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1 HP all-in-one ภาพรวม
สามารถเขาถึงฟงกชันตางๆ ของ HP all-in-one ไดโดยตรง โดยไมตองเปด
เครื่องคอมพิวเตอร การทํางานตางๆ เชน การทําสําเนา การสงโทรสาร หรือการ
พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําภาพถาย สามารถดําเนินการใหเสร็จ
สมบูรณอยางรวดเร็วและงายดายบนเครื่อง HP all-in-one ของทาน บทนี้จะ
อธิบายถึงคุณสมบัติของฮารดแวร ฟงกชันบนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-
one และวิธีเขาสูซอฟตแวร HP Image Zone

หมายเหตุ HP Photosmart 2600 series และ HP Photosmart 2700 
series all-in-ones มคุีณสมบัติแตกตางกันเล็กนอย เครื่องพิมพ
รุนท่ีทานซื้ออาจไมมีคุณสมบัติบางอยางที่กลาวไวในคูมือน้ี

เคล็ดลับ ทานอาจเพ่ิมขีดความสามารถของ HP all-in-one ไดโดยใช
ซอฟตแวร HP Image Zone ซึ่งติดต้ังไวในคอมพิวเตอร 
ซอฟตแวรนี ้จะมฟีงกชันการทําสําเนา โทรสาร การสแกน และ
ฟงกชันเกี่ยวกับภาพถายที่เปยมประสิทธิภาพ รวมทั้งคําแนะนําการแก
ปญหาเบื้องตนและวิธีใชผลิตภัณฑ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) และ
ใช HP Image Zone เพ่ือการใชงาน HP all-in-one เพ่ิมเติม

ขอมูลทั่วไปของ HP all-in-one     

ฉลาก รายละเอียด

1 ฝาปด
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ฉลาก รายละเอียด

2 จอแสดงผลกราฟกสี

3 แผงควบคุม

4 ชองเสียบการดหนวยความจําและพอรท
กลอง PictBridge

5 ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

6 ถาดปอนกระดาษ

7 ตัวปรับความยาวกระดาษ

8 ถาดรับกระดาษออก

9 ไฟแสดงสถานะระบบไรสาย 802.11b 
และ g
(เฉพาะ HP Photosmart 2700 
series all-in-one เทานั้น)

10 ตัวปรับความกวางกระดาษ

11 กระจก

12 พอรทอีเทอรเน็ตและไฟแสดงการทํางาน
ของอีเทอรเน็ต

13 พอรท USB ดานหลัง

14 การเชื่อมตอกระแสไฟฟา

15 พอรทเช่ือมตอโทรสาร (1-LINE และ 2-
EXT)

16 ชองทําความสะอาดดานหลัง

หมายเหตุ ระบบไรสายที่เครื่อง HP Photosmart 2700 series all-in-one 
จะเปดทํางานโดยคาดีฟอลต ไฟสีน้ําเงิน (ของระบบไรสาย) จะแสดง
สถานะของการทํางานของระบบไรสาย และจะยังคงสวางอยูขณะที่
ระบบดังกลาวทํางาน หากทานตอเครื่อง HP all-in-one โดยใชสาย
เคเบิล USB หรืออีเทอรเน็ต ใหปดระบบไรสายกอน หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการปดระบบไรสายและไฟสีนํ้าเงิน โปรดดูคูมือการ
ใชระบบเครือขายที่ใหมาพรอม HP all-in-one

บท 1

(ทําตอ)
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ภาพรวมของแผงควบคุม     
ในสวนนี้จะอธิบายถึงฟงกชันของปุมตางๆ บนแผงควบคุม ไฟ และปุมตัวเลข 
รวมทั้งไอคอนตางๆ บนจอแสดงผลกราฟกสี ตลอดจนสกรีนเซฟเวอร

คุณสมบัตขิองแผงควบคุม
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ฉลาก ชื่อและรายละเอียด

1 จอแสดงผลกราฟกส:ี ดูเมนู ภาพถาย และขอความสามารถปรับและเปลี่ยน
มุมจอแสดงผลกราฟกสีเพ่ือใหมองเห็นไดดีข้ึน

2 ยกเลิก: หยุดการทํางาน ออกจากเมนู หรือออกจากการตั้งคา    

3 สแกน:เลือกฟงกชันการสแกน เมื่อไฟที่ปุมสวางข้ึน แสดงวามีการเลือก
ฟงกชันการสแกน    

4 ลูกศรขวา: เพ่ิมคา หรือไปขางหนาเมื่อดูภาพถายบนจอแสดงผลกราฟกสี

5 ภาพถาย:เลือกฟงกชันภาพถายเมื่อไฟที่ปุมสวางขึ้น แสดงวามกีารเลือก
ฟงกชันภาพถาย ใชปุมนี้เพ่ือพิมพภาพถายจากการดหนวยความจําภาพถาย
หรือเพื่อบันทึกภาพถายลงบนคอมพิวเตอรของทาน    

6 ลูกศรลง: เล่ือนลงไปยังตัวเลือกเมนู

7 แผนเลือกภาพ: พิมพแผนเลือกภาพเมื่อใสการดหนวยความจําในชองเสียบ
การดหนวยความจํา แผนเลือกภาพจะแสดงภาพขนาดยอของภาพถายทั้ง
หมดในการดหนวยความจํา ทานสามารถเลือกภาพถายในแผนเลือกภาพ 
และพิมพภาพเหลานั้นโดยสแกนแผนเลือกภาพ

8 หมุนภาพ: หมุนภาพถายที่แสดงอยูบนจอแสดงผลกราฟกสี 90 องศา การกด
ปุมครั้งตอไปจะเปนการหมุนภาพไปอีก 90 องศา

หมายเหตุ การหมุนภาพจะมีผลเฉพาะตอการพิมพในโหมดอัลบั้มเทานั้น

9 ปุมตัวเลข: ปอนหมายเลขโทรสาร คา หรือขอความ

10 เริ่มพิมพสดีํา, เริ่มพิมพส:ีเริ่มตนทําสําเนา สแกน โทรสาร หรืองานจากการด
หนวยความจําภาพถายท้ังสีดําหรือสี  

11 ปรับขนาดภาพ:ขยายรูปภาพบนจอแสดงผลกราฟกสี และทานยังสามารถใช
ปุมนี้ปรับการตัดภาพในขณะที่พิมพไดดวย

12 HP Instant Share: เขาสูคุณสมบัติ HP Instant Share

13 โทรสาร:เลือกฟงกชันโทรสาร เมื่อไฟที่ปุมสวางขึ้น แสดงวามีการเลือก
ฟงกชันโทรสาร    

14 OK: เลือกเมน ูการตั้งคา หรือคาที่แสดงบนจอแสดงผลกราฟกสี

15 ลูกศรซาย: ลดคาตางๆ หรือยอนกลับเมื่อมีการดูภาพถายบนจอแสดงผล
กราฟกสี

บท 1
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ฉลาก ชื่อและรายละเอียด

16 ลูกศรขึ้น: เลื่อนข้ึนไปยังตัวเลือกเมนู

17 ทําสําเนา:เลือกฟงกชันทําสําเนาเมื่อไฟที่ปุมสวางขึ้น แสดงวามกีารเลือก
ฟงกชันการทําสําเนา ปุมน้ีจะสวางตามคาดีฟอลต    

18 เปด: เปดหรือปดเครื่อง HP all-in-one เมื่อปดเครื่อง HP all-in-one 
แลว ยังคงมีไฟปริมาณเล็กนอยจายใหกับอุปกรณ ถอดปลั๊กออกเพื่อหยุดการ
เช่ือมตอระหวางแหลงจายไฟกับเครื่อง HP all-in-one

19 ตั้งคา: เขา  สูระบบเมนูสําหรับรายงาน การตั้งคาโทรสาร และการบํารุงรักษา 
รวมทั้งวิธีใชผลิตภัณฑที่จัดจําหนาย    

ไอคอนบนจอแสดงผลกราฟกสี     
ไอคอนตอไปน้ีจะปรากฏขึ้นตรงดานลางของจอแสดงผลกราฟกสีเพ่ือแจงขอมูล
ที่สําคัญเกี่ยวกับ HP all-in-one ไอคอนบางอยางอาจจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อ
เครื่อง HP all-in-one ของทานสามารถใชกับเครือขายไรสาย

ไอคอน วัตถปุระสงค

แสดงวาหมึกพิมพใกลหมดแลวสีตรงดานลางของไอ
คอนจะสัมพันธกับสีตรงสวนบนของตลับหมึกพิมพ 
เชน ไอคอนสีเขียวหมายถึงตลับหมึกพิมพที่มีสีเขียว
ตรงสวนบน ซึ่งเปนตลับหมึกพิมพ 3 สี

แสดงระดับหมึกพิมพในตลับหมึกพิมพซึ่งแสดงดวยไอ
คอนสี ตัวอยางน้ีจะแสดงตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา

ดานซาย: แสดงวามกีารเชื่อมตอโดยใชสาย
ดานขวา: แสดงวาไมมกีารเชื่อมตอโดยใชสาย

แสดงวา HP all-in-one สามารถเชื่อมตอเครือขาย
แบบไรสายได แตขณะนี้ไมมีการเชื่อมตอเครือขาย
แบบไรสาย ใชสําหรับโหมดพื้นฐานเทานั้น(เฉพาะ 
HP Photosmart 2700 series all-in-one เทานั้น)

แสดงวามกีารเชื่อมตอเครือขายไรสายเฉพาะกิจ(
เฉพาะ HP Photosmart 2700 series all-in-one 
เทานั้น)    

(ทําตอ)
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ไอคอน วัตถปุระสงค

แสดงความแรงของสัญญาณในการเชื่อมตอเครือขาย
ไรสาย ใชสําหรับโหมดพื้นฐานเทานั้น(เฉพาะ HP 
Photosmart 2700 series all-in-one เทานั้น)

แสดงวาไดรับขอความของ HP Instant Share 
แลว    

แสดงวามกีารตั้งคา HP Instant Share แตปดการ
รับขอความ

แสดงวามกีารติดต้ังอะแดปเตอรบลทููธ และมีการเชื่อม
ตอ

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

ภาพรวมของเมนู
ตารางตอไปนี้จะแสดงขอมูลโดยยอถึงเมนรูะดับบนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
กราฟกสีของ HP all-in-one

Copy Menu (เมนทูําสําเนา)

Copy Menu (เมนทูํา
สําเนา)    

1. จํานวนสําเนา 
(Number of Copies)

บท 1

(ทําตอ)
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Copy Menu (เมนทูํา
สําเนา)    

2. ยอ/ขยาย (Reduce/
Enlarge)
3. เลือกถาดรับกระดาษ 
(Tray Select)
4. ขนาดกระดาษ 
(Paper Size)
5. ประเภทกระดาษ 
(Paper Type)
6. คุณภาพสําเนา (Copy 
Quality)
7. สวางขึ้น/เขมข้ึน 
(Lighter/Darker)
8. การเพิ่มคุณภาพ 
(Enhancements)
9. ความเขมของสี 
(Color Intensity)
0. กําหนดคาดีฟอลตใหม 
(Set New Defaults)

เมน ูScan To (สแกนไปยัง)
เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะแสดงปลายทางสแกน รวมถึงแอพพลิเคชันที่
ติดต้ังอยูบนคอมพิวเตอรของทาน ดวยเหตุนี้ เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จึง
อาจแสดงปลายทางสแกนแตกตางจากที่ปรากฏในที่นี้

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

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

(ทําตอ)
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Scan To (USB - 
Windows) (สแกนไปยัง 
(USB - Windows))    

5. การดหนวยความจํา 
(Memory Card)

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

1. JPEG ไปยังแกลเลอรี่ภาพ
ของ HP (JPEG to HP 
Gallery)
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. การดหนวยความจํา 
(Memory Card)

