร่ิมทําสําเนา

ขาวดํา 7
สี 7

เร่ิมโทรสาร
ปุมขาวดํา 6
ปุมสี 6

ล
ลูกศรขวา 7
ลูกศรซาย 7

ว
วอยซเมล

การตั้งคาเพื่อใชงานรวม
กับโทรสาร 79, 94,
101
แกไขปญหาเบื้องตน
183

วันท่ี, ตั้ง 112
วิธีใชของ HP (OS 9 HP 
Image Zone) 18
เวลาหนวงขอความแจง
เตือน 157
เวลา, ตั้ง 112
เว็บไซตของ HP (OS 9 
HP Image Zone) 18

ศ
ศูนยบริการลูกคาของ HP

กอนที่ทานจะโทรศัพท
160

ส
สัญลักษณ, การปอน 113
ส่ังซื้อ

กระดาษ 137
คูมือการติดตั้ง 138
คูมือการใชงาน 138
ซอฟตแวร 138
ตลับหมึกพิมพ 137

สาย ADSL. ดู สาย DSL
สาย DSL, ตั้งคาสําหรับใช
งานกับโทรสาร 73
สาย ISDN, ตั้งคา 74
สายโทรศัพท

การเชื่อมตอ, ลมเหลว
177
ตรวจสอบ 177
เพ่ิมความยาว 187

สายโทรศัพทแบบ 2 เสน
180, 187
สายโทรศัพทแบบ 4 เสน
180, 187
สายโทรศัพทแบบสองเสน
180, 187
สายโทรศัพทแบบส่ีเสน
180, 187
สําเนา

legal เปน letter 54
การตั้งคาดีฟอลต 49
ขนาดกระดาษ 45
ขนาด, กําหนดเอง 53
ขยาย 53
ขอความ, การเพิ่ม
คุณภาพ 55
ขอมูลจําเพาะของการทํา
สําเนา 216
ความเขมของสี 55
ความเร็ว 48
คุณภาพ 48
จํานวนสําเนา 49
ประเภทกระดาษ, ท่ีแนะ
นํา 47
ปรับสวนที่มีสีออนใหคม
ชัดขึ้น 56
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ปุมเมนู 7
ภาพถายบนกระดาษ 
letter หรือ A4 51
ภาพถายแบบไมมีขอบ
50
ภาพถาย, การเพิ่ม
คุณภาพ 55
ยกเลิก 57
ยอ 53, 54
ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด 57
เมนู 8
เอกสารขาวดํา 50

สําเนาแบบไมมีขอบ
กระดาษภาพถายขนาด 
10 x 15 ซม. (4 x 6 
น้ิว) 50
เต็มหนากระดาษ 51

ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตารีด
การใส 41
สําเนา 57

ส่ิงแวดลอม
การรีไซเคิลวัสดุอิงค
เจ็ต 220
โปรแกรมควบคุม
ผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษส่ิง
แวดลอม 218

สี
ความเขม 55
สําเนา 56

ส่ือ. ดู กระดาษ
สแกน

HP Instant Share
130
ขอมูลจําเพาะของการ
สแกน 217
จากแผงดานหนา 60
หยุด 61

สแกนภาพ

HP Director 
(Windows) 12
OS 9 HP Image 
Zone (Macintosh)
17
OS X HP Image 
Zone (Macintosh)
14
แกไขปญหาเบื้องตน
193

สแกนเอกสาร
HP Director 
(Windows) 12
OS 9 HP Image 
Zone (Macintosh)
17
แกไขปญหาเบื้องตน
193

สแกนไปยัง
ปุมเมนู 7
เมนู (จาก USB ไปยัง 
Macintosh) 9
เมนู (จาก USB ไปยัง 
Windows) 9

สแกนไปยัง OCR (OS X 
HP Image Zone) 14
สงตอโทรสาร 121, 122
สงโทรสาร

การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 108
จากหนวยความจํา 108
ดวยตนเอง 106,
108, 183
ตั้งเวลา 107
แกไขปญหาเบื้องตน
194
โทรซ้ํา 106
โทรดวน 106
โทรสารเบื้องตน 104

สงไปยังอุปกรณ

HP Director 
(Macintosh) 136
HP Image Zone 
(Macintosh) 134
HP Image Zone 
(Windows) 133
ภาพที่สแกน 130

เสียงเรียกเขาเฉพาะ 75,
101, 122
เสียงเรียกเขาเพ่ือรับโทร
สาร 109
เสียงเรียกเขา, รูปแบบ 122
เสียง, ปรับโทรสาร 121

ห
หนวยความจํา

บันทึกโทรสาร 124
พิมพโทรสารซ้ํา 127
ลบโทรสาร 127

หนาจอแผงควบคุม 7
หมายเลขผลิตภัณฑ 198
หมายเลขลัด

กลุม 116
การลบการตั้งคา 118
การสรางรายการหมาย
เลข 116
พิมพรายการ 115
สงโทรสาร 106
แกไข 117

หมายเลขลัดรายบคุคล 116
หมายเลขโทรศัพท, การ
บริการลูกคา 197
หยุด

พิมพงาน 66
สําเนา 57
สแกน 61
โทรสาร 122, 128
โทรสารท่ีตั้งเวลาไว
108

หัวกระดาษ, โทรสาร 112
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อัตราความเร็วบอด 126
อินเทอรเน็ต, การใชโทร
สาร 127, 188
แอพพลิเคชันเพ่ิมเติม (OS 
9 HP Image Zone) 18

ดัชนี
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