Scan Menu (เมนสูแกน)
เมื่อเช่ือมตอ HP all-in-one กับระบบเครือขายซึ่งมคีอมพิวเตอรหนึ่งเครื่อง
หรือมากกวานั้น Scan Menu (เมนูสแกน) จะใหทานเลือกคอมพิวเตอรที่
เช่ือมตอกอนจะแสดงตัวเลือกบางอยาง

Scan menu (เมนู
สแกน) (ตอกับเครือ
ขาย)    

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

บท 1

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

Photo Menu (เมนภูาพ
ถาย)    

1. ตัวเลือกในการพิมพ 
(Print Options)
2. แกไข (Edit)
3. ถายโอนไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร (Transfer 
to Computer)
4. สไลดโชว 
(Slideshow)
5. HP Instant Share

Fax Menu (เมนโูทรสาร)

Fax Menu (เมนโูทร
สาร)    

1. ความละเอียด 
(Resolution)
2. สวางขึ้น/เขมข้ึน 
(Lighter/Darker)
3. กําหนดคาดีฟอลตใหม 
(Set New Defaults)

Proof Sheet Menu (เมนแูผนเลือกภาพ)

Proof Sheet Menu (
เมนแูผนเลือกภาพ)    

1. พิมพแผนเลือกภาพ 
(Print Proof Sheet)
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Proof Sheet Menu (
เมนแูผนเลือกภาพ)    

2. สแกนแผนเลือกภาพ 
(Scan Proof Sheet)

เมน ูHP Instant Share

HP Instant Share    

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

Setup Menu (เมนกูารตั้งคา)
การเลือก Help Menu (เมนวูิธีใช) ใน Setup Menu (เมนกูารตั้งคา) จะ
ชวยใหทานหาวิธีใชงานท่ีสําคัญไดอยางรวดเร็วขอมูลสวนใหญจะนําเสนอไวใน
หนาจอคอมพิวเตอร Windows PC หรือ Macintosh ที่เช่ือมตอ อยางไรก็
ตาม ขอมูลเกี่ยวกับไอคอนจอแสดงผลกราฟกสีจะมีอยูในหนาจอแสดงผล
กราฟกสี

Setup Menu (เมนกูาร
ตั้งคา)    

1. เมนวูิธีใช (Help 
Menu)
2. พิมพรายงาน (Print 
Report)
3. ต้ังหมายเลขโทรดวน 
(Speed Dial Setup)
4. ต้ังคาโทรสารเบื้องตน 
(Basic Fax Setup)
5. ต้ังคาโทรสารขั้นสูง 
(Advanced Fax Setup)

บท 1

(ทําตอ)
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Setup Menu (เมนกูาร
ตั้งคา)    

6. เครื่องมือ (Tools)
7. ลักษณะที่ตองการ 
(Preferences)
8. เครือขาย (Network)
9. HP Instant Share
0. บลทููธ (Bluetooth)

ใช HP Image Zone เพื่อการใชงาน HP all-in-one เพิ่ม
เติม     

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

การเขาสูซอฟตแวร HP Image Zone จะแตกตางกันไปตามระบบปฏิบัติ
การ (OS) เชน หากทานมีพีซีและกําลังรัน Windows จุดที่เขาถึงซอฟตแวร
HP Image Zone คือ HP Director (ตัวจัดการ HP) แตหากทานมีเครื่อง 
Macintosh และกําลังรัน OS X V10.1.5 หรือใหมกวา จุดที่เขาถึง
ซอฟตแวร HP Image Zone คือหนาตาง HP Image Zone อยางไรก็ตาม 
จุดเขาถึงจะทําหนาที่เปนตัวเปดใชงานสําหรับซอฟตแวร HP Image Zone 
และบริการตางๆ

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)

(ทําตอ)
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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 แลวคลิ
ก HP Director (ตัวจัดการ HP)

2 คลิกชอง Select Device (เลือกอุปกรณ) เพ่ือดูรายการอุปกรณที่ไดรับ
การติดต้ัง

3 เลือก HP all-in-one

หมายเหตุ ไอคอนตางๆ ในภาพ HP Director (ตัวจัดการ HP) ดานลางนี้
อาจแตกตางจากที่ปรากฏในคอมพิวเตอรของทานHP Director (
ตัวจัดการ HP) จะถูกปรับแตงเพื่อใหแสดงไอคอนที่สัมพันธกับ
อุปกรณที่เลือกไว หากอุปกรณที่เลือกไวไมมีคุณสมบัติหรือฟงกชัน
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
ติดต้ังซอฟตแวรใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการติดต้ังที่
มาพรอมกับ 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 ซึ่งทานสามารถทําสําเนารูปภาพหรือเอกสาร

บท 1
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ปุม ชื่อและวัตถปุระสงค

ได ทานสามารถเลือกคุณภาพการทําสําเนา จํานวนสําเนา สี และขนาด
ได    

HP Image Zone: แสดง HP Image Zone ซึ่งทานสามารถ:
● ดูและแกไขรูปภาพได
● พิมพภาพถายไดหลายขนาด
● จัดทําและพิมพอัลบั้มภาพถาย โปสการด หรือแผนโฆษณา
● ทําซดีีมัลติมเีดีย
● แลกเปลี่ยนรูปภาพทางอีเมลหรือเว็บไซต     

Transfer Images (ถายโอนรูปภาพ): แสดงซอฟตแวรถายโอนรูป
ภาพของ HP ซึ่งทานสามารถถายโอนรูปภาพจาก HP all-in-one และ
บันทึกไวในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

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

เมนูและรายการตางๆ มีข้ึนเพ่ือชวยทานเลือกอุปกรณที่ตองการใช ตรวจสอบ
สถานะ ปรับการตั้งคาซอฟตแวร และเขาสูหนาจอวิธีใชงาน ตารางตอไปน้ีจะ
อธิบายขอมูลของรายการเหลาน้ี

คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

Help (วิธี
ใช)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเขาสู HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพ
ของ HP) ซึ่งจะมีขอมูลวิธีใชงานซอฟตแวร และขอมูลการแกปญหา
เบื้องตนสําหรับเครื่อง HP all-in-one

Select 
Device (
เลือก
อุปกรณ)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกอุปกรณที่ทานตองการใชจากรายการอุปกรณที่
ไดรับการติดต้ัง

Settings (
การตั้งคา)

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

Status (
สถานะ)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือแสดงสถานะปจจุบันของ HP all-in-one

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

หมายเหตุ ระบบไมรองรับ 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 มากกวาหนึ่งเครื่อง ไอคอน
HP Image Zone ของอุปกรณแตละอยางจะแสดงไวใน Dock
เชน หากมสีแกนเนอร HP และ HP all-in-one ติดต้ังอยู ไอคอน
HP Image Zone ของอุปกรณทั้งคูจะแสดงอยูใน Dock โดยจะมี
หนึ่งไอคอนสําหรับหนึ่งอุปกรณ อยางไรก็ตาม หากทานติดต้ัง
อุปกรณประเภทเดียวกันสองเครื่อง (ตัวอยางเชน HP all-in-one 
สองเครื่อง) จะมีไอคอน HP Image Zone ไอคอนเดียวเทานั้นที่
แสดงอยูใน Dock เพ่ือแสดงอุปกรณนั้นทั้งหมด

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

เปดหนาตาง HP Image Zone
เลือกไอคอน HP Image Zone เพ่ือเปดหนาตาง HP Image Zone หนา
ตาง HP Image Zone จะมีสวนประกอบหลักสองอยางดังนี้:
● สวนการแสดงผลสําหรับแท็บ Products/Services (ผลิตภัณฑ/บริการ)

– แท็บ Products (ผลิตภัณฑ) ชวยใหทานเขาสูคุณสมบัติหลายอยาง
ของผลิตภัณฑเกี่ยวกับรูปภาพของ HP เชน ปอปอัพเมนขูองผลิต
ภัณฑที่ติดต้ังไวแลว และรายการงานตางๆ สําหรับผลิตภัณฑในขณะ
นี้รายการนี้อาจรวมถึงการใชงาน เชน การทําสําเนา สแกน โทรสาร 
หรือถายโอนภาพ การคลิกที่ตัวงานจะเปดแอพพลิเคชันเพ่ือจัดการ
งานนี้

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

● ฟลดปอนขอความ Search HP Image Zone Help (คนหาวิธีใชโซน
รูปภาพของ HP)
ฟลดปอนขอความ Search HP Image Zone Help (คนหาวิธีใชโซน
รูปภาพของ HP) ชวยใหทานคนหาคําหรือวลีสําคัญใน HP Image 
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

บท 1
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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
ไอคอนคุณสมบัติที่สัมพันธกับอุปกรณที่เลือกไว หากอุปกรณที่เลือก
ไวไมมีคุณสมบัติหรือฟงกชันพิเศษ คุณสมบัติหรือฟงกชันนั้นๆ จะ
ไมแสดงในหนาตาง HP Image Zone

Products (ผลิตภัณฑ)

ไอคอน คุณสมบัตแิละวัตถปุระสงค

Unload Images (อันโหลดภาพ): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือถายโอนภาพจาก
การดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอร    

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    

Services (บริการ)

ไอคอน คุณสมบัตแิละวัตถปุระสงค

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

ไอคอน คุณสมบัตแิละวัตถปุระสงค

HP Image Print (พิมพภาพของ HP): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือพิมพภาพ
จากอัลบั้มโดยใชเทมเพลตใดเทมเพลตหนึ่งท่ีมอียู

HP Instant Share: ใชคุณสมบัติน้ีเพ่ือเปดซอฟตแวรไคลเอน
ตแอพพลิเคชัน HP Instant Shareทานสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพกับ
ครอบครัวและเพื่อนๆ จากซอฟตแวรไคลเอนตแอพพลิเคชันไดโดยใช
HP Instant Share E-mail (อีเมลของ HP Instant Share) หรือ
อัพโหลดภาพถายไปยังอัลบั้มภาพถายออนไลนหรือบริการตกแตงภาพ
ถายออนไลน

นอกจากไอคอนคุณสมบัติตางๆ แลว ทานยังสามารถเลือกอุปกรณท่ีตองการใช
งาน ปรับการตั้งคาซอฟตแวร และเขาสูหนาจอวิธีใชงานโดยใชเมนแูละรายการ
ตางๆ ไดอีกดวย ตารางตอไปน้ีจะอธิบายขอมูลของรายการเหลานี้

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 (วิธีใช
โซนรูปภาพ
ของ HP)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือคนหา HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพ
ของ HP) ซึ่งจะมีขอมูลวิธีใชงานซอฟตแวร และขอมูลการแกปญหา
เบื้องตนสําหรับเครื่อง HP all-in-one

แสดงเมน ูDock ของ HP Image Zone
เมนูใน Dock ของ HP Image Zone จะสรางช็อตคัทใหบริการ
HP Image Zone เมน ูDock จะมแีอพพลิเคชันท้ังหมดโดยอัตโนมัติอยูใน
หนาตาง HP Image Zone ท่ีรายการแท็บ Services (บริการ) ทานยัง
สามารถตั้งคาลักษณะท่ีตองการใน HP Image Zone เพ่ือเพิ่มรายการอื่นลง
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ในเมนู เชน งานตางๆ จากรายการแท็บ Products (ผลิตภัณฑ) หรือ HP 
Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

การแสดงเมน ูDock ของ HP Image Zone
➔ โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– ต้ังคา HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) หรือ iPhoto (ไอโฟ
โต) เปนตัวจัดการภาพถายตามท่ีตองการ

– ต้ังคาตัวเลือกเพ่ิมเติมใหสัมพันธกับตัวจัดการภาพถายที่ตองการ
– 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 รวม
ถึง v9.2.6 และที ่  สูงกวา แตจะไมรองรับ Macintosh OS X v10.
0 และ v10.0.4

HP Director (ตัวจัดการ HP) เปนจุดเขาถึงซอฟตแวร HP Image Zone
ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของเครื่อง HP all-in-one ของทาน HP Director (ตัว
จัดการ HP) จะชวยใหทานเปดใชงานฟงกชันตางๆ เชน การสแกน การทํา
สําเนา หรือการอันโหลดภาพจากกลองด ิจิตอลหรือการดหนวยความจํา ทานยัง
สามารถใช HP Director (ตัวจัดการ HP) เปด HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพ
ของ HP) เพ่ือดู แกไข และจัดการภาพในคอมพิวเตอรได
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) ไอ
คอน HP Director (ตัวจัดการ HP) สําหรับอุปกรณแต
ละประเภทจะแสดงไวใน Dock อยางไรก็ตาม หากทาน
ติดต้ังอุปกรณชนิดเดียวกันสองตัว (เชน ทานอาจจะมแีล
ปท็อปที่เช่ือมตอกับอุปกรณ HP all-in-one สองตัวที่แตก
ตางกัน โดยตัวหน่ึงใชในที่ทํางานและอีกตัวหนึ่งใช ที่
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บาน) จะมีไอคอน HP Director (ตัวจัดการ HP) เพียง
ไอคอนเดียวที่ปรากฏใน Dock เพ่ือแสดงอุปกรณนั้นทั้ง
หมด

● Macintosh OS 9: HP Director (ตัวจัดการ HP) เปนแอพพลิเคชัน
แบบสแตนดอโลนที่ตองเปดกอนจะเขาสูคุณสมบัติตางๆ ใชวิธีใดวิธีหน่ึง
ตอไปนี้เพ่ือเปด HP Director (ตัวจัดการ HP):
– ดับเบิลคลิกที่สมนาม (alias) ของ HP Director (ตัวจัดการ HP) 

บนเดสกท็อป
– ดับเบิลคลิกที่สมนาม HP Director (ตัวจัดการ HP) ในโฟลเดอร

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

หมายเหตุ ไอคอนในตารางดานลางนี้อาจแตกตางจากทีป่รากฏในคอมพิวเตอร
ของทาน เมน ูHP Director (ตัวจัดการ HP) จะถูกปรับแตงเพื่อ
แสดงไอคอนคุณสมบัติที่สัมพันธกับอุปกรณท่ีเลือกไว หากอุปกรณท่ี
เลือกไวไมมคุีณสมบัติหรือฟงกชันพิเศษ ไอคอนของคุณสมบัติหรือ
ฟงกชันน้ันๆ จะไมแสดงออกมา

Device Tasks (การทํางานของอุปกรณ)

ไอคอน วัตถปุระสงค

Unload Images (อันโหลดภาพ): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือถายโอนภาพจาก
การดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอร    

หมายเหตุ Macintosh OS 9: ระบบจะไมรองรับการถายโอนภาพจาก
การดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอรผานเครือขาย

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

Scan Document (สแกนเอกสาร): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือสแกนและ
แสดงขอความในโปรแกรมซอฟตแวรการแกไขขอความปลายทางที่
เลือกไว    

หมายเหตุ คุณสมบัติที่พรอมใชงานของเครื่องจะแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศ/ภูมิภาค
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Device Tasks (การทํางานของอุปกรณ)

ไอคอน วัตถปุระสงค

Make Copies (ทําสําเนา): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือทําสําเนาสีขาวดําหรือ
สําเนาสี    

Manage and Share (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
วิธีใชได ตารางตอไปน้ีจะอธิบายขอมูลของรายการเหลานี้

Manage and Share (จัดการและใชงานรวม)

คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

More 
Applications (
แอพพลิเคชัน
เพ่ิมเติม)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกแอพพลิเคชันอื่นๆ บนคอมพิวเตอรของทาน

HP on the 
Web (เว็บไซต
ของ HP)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกเว็บไซตของ HP

HP Help (วิธีใช
ของ HP)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกแหลงขอมูลวิธีใชดวย HP all-in-one

Settings (การ
ต้ังคา)

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

(ทําตอ)
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2 รายละเอียดเพิ่มเติม

แหลงขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลที่เปนเอกสารหรือขอมูลบนหนาจอ จะให
รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP all-in-one

คูมือการติดตั้ง
คูมือการติดต้ังจะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับการต้ังคา
เครื่อง HP all-in-one และการติดต้ังซอฟตแวร 
โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตามลําดับ

หากทานประสบปญหาระหวางการติดต้ัง โปรดอาน
วิธีแกไขปญหาเบื้องตนในสวนสุดทายของคูมือการ
ติดต้ัง หรือในบทที่วาดวยการแกไขปญหาเบื้องตนใน
คูมือนี้

HP Photosmart  
2600 series printer 
User Guide

คูมือการใชงาน
คูมือการใชงานประกอบดวยขอมูลการใชเครื่อง 
HP all-in-one รวมทั้งคําแนะนําการแกไขปญหา
เบื้องตน และวิธีการใชทีละข้ันตอน

HP All-in-One Network Guide

Wireless and Wired Networking คูมือการใชระบบเครือขาย
คูมือการใชระบบเครือขายนี้จะมีขอมูลเกี่ยวกับการตั้ง
คาและการเชื่อมตอ HP all-in-one กับระบบเครือ
ขาย

HP Image Zone Tour
HP Image Zone Tour สามารถถายทอดขอมูล
โดยรวมเกี่ยวกับซอฟตแวรใน HP all-in-one ได
อยางสนุกสนานและสรางสรรคทานจะไดเรียนรูวิธี
ใช   HP Image Zone เพ่ือแกไข จัด และพิมพภาพ
ถาย

HP Director
HP Director จะนําท านเขาสูซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน การตั้งคาดีฟอลต สถานะ และวิธีใชบน

คูมือการใชงาน 27

รายละเอยีด
เพ
ิ่ม
เต
ิม



หนาจอของอุปกรณ HP ไดอยางงายดาย หากตอง
การเริ่มใช HP Director (ตัวจัดการ HP) ใหดับ
เบิลคลิกที่ไอคอน HP Director (ตัวจัดการ HP) 
จากเดสกทอป

HP Image Zone Help (วิธใีชโซนรูปภาพของ 
HP)
HP Image Zone Help จะแสดงรายละเอียดการใช
ซอฟตแวรของเครื่อง HP all-in-one
● หัวขอ Get step-by-step instructions (

คําแนะนําวิธกีารใชงานแตละขั้นตอน) จะให
รายละเอียดเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร
HP Image Zone กับอุปกรณของ HP

● หัวขอ Explore what you can do (สิ่งที่
ทานสามารถทําได) จะใหรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เปนประโยชนและสรางสรรค
ซึ่งสามารถทําไดดวยซอฟตแวร HP Image 
Zone และอุปกรณ HP ของทาน

● หากทานตองการความชวยเหลือเ  พ่ิมเติม หรือ
ตองการตรวจสอบเพื่ออัพเดตซอฟตแวรของ 
HP โปรดดูหัวขอ (Troubleshooting and 
support) การแกไขปญหาเบื้องตนและการ
บริการ

หนาจอวิธใีชจากอุปกรณของทาน
หนาจอวิธีใชจะ ีอยูในเครื่อง โดยมรีายละเอียดเพ่ิม
เติมเกี่ยวกับหัวขอท่ีเลือกเขาสูหนาจอวิธีใชจากแผง
ควบคุมจากเมนู Setup (ต้ังคา) ใหเลือกรายการ
เมนู Help (วิธีใช) แลวกด OK

 Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดซึ่งอาจไม
พบในเอกสารอื่นๆ

ติดต้ังซอฟตแวรเพ่ือเขาสูไฟล Readme

www.hp.com/support หากทานเช่ือมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอาน
ขอมูลวิธีใชและการบริการจากเว็บไซตของ HP เว็บ
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ไซตนี้จะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับได
รเวอร วัสดุ และการสั่งซื้อ

(ทําตอ)
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3 ขอมูลการเชื่อมตอ

เครื่องพิมพ HP all-in-one ของทานสามารถตอกับระบบเครือขายไดและยังมี
พอรท USB ทานจึงสามารถเช่ือมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรงโดยใช
สายเคเบิล USB หากทานใสอะแดปเตอรของเครื่องพิมพแบบไรสาย HP 
bt300 Bluetooth? เขากับพอรทกลอง PictBridge (พอรท USB) ที่ดาน
หนาเครื่อง HP all-in-one อุปกรณบลทููธตางๆ เชน พีดีเอและโทรศัพทพรอม
กลองในตัวจะสามารถพิมพงานไปยัง HP all-in-one ไดดวย

ประเภทของการเชื่อมตอทีร่องรับ   

รายละเอียด จํานวนของ
คอมพิวเตอรทีแ่นะ
นําใหเชื่อมตอ เพื่อ
ใหเกิดประสทิธภิาพ
การทํางานสูงสุด

คุณสมบัตขิอง
ซอฟตแวรทีร่องรับ

คําแนะนําในการติด
ตั้ง

การเชื่อมตอกับ
พอรท USB

คอมพิวเตอรหนึ่ง
เครื่องที่เช่ือมตอกับ
อุปกรณโดยใชสาย
เคเบิล USB

รองรับคุณสมบัติทั้ง
หมด

ปฏิบัติตามคําแนะ
นําอยางละเอียดในคู
มือการติดต้ัง

การเชื่อมตอแบบ
อีเทอรเน็ต (แบบใช
สาย)

คอมพิวเตอรสูงสุด
หาเครื่องที่เช่ือมตอ
กันโดยใชฮับหรือ
เราเตอร

รองรับคุณสมบัติทั้ง
หมด รวมถึง 
Webscan

ปฏิบัติตามคําแนะ
นําอยางละเอียดในคู
มือการติดต้ังและคู
มือการใชระบบ
เครือขาย

การเชื่อมตอแบบ 
802.11b หรือ g (
ไรสาย)
(เฉพาะ HP 
Photosmart 
2700 series all-
in-one เทานั้น)

คอมพิวเตอรสูงสุด
หาเครื่องที่เช่ือมตอ
กันผานชองเชื่อม
ตอ (โหมดพื้นฐาน)

รองรับคุณสมบัติทั้ง
หมด รวมถึง 
Webscan

ปฏิบัติตามคําแนะ
นําอยางละเอียดในคู
มือการติดต้ังและคู
มือการใชระบบ
เครือขาย

อะแดปเตอรเครื่อง
พิมพแบบไรสาย 

ไมสามารถใชได การพิมพ ปฏิบัติตามคําแนะ
นําใน เช่ือมตอโดย
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รายละเอียด จํานวนของ
คอมพิวเตอรทีแ่นะ
นําใหเชื่อมตอ เพื่อ
ใหเกิดประสทิธภิาพ
การทํางานสูงสุด

คุณสมบัตขิอง
ซอฟตแวรทีร่องรับ

คําแนะนําในการติด
ตั้ง

HP bt300 
Bluetooth® (HP 
bt300)

ใชอะแดปเตอร
เครื่องพิมพไรสาย 
HP bt300 
Bluetooth

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

เชื่อมตอโดยใชระบบอีเทอรเน็ต     
HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one รองรับการเชื่อมตอเครือ
ขายอีเทอรเน็ตทั้งแบบความเร็ว 10 Mbps และ 100 Mbps คําแนะนําโดย
ละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอ HP all-in-one กับเครือขายแบบอีเทอรเน็ต (ใช
สาย) จะอยูในคูมือการติดต้ังและคูมือการใชระบบเครือขายที่มาพรอมกับเคร่ือง

เชื่อมตอโดยไมใช สาย     
HP Photosmart 2700 series all-in-one ใชสวนประกอบของเครือขาย
ภายในซึ่งรองรับระบบเครือขายแบบไมใชสาย คําแนะนําอยางละเอียดเก่ียวกับ
การเชื่อมตอ HP all-in-one กับเครือขายแบบไรสาย (802.11b หรือ g) จะ
อยูในคูมือการติดต้ังและคูมือการใชระบบเครือขายท่ีมาพรอมกับเครื่อง

เชื่อมตอโดยใชอะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสาย HP bt300 
Bluetooth           

อะแดปเตอร HP bt300 ทําใหทานพิมพภาพจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีบลูทู
ธสวนใหญไปยัง HP all-in-one ไดโดยตรง โดยไมตองตอสายเคเบิล เพียงใส
อุปกรณ HP bt300 ไวในพอรทกลอง PictBridge ท่ีอยูดานหนาเครื่องพิมพ 
HP all-in-one แลวพิมพจากอุปกรณบลูทูธตางๆ เชน พีดีเอหรือโทรศัพทที่มี
กลองในตัว

หมายเหตุ ขณะน้ี เครื่องพิมพยังไมรองรับการใชเทคโนโลยีบลูทูธเพื่อพิมพจาก
เครื่องพีซีหรือแลปท็อปไปยัง HP all-in-one

บท 3
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การเชื่อมตออะแดปเตอร HP bt300 กับ HP all-in-one
1 ใสอะแดปเตอร HP bt300 ลงในพอรทกลอง PictBridge (ดังแสดงไวใน

ภาพดานลาง)

หมายเหตุ

หากทานใสอะแดปเตอร HP 
bt300 ไวใน HP all-in-one 
และมีขอความปรากฏขึ้นบนจอ
แสดงผลกราฟกสีซึ่งระบุวา
No Bluetooth (ไมมีบลทููธ) 
ใหปลดอะแดปเตอรออกจาก 
HP all-in-one และดูขอมูล
ใน การอัพเดตอุปกรณ

2 อุปกรณบลทููธบางอยางจะแลกเปลี่ยนแอดเดรสของอุปกรณเมื่อสื่อสารกัน
และสรางการเชื่อมตอ หากอุปกรณบลูทูธตองการแอดเดรสของ HP all-in-
one เพ่ือสรางการเชื่อมตอ:
a กด ตั้งคา บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one

Setup Menu (เมนกูารตั้งคา) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
b กด 0 จากนั้นกด 1

Copy Menu (เมนูทําสําเนา) จะปรากฏข้ึน จากนั้นใหเลือก
Device Address (แอดเดรสของอุปกรณ)
Device Address (แอดเดรสของอุปกรณ) ของ HP all-in-one 
จะปรากฏขึ้น ซึ่งจะไมสามารถแกไขได

c การปอนแอดเดรสใหกับอุปกรณ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหมา
พรอมกับอุปกรณบลูทูธ

3 อุปกรณบลทููธบางอยางจะแสดงชื่อเครื่องพิมพ เมื่อเช่ือมตอกัน หาก
อุปกรณบลทููธแสดงชื่อเครื่องพิมพ:
a กด ตั้งคา บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one

Setup Menu (เมนกูารตั้งคา) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
b กด 0 จากนั้นกด 2

เมนู Bluetooth จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือก Device Name (
ช่ืออุปกรณ)
หนาจอ Device Name (ช่ืออุปกรณ) จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ HP all-in-one จะมีช่ือที่กําหนดไวลวงหนาแลวคือ TBD

c ใชแผงปุมกดที่หนาจอ Device Name (ช่ืออุปกรณ) เพ่ือปอนช่ือ
ใหม
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชแผงปุมกดบนจอกราฟก โปรดดู
การปอนขอความและสัญลักษณ

d เมื่อปอนช่ือ HP all-in-one เสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือก Done (
เสร็จสิ้น) บนแผงปุมกด แลวกด OK
ช่ือที่ทานปอนจะปรากฏบนอุปกรณบลทููธเมื่อเช่ือมตอ HP all-in-
one เพ่ือพิมพ

ตั้งคาความปลอดภัยของบลทูธูใหกับ HP all-in-
one                   

 ทานสามารถใชการตั้งคาความปลอดภัยของเครื่องพิมพไดจากเมนู
Bluetooth (บลูทูธ) ในเครื่อง HP all-in-one เพียงกด ตั้งคา ท่ีแผงควบคุม 
แลวเลือก Bluetooth (บลูทูธ) จาก Setup Menu (เมนกูารตั้งคา) จากเมนู
Bluetooth (บลูทูธ) ทานสามารถ:
● กําหนดใหมกีารตรวจสอบพาสคียกอนที่ผูใดจะสั่งพิมพไปยัง HP all-in-

one จากอุปกรณบลทููธ
● กําหนดใหอุปกรณบลทููธที่อยูในระยะการใชงานเห็นหรือไมเห็น HP all-

in-one

ใชพาสคียเพื่อตรวจสอบอุปกรณบลทูธู
ทานสามารถกําหนดระดับความปลอดภัยของ HP all-in-one เปนแบบ Low (
ตํ่า) หรือ High (สูง):
● Low(ตํ่า):HP all-in-one ไมตองใชพาสคีย อุปกรณบลทููธที่อยูในระยะ

การใชงานจะสามารถสั่งพิมพได
● High (สูง):HP all-in-one ตองใชพาสคียจากอุปกรณบลูทูธกอนที่จะ

อนุญาตใหอุปกรณสั่งพิมพงานได

การตั้งคา HP all-in-one ใหมกีารตรวจสอบพาสคีย
1 กด ตั้งคา บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one

Setup Menu (เมนกูารตั้งคา) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 0 จากนั้นกด 3

เมนู Bluetooth (บลทููธ) จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือก Passkey (พาส
คีย)
หนาจอ Passkey (พาสคีย) จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ HP all-in-one จะมีพาสคียท่ีกําหนดไวลวงหนา นั่นคือส่ี ศูนย

3 ใชปุมตัวเลขบนแผงควบคุมท่ี HP all-in-one เพ่ือปอนพาสคียใหม

บท 3
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชปุมตัวเลข โปรดดู การปอนขอความ
และสัญลักษณ

4 เมื่อปอนพาสคียเสร็จเรียบรอยแลว ใหกด OK
เมนู Bluetooth (บลทููธ) จะปรากฏขึ้น

5 กด 5
ซึ่งเปนการเลือก Security Level (ระดับความปลอดภัย) และเมนู
Security Level (ระดับความปลอดภัย) จะปรากฏขึ้น

6 กด 1 เพ่ือเลือก High (สูง)
ความปลอดภัยในระดับสูงจะมีการตรวจสอบพาสคีย

หมายเหตุ การตั้งคาความปลอดภัยดีฟอลตคือ Low (ตํ่า)ความปลอดภัย
ระดับตํ่าจะไมมกีารตรวจสอบพาสคีย

ขณะน้ีมีการกําหนดการตรวจสอบพาสคียของเคร่ืองพิมพ HP all-in-one 
แลว

กําหนดใหอุปกรณ Bluetooth ไมเห็น HP all-in-one
ทานสามารถกําหนด HP all-in-one เปน Visible to all (อุปกรณท้ังหมด
เห็นเคร่ืองพิมพ) สําหรับอุปกรณบลทููธ (สวนรวม) หรือเปน Not visible (ไม
เห็นเคร่ืองพิมพ) สําหรับอุปกรณใดๆ ก็ตาม (สวนตัว):
● Visible to all (อุปกรณทั้งหมดเห็นเครื่องพิมพ):อุปกรณบลทููธใดๆ ก็

ตามที่อยูในระยะการใชงานจะสามารถสั่งพิมพงานไปที่ HP all-in-one 
ได

● Not visible (ไมเห็นเครื่องพิมพ): เฉพาะอุปกรณบลูทูธที่จัดเก็บแอดเด
รสของอุปกรณของ HP all-in-one เทานั้นที่จะสามารถพิมพได

การกําหนดใหอุปกรณบลทูธูไมเห็น HP all-in-one
1 กด ตั้งคา บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one

Setup Menu (เมนกูารตั้งคา) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 0 จากนั้นกด 4

เมนู Bluetooth (บลทููธ) จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือก
Accessibility (ความสามารถในการเขาถึง)
เมนู Accessibility (ความสามารถในการเขาถึง) จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ HP all-in-one จะมีระดับความสามารถในการเขาถึงแบบ
Visible to all (อุปกรณทั้งหมดเห็นเคร่ืองพิมพ) เปนคาดี
ฟอลต

3 กด 2 เพ่ือเลือก Not visible (ไมเห็นเครื่องพิมพ)
อุปกรณบลทููธที่ไมไดจัดเก็บแอดเดรสของอุปกรณไวจะไมสามารถเขาถึง 
HP all-in-one ได
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รเีซ็ตการตั้งคาบลทูธูของเครื่องพิมพ HP all-in-one
หากทานตองการกําหนดการตั้งคาทั้งหมดของบลูทูธใหมที่ HP all-in-one 
ทานสามารถรีเซ็ตคาเหลานั้นเปนคาดีฟอลตของโรงงานโดยทําตามขั้นตอนตอ
ไปน้ี:
1 กด ตั้งคา บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one

Setup Menu (เมนกูารตั้งคา) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 0 จากนั้นกด 6

เมนู Bluetooth (บลทููธ) จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือก Reset 
Bluetooth (รีเซ็ตบลทููธ)

หมายเหตุ เพียงเลือก Reset Bluetooth (รีเซ็ตบลทููธ) หากทานตอง
การเปลี่ยนการตั้งคาบลูทูธทั้งหมดของ HP all-in-one เปนคา
ดีฟอลตของโรงงาน

ใช Webscan 
Webscan จะชวยใหทานสแกนงานแบบงายๆ ไดผานทาง HP all-in-one 
โดยใชเพียงเว็บเบราเซอร ทั้งยังชวยในการสแกนจากเครื่อง HP all-in-one 
โดยไมมซีอฟตแวรของอุปกรณที่ติดต้ังในคอมพิวเตอร เพียงปอนไอพีแอดเด
รสของ HP all-in-one ในเว็บเบราเซอร และเขาสูโฮมเพจและ Webscan ที่
อยูในเว็บเซิรฟเวอรของ HP all-in-one
อินเทอรเฟสของ Webscan สําหรับผูใชจะแตกตางกันเมื่อใช HP all-in-one 
และไมรองรับปลายทางสแกนเหมือนกับซอฟตแวรการสแกน HP Image 
Zone ฟงกชันอีเมลของ Webscan มีจํากัด ดังนั้น ขอแนะนําใหใชซอฟตแวร
การสแกน HP Image Zone สําหรับคุณสมบัตินี้แทน

การใช Webscan
1 ปอนไอพีแอดเดรสของ HP all-in-one ในเว็บเบราเซอรที่คอมพิวเตอร

ของทาน

หมายเหตุ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพิมพหนาการต้ังคาเครือ
ขาย เพ่ือขอรับไอพีแอดเดรสของ HP all-in-one โปรดดูคูมือ
การใชระบบเครือขายที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ

หนา Home (โฮมเพจ) ที่อยูในเว็บเซิรฟเวอรจะปรากฏในหนาตางเบรา
เซอร

2 ในคอลัมนดานซาย ท่ี Applications (แอพพลเคชัน) เลือก Scan (
สแกน)

3 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
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4 การจัดการภาพถาย

HP all-in-one สามารถใชถายโอน แกไข ดูภาพถายรวมกัน และพิมพภาพ
ถายดวยวิธีตางๆ ไดหลายวิธีในบทนี ้ จะกลาวถึงภาพรวมของตัวเลือกตางๆ ที่ใช
ในการทํางานแตละอยาง ข้ึนอยูกับความตองการของทานและการตั้งคา
คอมพิวเตอร สวนรายละเอียดเพ่ิมเติมสําหรับงานแตละอยางจะอยูในบทอื่นๆ 
ในคูมือฉบับนี้ หรือที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพ
ของ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวร

การโอนภาพถาย
ทานมีตัวเลือกหลายอยางในการโอนภาพถายทานสามารถโอนภาพถายไปยัง 
HP all-in-one คอมพิวเตอร หรือการดหนวยความจํา หากตองการขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูจากหัวขอดานลางนี้เฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการของทาน

การโอนภาพถายโดยใชเครื่องพซีทีีร่ันบน Windows
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีตางๆ ในการโอนภาพถายไปยังเครื่องพีซีที่ใช 
Windows เครื่อง HP all-in-one หรือการดหนวยความจํา สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูรายการใตภาพ
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A โอนภาพถายจากการดหนวยความจําท่ีเสียบอยูในเครื่อง HP all-in-
one ไปยังเครื่องพีซีที่ใช Windows

B โอนภาพถายจากกลองดิจิตอลของ HP ไปยังเครื่องพีซีท่ีใช Windows

C โอนภาพถายดวยการสแกนภาพถายโดยตรงไปยังการดหนวยความจําท่ี
เสียบไว ในเครื่อง HP all-in-one

โอนภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีตางๆ ในการโอนภาพถายไปยังเครื่อง Macintosh 
HP all-in-one หรือการดหนวยความจํา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการ
ใตภาพ

A โอนภาพถายจากการดหนวยความจําท่ีเสียบอยูในเครื่อง HP all-in-
one ไปยังเครื่อง Macintosh

B โอนภาพถายจากกลองดิจิตอลของ HP ไปยังเครื่อง Macintosh.

C โอนภาพถายดวยการสแกนภาพถายโดยตรงไปยังการดหนวยความจําท่ี
เสียบไว ในเครื่อง HP all-in-one
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การแกไขภาพถาย
ทานมีตัวเลือกหลายอยางในการแกไขภาพถายสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูจาก
หัวขอดานลางนี้เฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการของทาน

การแกไขภาพถายโดยใชเครื่องพซีทีีร่ันบน Windows
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีกา  รแ กไขภาพถายสองวิธี โดยใชเคร่ืองพีซทีี่รันบน 
Windows สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการใตภาพ

A แกไขภาพถายในเครื่องพีซทีี่ใช Windows โดยใชซอฟตแวร
HP Image Zone

B แกไขภาพถายโดยใชแผงควบคุมบนเครื่อง HP all-in-one

แกไขภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีแ กไขภาพถายสามวิธี โดยใชเครื่อง Macintosh
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการใตภาพ
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A แกไขภาพถายในเครื่อง Macintosh โดยใชซอฟตแวร HP Image 
Zone

B แกไขภาพถายในเครื่อง Macintosh โดยใชซอฟตแวร iPhoto

C แกไขภาพถายโดยใชแผงควบคุมบนเครื่อง HP all-in-one

การดภูาพถายรวมกัน
ทานมีตัวเลือกหลายอยางในการดูภาพถายรวมกับเพื่อนฝูงและคนในครอบครัว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูจากหัวขอดานลางนี้เฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการ
ของทาน

การดูภาพถายรวมกันโดยใชเครื่องพซีทีีร่ันบน Windows
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีตางๆ ในกา  รดูภาพถายรวมกันโดยใชเครื่องพีซีที่รัน
บน Windowsสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการใตภาพ
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A ดูภาพถายรวมกันจากเครื่อง HP all-in-one ที่เช่ือมตอกับ USB โดยใช
บริการ HP Instant Share โอนภาพถายจากเครื่อง HP all-in-one ที่
เช่ือมตอกับ USB ไปยังคอมพิวเตอรซึ่งใชซอฟตแวร HP Instant 
Share เพ่ือสงภาพถายผานบริการ HP Instant Share เปนอีเมลไปยัง
เพ่ือนฝูงหรือคนในครอบครัว

B ดูภาพถายรวมกันจาก HP all-in-one ที่ตอกับเครือขายผานอินเทอรเน็ต
ไปยังบริการ HP Instant Share ซึ่งจะเก็บภาพถายไวในอัลบั้มภาพ
ถายออนไลน

C ดูภาพถายรวมกันจาก HP all-in-one ที่ตอกับเครือขายผานอินเ ทอรเ น็ต
ไปยังบริการ HP Instant Shareบริการ HP Instant Share จะสง
ภาพถายเปนอีเมลไปยังเพ่ือนฝูงหรือคนในครอบครัว หรืออาจสงไปยัง 
HP all-in-one ที่ตอกับเครือขาย

ดภูาพถายรวมกันโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีตางๆ ในกา  รดูภาพถายรวมกันโดยใชเครื่อง 
Macintosh สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการใตภาพ
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A ดูภาพถายรวมกันจากเครื่อง HP all-in-one ที่เช่ือมตอกับ USB โดยใช
บริการ HP Instant Share โอนภาพถายจากเครื่อง HP all-in-one ที่
เช่ือมตอกับ USB ไปยังคอมพิวเตอรซึ่งใชซอฟตแวร HP Instant 
Share เพ่ือสงภาพถายเปนอีเมลผานบริการ HP Instant Share ไปยัง
เพ่ือนฝูงหรือคนในครอบครัว

B ดูภาพถายรวมกันจาก HP all-in-one ที่ตอกับเครือขายผานอินเทอรเน็ต
ไปยังบริการ HP Instant Share ซึ่งจะเก็บภาพถายไวในอัลบั้มภาพ
ถายออนไลน

C ดูภาพถายรวมกันจาก HP all-in-one ที่ตอกับเครือขายผานอินเ ทอรเ น็ต
ไปยังบริการ HP Instant Shareบริการ HP Instant Share จะสง
ภาพถายเปนอีเมลไปยังเพ่ือนฝูงหรือคนในครอบครัว หรืออาจสงไปยัง 
HP all-in-one ที่ตอกับเครือขาย

พิมพภาพถาย
ทานมีตัวเลือกหลายอยางในการพิมพภาพถายสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูจาก
หัวขอดานลางนี้เฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการของทาน

การพิมพภาพถายโดยใชเครื่องพซีทีีร่ันบน Windows
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีตางๆ ในกา  รพิมพภาพถายโดยใชเครื่องพีซทีี่รันบน 
Windowsสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการใตภาพ
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A พิมพภาพถายจากกลองดิจิตอลของ PictBridge โดยใชเทคโนโลยี 
PictBridge

หมายเหตุ หากกลองดิจิตอลของทานเปนยี่หอ HP รุนที่ไมรองรับ 
PictBridge ทานยังคงสามารถพิมพภาพไปท่ีเคร่ือง HP all-
in-one ไดโดยตรงตอกลองเขากับพอรท USB ที่อยูดานหลัง
เครื่อง HP all-in-one แทนที่จะตอเขากับพอรทกลองวิธีนี้ใช
ไดกับกลองดิจิตอลของ HP เทานั้น

B พิมพภาพถายจากกลองโดยใชซอฟตแวรแอพพลิเคชันในคอมพิวเตอร

C พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยใชแผงควบคุมที่เครื่อง 
HP all-in-one

D พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยการถายโอนภาพถายไปยัง
เครื่องพีซทีี่ใช Windows และพิมพภาพโดยใชซอฟตแวร HP Image 
Zone

พิมพภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพดานลางนี้จะแสดงวิธีตางๆ ในกา  รพิมพภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการใตภาพ
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A พิมพภาพถายจากกลองดิจิตอลของ PictBridge โดยใชเทคโนโลยี 
PictBridge

หมายเหตุ หากกลองดิจิตอลของทานเปนยี่หอ HP รุนที่ไมรองรับ 
PictBridge ทานยังคงสามารถพิมพภาพไปท่ีเคร่ือง HP all-
in-one ไดโดยตรงตอกลองเขากับพอรท USB ที่อยูดานหลัง
เครื่อง HP all-in-one แทนที่จะตอเขากับพอรทกลองวิธีนี้ใช
ไดกับกลองดิจิตอลของ HP เทานั้น

B พิมพภาพถายจากกลองโดยใชซอฟตแวรแอพพลิเคชันในคอมพิวเตอร

C พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยใชแผงควบคุมที่เครื่อง 
HP all-in-one

D พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยการถายโอนภาพถายไปยัง
เครื่อง Macintosh และพิมพภาพโดยใชซอฟตแวร HP Gallery (แกล
เลอรีภ่าพของ HP) หรือซอฟตแวร HP Director (ตัวจัดการ HP)
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5 การวางตนฉบับและการใสกระดาษ

ในบทนี้จะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับการวางตนฉบับบนกระจกเพื่อทําสําเนา 
สแกน หรือสงโทรสาร การเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมที่สุดสําหรับงาน
ของทาน การใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ และขอแนะนําเพื่อปองกันไม
ใหกระดาษติด

การวางตนฉบับ                 
ทานสามารถทําสําเนา สแกน หรือโทรสารตนฉบับกระดาษ letter หรือกระดาษ
ขนาด A4 ไดโดยวางตนฉบับไวบนกระจกตามที่อธิบายไวนี้และทานควรปฏิบัติ
ตามคําแนะนําตอไปนี้เมื่อวางแผนเลือกภาพบนกระจกเพื่อพิมพภาพถาย

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

การวางตนฉบับลงบนกระจก

1 ยกฝาปดข้ึนและวางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
หากทานวางแผนเลือกภาพ ควรตรวจสอบใหแนใจวาสวนบนของแผน
เลือกภาพอยูในแนวเดียวกับขอบดานขวาของกระจก

เคล็ดลับ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเกี ่ยวกับวิธีการวางตนฉบับ โปรดดูคํา
แนะนําทีอ่ยูตรงขอบดานหนาและดานขวาของกระจก

2 ปดฝา
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เคล็ดลับ ทานสามารถทําสําเนาหรือสแกนตนฉบับที่มีขนาดใหญไดโดยนํา
ฝาครอบออกจาก HP all-in-oneในการนําฝาครอบออก ใหยก
ฝาครอบขึ้นในตําแหนงเปด จับฝาครอบตรงดานขางทั้งสองดาน 
แลวดึงข้ึนHP all-in-one จะทํางานไดตามเปนปกติ เมื่อนําฝา
ครอบออกใสฝาครอบกลับเขาที่ดวยการใสแถบตรงบานพับเขา
ไปในชองเสียบใหถูกตอง

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

กระดาษทีแ่นะนํา     
เพ่ือคุณภาพการพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษของ HP ที่ออกแบบ
สําหรับงานประเภทตางๆ ที่ทานพิมพโดยเฉพาะเชน หากทานตองการพิมพภาพ
ถาย ใหวางกระดาษภาพถายชนิดมันหรือดานลงในถาดปอนกระดาษหากทาน
จะพิมพโบรชัวรหรืองานพรีเซ็นเตช่ัน ใหใชประเภทกระดาษสําหรับงานใน
ลักษณะนี้โดยเฉพาะ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกับกระดาษของ HP โปรดดูที่หนาจอ HP 
Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) หรือไปที่ www.hp.com/
support

กระดาษทีค่วรหลีกเลี่ยงการใชงาน     
การใชกระดาษที่บางเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่ยืดออกไดงายอาจ
เปนสาเหตุทําใหกระดาษติดไดการใชกระดาษเนื้อหนาหรือไมดูดซับหมึกเปน
สาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบูรณ
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ไมแนะนําใหใชกระดาษตอไปนีส้ําหรับพิมพ:
● กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมกีารออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณอิงคเจ็ตของ HP โดยเฉพาะ)
● เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินินอาจทําใหพิมพไดไมเรียบ 

และอาจทําใหหมึกซึมเลอะได
● กระดาษที่ลื่น เปนมันวาว หรือเคลือบมากเกินไปซึ่งไมไดออกแบบมา

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

● กระดาษที่มีหลายสวน (เชน สองสวนหรือสามสวน) กระดาษอาจยับยน
หรือติดอยูภายในเครื่องไดและมโีอกาสที่หมึกจะเลอะไดมาก

● ซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือหนาตาง

ไมแนะนําใหใชกระดาษตอไปนีส้ําหรับการทําสําเนา:
● กระดาษที่ไมใชกระดาษ letter, A4, 10 x 15 ซม. , 5 x 7 นิ้ว, Hagaki 

หรือขนาด L ทั้งนี้ กระดาษบางชนิดอาจไมมใีนประเทศ/ภูมิภาคของทาน
● กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมกีารออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณอิงคเจ็ตของ HP โดยเฉพาะ)
● กระดาษภาพถายที่ไมใช HP Premium Photo Paper หรือ HP 

Premium Plus Photo Paper
● ซองจดหมาย
● ปายประกาศ
● แผนใสอื่นที่ไมใช HP Premium Inkjet Transparency Film หรือ

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film
● กระดาษที่มีหลายสวนหรือแผนฉลาก

การวางกระดาษ     
สวนน้ีจะอธิบายถึงข้ันตอนการวางกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน HP all-
in-one สําหรับการทําสําเนา พิมพ หรือโทรสาร

เคล็ดลับ เพ่ือปองกันไมใหกระดาษมีรอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับ หรือมวนงอ 
ทานสามารถเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได หากไม
มีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
และความชื้นอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง 
HP all-in-one ไดไมดี

การใสระดาษขนาดเต็มแผน                                     
ทานสามารถใสกระดาษ letter, A4 หรือ legal ลงในถาดปอนกระดาษหลัก
ของเครื่อง HP all-in-oneได
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เคล็ดลับ หากเครื่องของทานติดต้ัง HP 250 Sheet Plain Paper Tray ไว 
ทานสามารถใสกระดาษขนาด letter หรือ A4 ลงในถาดที่อยูดานลาง
เพ่ิมเติมได 250 แผนกระดาษที่ใสไวในถาดดานลางจะใชสําหรับการ
พิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันในเครื่องคอมพิวเตอรของทานเทา
นั้น ไมไดใชสําหรับการทําสําเนาหรือการพิมพโทรสารที่ไดรับมา

การใสกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดปอนกระดาษหลัก

1 นําถาดรับกระดาษออกมา และเลื่อนตัวปรับความกวางและความยาว
กระดาษออกไปจนสุด

2 เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพ่ือจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจสอบ
วา:
– กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับ หรือมวนงอ
– กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมขีนาดเทา

กัน
3 ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลงเลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษท่ีมหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขาไปกอน
โดยคว่ําดานที่จะพิมพลงสําหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็มแผน
และกระดาษแบบมีหัวจดหมาย โปรดดูรูปที่ฐานถาดปอน
กระดาษ

4 เลื่อนตัวปรับความกวางและความยาวกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
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ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวาปกกระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

5 ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

6 ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษออกมาจนสุดเพ่ือรองรับสําเนา 
งานพิมพ หรือโทรสาร

การใสกระดาษธรรมดาขนาดเต็มแผนลงในถาดตัวเลือกดานลาง

➔ HP 250 Sheet Plain Paper Tray เปนอุปกรณเสริมสําหรับผลิตภัณฑ
นี้สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษลงในอุปกรณเสริมน้ี โปรดอานและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณดังกลาว

ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)                         
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนกระดาษ
หลักของ HP all-in-one หรือถาดปอนกระดาษตัวเลือกดานหลัง(ในประเทศ
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ญี่ปุน จะเรียกอุปกรณเสริมนี้วา Hagaki Tray with Auto Two-sided 
Print Accessoryสําหรับประเทศอ่ืนๆ จะเรียกอุปกรณนี้วา HP Auto Two-
sided Print Accessory with Small Paper Tray)
เพ่ือคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด ทานควรใชกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 
ซม. และกําหนดประเภทและขนาดกระดาษสําหรับงานพิมพหรือทําสําเนา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูป
ภาพของ HP)

เคล็ดลับ เพ่ือปองกันไมใหกระดาษมีรอยฉีกขาด รอยยับ ขอบพับ หรือมวนงอ 
ทานสามารถเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได หากไม
มีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
และความชื้นอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง 
HP all-in-one ไดไมดี

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

เครื่องและคว่ําดานมันท่ีจะพิมพลงเลื่อนปกกระดาษภาพถายเขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายท่ีใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบอยูใกล
ตัวทาน

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการวางกระดาษภาพถายขนาดเล็ก โปรดดูไอคอนที่
ฐานถาดปอนกระดาษสําหรับใสกระดาษภาพถาย (ที่มไีอคอนรูป
กระดาษและกลองถายรูป)เพ่ือใหแนใจวาทานเลื่อนกระดาษเขา
ไปจนสุดแลว โปรดดูเสนประตรงฐานถาดปอนกระดาษซึ่งจะ
แสดงใหเห็นวาควรใสกระดาษเขาไปลึกเพียงใด

4 เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบกระดาษภาพถาย
อยาใสกระดาษมากจนเกินไป ตรวจดูวาใสกระดาษภาพถายพอดีกับถาด
ปอนกระดาษ และไมหนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

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

และ Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory เปน
อุปกรณท่ีมสีําหรับผลิตภัณฑนี้ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษลงใน
อุปกรณเสริมเหลานี้ โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณเสริม

การใสโปสการดหรือการด Hagaki               
ทานสามารถใสโปสการดหรือการด Hagaki ในถาดปอนกระดาษหลักของ
เครื่อง HP all-in-one หรือถาดปอนกระดาษตัวเลือกดานหลัง(ในประเทศ
ญี่ปุน จะเรียกอุปกรณเสริมนี้วา Hagaki Tray with Auto Two-sided 
Print Accessory สําหรับประเทศอื่นๆ จะเรียกอุปกรณน้ีวา HP Auto Two-
sided Print Accessory with Small Paper Tray)
เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอน
พิมพหรือทําสําเนา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone 
Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

การใสโปสการด หรือการด Hagaki ในถาดปอนกระดาษหลัก
1 ดึงถาดรับกระดาษออก
2 นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3 ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลง เลื่อนการดเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการวางโปสการดหรือการด Hagaki โปรดดูรูปเล็กๆ 
ที่ฐานถาดปอนกระดาษสําหรับใสกระดาษภาพถาย (ท่ีมรีูป
กระดาษและกลองถายรูปเล็กๆ)

4 เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบการด
อยาใสการดมากจนเกินไป ตรวจดูวาการดพอดีกับถาดปอนกระดาษ และ
ไมหนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

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

และ Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory เปน
อุปกรณท่ีมสีําหรับผลิตภัณฑนี้ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษลงใน
อุปกรณเสริมเหลานี้ โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณเสริม

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

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบขอความสําหรับ
พิมพซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรดโปรเซสซิ่ง
ของทานเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีท่ีสุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพท่ีอยูผูสง
บนซองจดหมาย

การใสซองจดหมาย
1 ดึงถาดรับกระดาษออก
2 นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3 ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวานั้นเขาไปในถาดปอนกระดาษดาน

ขวา โดยวางใหชิดขอบดานซายและหันดานฝาซองขึ้น เลื่อนซองจดหมาย
เขาไปจนสุด

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการใสซองจดหมาย โปรดดูรูปท่ีฐานถาดปอนกระดาษ

4 เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบซองจดหมาย
อยาใสซองจดหมายมากจนเกินไป ตรวจดูวาซองจดหมายพอดีกับถาดปอน
กระดาษ และไมหนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

5 ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่
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การใสกระดาษประเภทอื่น                                                       
ตารางตอไปนี้เปนคําแนะนําสําหรับการใสกระดาษบางประเภทเพื่อคุณภาพการ
พิมพสูงสุด ควรปรับการตั้งคากระดาษทุกครั้งท่ีเปลี่ยนประเภทหรือขนาด
กระดาษสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งคากระดาษ โปรดดูหนา
จอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

หมายเหตุ มีกระดาษบางประเภทและบางขนาดเทานั้นที่ใชไดกับฟงกชันทั้ง
หมดใน HP all-in-oneมกีระดาษบางประเภทและบางขนาดเทา
นั้น ท่ีจะสามารถใชไดเมื่อทานเริ่มพิมพงานจากกรอบโตตอบ
Print (พิมพ) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชันซึ่งจะไมสามารถใชใน
การทําสําเนา การสงโทรสาร หรือการพิมพภาพถายจากการดหนวย
ความจําหรือกลองดิจิตอลกระดาษที่ระบุตอไปนี้สามารถใชสําหรับ
การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันเทานั้น

กระดาษ ขอแนะนํา

กระดาษของ HP ● HP Premium Paper: ใหลูกศรสีเทาอยูบนดานที่ไมได
พิมพ แลวเลื่อนกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษโดยหงาย
ดานที่มลีูกศรข้ึน

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

หมายเหตุ HP all-in-one อาจไมตรวจพบแผนใสโดย
อัตโนมัติ หากใสแผนใสไมถูกวิธี หรือหากทาน
ไมไดใชแผนใสของ HPเพ่ือคุณภาพการพิมพที่ดี
ที่สุด ทานควรกําหนดประเภทกระดาษใหเปน
แผนใสกอนท่ีจะพิมพหรือทําสําเนาแผนใส

● HP Iron-On Transfers: ทําแผนผนึกใหเรียบกอนใช หาม
ใสแผนผนึกที่มวนงอเขาไป(เพ่ือปองกันการมวนงอ ควรเก็บ
แผนผนึกไวในหีบหอเดิมจนกวาจะตองการใชงาน) ใหแถบสี
ฟาอยูบนดานที่ไมไดพิมพ จากน้ันใสกระดาษผนึกเขาไปใน
ถาดปอนกระดาษทีละแผนดวยตนเองโดยใหแถบสีฟาหงาย
ข้ึน

● HP Matte Greeting Cards, HP Photo Greeting 
Cards หรือ HP Textured Greeting Cards: ใส
กระดาษบัตรอวยพรของ HP ปกเล็กๆ ลงในถาดปอน
กระดาษโดยคว่ําดานทีพิ่มพลง แลวเลื่อนบัตรอวยพรเขาไป
จนสุด
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กระดาษ ขอแนะนํา

ฉลาก

(สําหรับพิมพจาก
ซอฟตแวร
แอพพลิเคชันเทา
น้ัน)

ควรใชแผนฉลากขนาด letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสําหรับใช
กับอุปกรณอิงคเจ็ตของ HP (เชน Avery Inkjet Labels) และ
ไมควรใชฉลากที่มอีายุเกินกวา 2 ปฉลากที่เ กาเกินไปอาจลอกออก
เมื่อมีการดึงกระดาษเขาไปใน HP all-in-one ทําใหเกิดปญหา
กระดาษติดตามมา

1 กรีดปกฉลากออกจากกันเพ่ือไมใหฉลากติดกัน
2 วางแผนฉลากลงบนกระดาษขนาดเต็มแแผนในถาดปอน

กระดาษ โดยคว่ําฉลากดานท่ีตองการพิมพลงอยาใสแผน
ฉลากทีละแผน

ปายประกาศแบบ
ตอเนื่อง

(สําหรับพิมพจาก
ซอฟตแวร
แอพพลิเคชันเทา
น้ัน)

ปายประกาศแบบตอเน่ืองมช่ืีอเรียกอีกอยางหนึ่งวากระดาษ
คอมพิวเตอรหรือกระดาษ z-fold
1 ดึงถาดรับกระดาษออก
2 นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาด

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

3 ตรวจดูวาปกปายประกาศมีกระดาษอยางนอย 5 แผน

หมายเหตุ หากทานไมไดใชกระดาษ HP banner paper 
ทานควรใชกระดาษ 20 ปอนด

4 ฉีกรอยปรุตรงขอบทั้ง 2 ขางของกระดาษออกอยางระมัด
ระวัง แลวคลี่กระดาษออกและมวนกระดาษกลับเพื่อใหแนใจ
วาไมมีกระดาษติดกัน

5 เล่ือนกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษเพื่อใหกระดาษดาน
ที่ไมตอกับแผนอื่นอยูดานบนปกกระดาษ

6 ใสขอบกระดาษแผนแรกลงในถาดปอนกระดาษแลวเลื่อนเขา
ไปจนสุด ดังแสดงในภาพประกอบ

บท 5
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การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด             
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
● ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยับไดดวยการเก็บ

กระดาษที่ไมไดใชท้ังหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
● ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
● ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบ

ไมโคงงอหรือฉีกขาด
● อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร

ใสกระดาษที่เปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด
● ปรับตัวปรับกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิดตรวจ

ดูวาตัวปรับกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ
● อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
● ควรใชประเภทกระดาษที่แนะนําสําหรับเครื่อง HP all-in-oneสําหรับ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู เลือกกระดาษสําหรับพิมพและทําสําเนา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนํากระดาษที่ติดออก โปรดดู การแกไขปญหา
เบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ
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6 การใชการดหนวยความจําหรือกลอง 
PictBridge
เครื่อง HP all-in-one สามารถเขาถึงการดหนวยความจําที่ใชในกลองดิจิตอล
สวนใหญได ทานจึงสามารถพิมพ เก็บรักษา จัดการ และดูภาพถายรวมกันทาน
สามารถเสียบการดหนวยความจําเขาไปใน HP all-in-one หรือตอเครื่องเขา
กับกลองโดยตรงได โดยให HP all-in-one อานขอมูลในการดหนวยความจํา
ในขณะท่ีการดยังอยูในกลอง

บทนี้จะกลาวถึงวิธีการใชการดหนวยความจําหรือกลอง PictBridge กับเครื่อง 
HP all-in-one และจะใหขอมูลเกี ่ยวกับวิธีการโอนภาพถายไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร การตั้งคาตัวเลือกพิมพภาพถาย การพิมพภาพถาย การแกไขภาพ
ถาย การดูสไลด และการดูภาพถายรวมกันกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆ

ชองเสียบการดหนวยความจําและพอรทกลองถาย
รูป                                                 

หากกลองดิจิตอลของทานใชการดหนวยความจําสําหรับเก็บภาพ ทานสามารถ
ใสการดหนวยความจําลงในเครื่อง HP all-in-one เพ่ือพิมพหรือบันทึกภาพ
ถายของทานได

ทานสามารถพิมพแผนเลือกภาพเปนจํานวนหลายหนาซึ่งแสดงภาพขนาดยอ
ของภาพที่เก็บอยูในการดหนวยความจํา และพิมพภาพจากการดหนวยความจํา
ได แมวาเครื่อง HP all-in-one จะไมไดเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร และยัง
สามารถตอกลองดิจิตอลที่รองรับ PictBridge กับ HP all-in-one ผานทาง
พอรทของกลองและพิมพไดโดยตรงจากกลองดวย

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

หมายเหตุ ทานสามารถสแกนเอกสารและสงรูปภาพที่สแกนแลวไปยังการด
หนวยความจําที่ใสเขาไปได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสง
งานสแกนไปยังการดหนวยความจํา

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

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

Memory Stick Duo (พรอมอะแดปเตอรของผูใช), Memory Stick Pro
● พอรทกลอง PictBridge (ใตชองเสียบการดหนวยความจํา):ใชงานไดกับ

กลองดิจิตอลที่มีพอรท USB ซึ่งรองรับ PictBridge

หมายเหตุ พอรทกลองจะรองรับเฉพาะกลองดิจิตอลท่ีมพีอรท USB ซึ่งรองรับ 
PictBridge เทานั้นหากทานตออุปกรณ USB ที่ไมสามารถใชรวม
กับกลองดิจิตอล (หรืออะแดปเตอรบลูทูธ) ได ขอความแสดงขอผิด
พลาดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสีหากทานมกีลองดิจิตอล
ยี่หอ HP รุนเกา ใหลองใชสายเคเบิล USB ที่มากับกลอง เสียบสาย
เคเบิลเขาไปในพอรท USB ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one ไม
ใชเสียบเขาไปในพอรทกลองใกลกับชองเสียบการดหนวยความจําวิธี
นี้ใชไดกับกลองดิจิตอลของ HP เทานั้น

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

การควบคุมความปลอดภัยของการดหนวยความจําบนเครือขาย
หากทําการเชื่อมตอในระบบเครือขาย HP all-in-one จะใหเครื่องคอมพิวเตอร
ตางๆ ในเครือขายเขาถึงขอมูลในการดหนวยความจําได เมื่อใชบนเครือขายไร
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สายทีไ่มสามารถเรียกใชการเขารหัสแบบไร สาย ผูที่อยูภายในชวงระยะไรสายที่
ทราบชื่อเครือขายของทานและหมายเลขประจําเครือขายของ HP all-in-one 
จะสามารถเขาถึงขอมูลในการดหนวยความจําในขณะที่การดเสียบอยูใน 
HP all-in-one ได
ทานสามารถเพิ่มการรักษาความลับของขอมูลบนการดหนวยความจําได โดย
สรางกุญแจ WEP (Wired Equivalent Privacy) หรือ WPA/PSK (Wi-Fi 
Protected Access/Pre-Shared Key)) บนเครือขายไรสายหรือต้ังคา 
HP all-in-one เพ่ือไมใหใชการดหนวยความจํารวมกับคอมพิวเตอรในเครือ
ขาย ไมวาจะเปนแบบไรสายหรือไมก็ตาม ซึ่งหมายความวา คอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นบนเครือขายจะไมสามารถเขาถึงไฟลบนการดหนวยความจําไดดวยเชนกัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสการเขารหัสใหกับเครือขายแบบไรสาย 
โปรดดูคูมือการใชระบบเครือขาย

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

1 กด ตั้งคา
2 กด 8 จากนั้นกด 3

จากนั้น Network menu (เมนูเครือขาย) จะปรากฏข้ึน ใหเลือก
Advanced Setup (การต้ังคาข้ันสูง)

3 กด 3 เพ่ือเลือก Memory Card Security (ความปลอดภัยสําหรับการด
หนวยความจํา)

4 กดหมายเลขที่อยูถัดจากตัวเลือกความปลอดภัยท่ีตองการ:
– 1. Share Files (ใชไฟลรวมกัน)
– 2. Do Not Share Files (ไมใชไฟลรวมกัน)

การถายโอนภาพถายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร                
หลังจากถายภาพดวยกลองดิจิตอล ทานสามารถพิมพภาพไดทันทีหรือบันทึกไว
ในคอมพิวเตอรของทานโดยตรงถาตองการบันทึกภาพเขาเครื่องคอมพิวเตอร 
ทานตองถอดการดหนวยความจําออกจากกลองและเสียบเขาไปในชองหนวย
ความจําที่ถูกตองบนเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ ทานสามารถใชการดหนวยความจํากับเคร่ือง HP all-in-one ไดที
ละการดเทานั้น

1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
เมื่อใสการดหนวยความจําถูกตองแลว ปุม ภาพถาย บนแผงควบคุมจะเริ่ม
กะพริบขอความ Reading cards... (กําลังอานการด...) จะปรากฏขึ้น
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บนจอแสดงผลกราฟกสีไฟแสดงสถานะขางชองเสียบการดหนวยความจํา
จะกะพริบเปนสีเขียวขณะอานขอมูลในการด
หากทานใสการดหนวยความจําไมถูกตอง ไฟแสดงสถานะขางชองเสียบ
การดหนวยความจําจะกะพริบเปนสีเหลืองหมน และอาจมขีอความแสดง
ขอผิดพลาด เชน Card is in backwards (การดกลับดาน) หรือ
Card is not fully inserted (ใสการดไมแนน) ปรากฏขึ้นบนจอแสดง
ผลกราฟกสี

คําเตือน พยายามอยาถอดการดหนวยความจําออกในขณะที่เครื่อง
กําลังอานขอมูลจากการดการกระทําดังกลาวอาจทําใหไฟลในการด
เสียหาย ทานสามารถถอดการดไดอยางปลอดภัยก็ตอเมื่อไฟแสดง
สถานะขางชองเสียบไมกะพริบ

2 หากมไีฟลภาพในการดหนวยความจําที่ไมเคยถูกถายโอนมากอน กรอบโต
ตอบบนเครื่องคอมพิวเตอรจะถามวา ทานตองการบันทึกไฟลภาพถายลง
ในคอมพิวเตอรของทานหรือไม
หากเครื่อง HP all-in-one อยูบนเครือขาย ทานตองกด ภาพถาย เพ่ือ
แสดง Photo Menu (เมนูภาพถาย) แลวกด 3 เพ่ือเลือก Transfer to 
computer (ถายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร) จากน้ันเลือกเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานจากรายการที่แสดงข้ึนมา กลับไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานและปฏิบัติตามคําสั่งตางๆ บนหนาจอ

3 คลิกตัวเลือกเพื่อบันทึก
เครื่องจะบันทึกภาพถายใหมทั้งหมดจากการดหนวยความจําลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร
สําหรับ Windows: ตามคาดีฟอลต จะมีการบันทึกไฟลลงในโฟลเดอรซึ่ง
ระบุเดือนและป ข้ึนอยูกับเวลาท่ีถายภาพนั้นๆ โฟลเดอรเหลานี้จะอยูใน C:
\Documents and Settings\username\My Documents\My 
Pictures ใน Windows XP และ Windows 2000
สําหรับ Macintosh: ตามคาดีฟอลต จะมกีารบันทึกไฟลไวในโฟลเดอร
Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos (OS 
9) หรือ Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos 
(OS X)

เคล็ดลับ และทานสามารถใชแผงควบคุมเพื่อถายโอนไฟลจากการดหนวย
ความจําไปยังเครื่องคอมพิวเตอรไดเชนกัน กด ภาพถาย แลว
กด 3 เพ่ือเลือก Transfer to computer (ถายโอนไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร)ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร
นอกจากนี้ การดหนวยความจําจะปรากฏเปนไดรฟหนึ่งบน
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คอมพิวเตอรดวย ทานสามารถยายไฟลภาพถายจากการดหนวย
ความจําไปยังเดสกทอปได

หากไมมีไฟลใหมในการดหนวยความจํา เมื่อเครื่อง HP all-in-one สิ้น
สุดการอานการดหนวยความจํา ปุม ภาพถาย จะหยุดกะพริบและไฟจะ
สวางคางอยู และไฟแสดงสถานะขางชองเสียงการดหนวยความจําจะยังคง
สวางคางอยูเชนกัน ภาพถายแรกในการดหนวยความจําจะปรากฏบนจอ
แสดงผลกราฟกสี
หากตองการคนหาภาพถายในการดหนวยความจํา กด  หรือ  เพ่ือเล่ือน
ไปขางหนาหรือถอยหลังไปยังภาพทีละภาพ กดปุม  หรือ  คางไวเพ่ือ
ถอยหลังหรือเลื่อนไปขางหนาอยางรวดเร็ว

หมายเหตุ ทานยังสามารถใชแอพพลิเคชัน Image Capture บนเครื่อง 
Macintosh เพ่ืออันโหลดรูปภาพไดดวย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดูคูมืท ี่มาพรอมกับเครื่อง Macintosh

การพิมพภาพถายจากแผนเลือกภาพ                 
แผนเลือกภาพเปนวิธีที่งายและสะดวกตอการเลือกภาพถายและสั่งพิมพจาก
การดหนวยความจําโดยตรงโดยไมตองใชคอมพิวเตอรแผนเลือกภาพ ซึ่งอาจมี
หลายหนา จะแสดงภาพขนาดยอของภาพถายที่จัดเก็บไวในการดหนวยความ
จํา และใตภาพแตละภาพจะมีช่ือไฟล หมายเลขดัชนี และวันที่แสดงอยูแผน
เลือกภาพยังเปนวิธีการสรางแคตตาล็อกภาพถายที่พิมพออกมาไดอยางรวดเร็ว 
หากตองการพิมพภาพถายโดยใชแผนเลือกภาพ ทานจะตองพิมพแผนเลือก
ภาพ ใสภาพใหเต็ม แลวจึงนําไปสแกน

หมายเหตุ ทานสามารถพิมพแผนเลือกภาพสําหรับการดหนวยความจําที่เสียบ
ไวใน HP all-in-one เทาน้ันแตจะพิมพภาพถายจากกลอง 
PictBridge ที่ตอกับพอรทกลอง PictBridge ไมได

การพิมพภาพถายจากแผ นเลือกภาพม ี3 ข้ันตอนดังนี้:การพิมพแผนเลือกภาพ 
การใส ภาพใหเต็ม และการสแกนแผนเลือกภาพสวนนี้จะประกอบดวยราย
ละเอียดของข้ันตอนท้ังสาม

เคล็ดลับ ทานยังสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพถายที่พิมพดวยเครื่อง 
HP all-in-one ได โดยการใชตลับหมึกพิมพภาพหรือตลับหมึกพิมพ
สีเทาเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพชนิดสามสีและตลับหมึกพิมพภาพแลว 
ทานจะมรีะบบสีหกสี ซึ่งจะชวยทําใหภาพสีที่ออกมามีคุณภาพดีข้ึน
เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพชนิดสามสีและตลับหมึกพิมพสีเทาแลว ทาน
จะสามารถพิมพโทนสีเทาไดครบทุกเฉดซึ่งจะใหภาพถายขาวดําที่มี
คุณภาพดีข้ึน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตลับหมึกพิมพภาพ โปรดดู
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การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึก
พิมพสีเทา โปรดดู การใชตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา

การพิมพแผนเลือกภาพ
ข้ันตอนแรกในการใชแผนเลือกภาพคือ การพิมพแผนเลือกภาพจากเครื่อง 
HP all-in-one
1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
2 กด แผนเลือกภาพ จากนั้นกด 1

ซึ่ง Proof Sheet Menu (เมนูแผนเลือกภาพ) จะปรากฏข้ึน จากน้ัน 
เลือก Print Proof Sheet (พิมพแผนเลือกภาพ)

หมายเหตุ เวลาที่ใชพิมพแผนเลือกภาพจะแตกตางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
จํานวนภาพถายที่อยูในการดหนวยความจํา

3 หากมภีาพถายมากกวา 20 ภาพในการด Select Photos Menu (เมนู
เลือกภาพถาย) จะปรากฎขึ้น กดหมายเลขขางคําส่ังที่ทานตองการเลือก:
– 1. All (ทั้งหมด)
– 2. Last 20 (20 ภาพสุดทาย)
– 3. Custom Range (กําหนดภาพเอง)

หมายเหตุ ใชหมายเลขดัชนีแผนเลือกภาพเลือกพิมพภาพถายที่กําหนดเอง
หมายเลขนี้อาจแตกตางจากหมายเลขภาพบนกลองดิจิตอล หาก
ทานเพิ่มหรือลบภาพถายจากการดหนวยความจํา ใหพิมพแผน
เลือกภาพใหมเพ่ือดูหมายเลขดัชนีที่ถูกตอง

4 หากทานเลือก Custom Range (กําหนดภาพเอง) ใหใสหมายเลขดัชนี
ของภาพถายแรกและภาพสุดทายที่ทานตองการพิมพ

หมายเหตุ ทานสามารถลบหมายเลขดัชนีไดโดยกด  เพ่ือลบไปทางซาย

การใสภาพใหเต็มแผนเลือกภาพ     
หลังจากที่พิมพแผนเลือกภาพ ทานสามารถใชแผนเลือกภาพดังกลาวเพ่ือเลือก
ภาพถายท่ีตองการพิมพได

หมายเหตุ ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพท่ีดีข้ึน
เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพภาพแลว ทานจะมี
ระบบสีหกสีสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชตลับหมึกพิมพภาพ
ถาย
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1 เลือกภาพที่จะพิมพโดยใชปากกาหรือดินสอดําระบายวงกลมที่อยูใตภาพ
ขนาดยอบนแผนเลือกภาพ

2 เลือกรูปแบบการจัดหนาหนึ่งรูปแบบโดยระบายวงกลมในขั้นตอนที่ 2 ของ
แผนเลือกภาพ

หมายเหตุ หากทานตองการควบคุมการตั้งคาการพิมพมากกวาที่แผนเลือก
ภาพใหมา ทานสามารถพิมพภาพถายไดโดยตรงจากแผงควบ
คุมสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การพิมพภาพถายโดยตรง
จากการดหนวยความจํา

การสแกนแผนเลือกภาพ           
ข้ันตอนสุดทายในการใชแผนเลือกภาพคือ การสแกนแผนเลือกภาพที่มีภาพ
ครบสมบูรณท่ีทานไดวางบนกระจกของเครื่องสแกนเนอร

เคล็ดลับ ตรวจสอบวากระจกของ HP all-in-one สะอาด มฉิะนั้นอาจสแกน
แผนเลือกภาพไดไมถูกตองสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทํา
ความสะอาดกระจก

1 วางแผนเลือกภาพคว่ําลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจกตรวจสอบใหแนใจ
วาขอบของแผนเลือกภาพอยูติดกับขอบดานขวาและดานหนาปดฝา
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2 ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ในถาดปอนกระดาษ ตรวจสอบ
วาการดหนวยความจําเดียวกับทีท่านใชพิมพแผนเลือกภาพยังคงเสียบอยู
ในชองเสียบในขณะที่ทานสแกนแผนเลือกภาพนั้น

3 กด แผนเลือกภาพ จากนั้นกด 2
ซึ่ง Proof Sheet Menu (เมนูแผนเลือกภาพ) จะปรากฏข้ึน จากน้ัน
เลือก Scan Proof Sheet (สแกนแผนเลือกภาพ)
เครื่อง HP all-in-one จะสแกนแผนเลือกภาพและพิมพภาพถายที่ได
เลือกไว

การกําหนดตัวเลือกพิมพภาพถาย
จากแผงควบคุม HP all-in-one ทานสามารถควบคุมวิธีการพิมพภาพถาย 
เชน ประเภทของกระดาษ และขนาด การจัดหนา และอื่นๆ
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:การตั้งคาตัวเลือกพิมพภาพถาย การเปลี่ยนตัว
เลือกพิมพ และการตั้งคาดีฟอลตตัวเลือกพิมพภาพถายใหม
ทานสามารถเขาไปตั้งคาตัวเลือกพิมพภาพถายไดที่ Photo Menu (เมนูภาพ
ถาย) จากแผงควบคุมของ HP all-in-one

เคล็ดลับ และทานยังสามารถใชซอฟตแวร HP Image Zone เพ่ือต้ังคาตัว
เลือกพิมพภาพถายใหมไดอีกดวยสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP 
Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)
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การใชเมนตูัวเลือกการพิมพเพื่อตั้งคาตัวเลือกการพิมพภาพถาย
เมนู Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) จะใหทานเขาไปตั้งคาตางๆ ซึ่งจะสง
ผลตอลักษณะการพิมพภาพถาย เชน จํานวนสําเนา ประเภทกระดาษ และอื่นๆ
เกณฑและขนาดที่เปนคาดีฟอลตจะแตกตางกันตามประเทศ/ภูมิภาค
1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
2 กด ภาพถาย

Photo Menu (เมนภูาพถาย) จะปรากฏขึ้น
3 กด 1 เพ่ือเขาสูเมนู Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) แลวกดหมาย

เลขการตั้งคาท่ีทานตองการเปลี่ยน

การตั้งคา รายละเอียด

1. Number of 
Copies (จํานวน
สําเนา)

จะใหทานกําหนดจํานวนสําเนาท่ีจะพิมพ

2. Image Size (
ขนาดภาพ)

จะใหทานกําหนดขนาดของภาพที่ตองการพิมพตัว
เลือกสวนใหญน้ันชัดเจนโดยตัวของมันเองอยู
แลว แตมสีองตัวเลือกที่ตองมึคําอธิบายคือ:Fill 
Entire Page (เต็มหนา) และ Fit to Page (
พอดีหน่ึงหนา)
การตั้งคา Fill Entire Page (เต็มหนา) จะทําให
ภาพปรากฏบนพื้นที ่  ท้ังหมดที่สามารถพิมพไดบน
กระดาษ หากทานใสกระดาษภาพถายไวในถาด
ปอนกระดาษ ภาพถายท่ีพิมพจะไมมีขอบขาวรอบ
ภาพ และอาจมีการตัดภาพไปบาง สวน Fit to 
Page (พอดีหนึ่งหนา) จะจัดขนาดภาพใหพอดี
กับหนาใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได พรอมทั้งรักษา
อัตราสวนของตนฉบับโดยไมมกีารตัดภาพออก
ไป ภาพจะถูกจัดไวกลางหนา และลอมรอบดวย
ขอบสีขาว

3. Tray Select (
เลือกถาด)

ใหทานเลือกถาดปอนกระดาษ (ดานหนาหรือดาน
หลัง) ที่เครื่อง HP all-in-one ควรใชทานจะ
สามารถใชคานี้ไดเฉพาะเมื่อ HP all-in-one 
ตรวจพบถาดดานหลังเมื่อทานเปดเครื่อง

4. Paper Size (
ขนาดกระดาษ)

ใหทานเลือกขนาดกระดาษสําหรับงานพิมพ
ปจจุบันการตั้งคา Automatic (อัตโนมัต) จะ
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การตั้งคา รายละเอียด

กําหนดขนาดดีฟอลตของกระดาษ ท้ังขนาดใหญ 
(letter หรือ A4) และเล็ก เปน 10 x 15 ซม. ซึ่ง
จะแตกตางกันตามประเทศ/ภูมิภาค เมื่อกําหนด
ทั้ง Paper Size (ขนาดกระดาษ) และ Paper 
Type (ประเภทกระดาษ) เปน Automatic (
อัตโนมัติ) เครื่อง HP all-in-one จะเลือกตัวเลือก
การพิมพท่ีดีที่สุดสําหรับงานพิมพปจจุบันการตั้ง
คา Paper Size (ขนาดกระดาษ) อื่นๆ จะทําให
ทานสามารถเปลี่ยนการต้ังคาอัตโนมัติได

5. Paper Type (
ประเภทกระดาษ)

ใหทานเลือกประเภทของกระดาษสําหรับงานพิมพ
ปจจุบันไดการตั้งคา Automatic (อัตโนมัติ) จะ
ทําใหเคร่ือง HP all-in-one สามารถตรวจจับและ
กําหนดประเภทของกระดาษไดโดยอัตโนมัติ เมื่อ
กําหนดทั้ง Paper Size (ขนาดกระดาษ) และ
Paper Type (ประเภทกระดาษ) เปน
Automatic (อัตโนมัติ) เครื่อง HP all-in-one 
จะเลือกตัวเลือกการพิมพท่ีดีที่สุดสําหรับงานพิมพ
ปจจุบัน การตั้งคา Paper Type (ประเภท
กระดาษ) อื่นๆ จะใหทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคา
อัตโนมัติได

6. Layout Style 
(รูปแบบการจัด
หนา)

ใหทานเลือกรูปแบบการจัดหนาหนึ่งจากสามรูป
แบบสําหรับงานพิมพปจจุบัน

การจัดหนากระดาษแบบ Paper Saver  (
ประหยัดกระดาษ) จะจัดภาพถายใหไดจํานวนมาก
ที่สุดเทาที่จะเปนไปไดลงในกระดาษ โดยจะมกีาร
หมุนและตัดภาพถายออกในกรณีที่จําเปน

การจัดหนา Album (อัลบั้ม) จะยังคงรักษาทิศ
ทางของภาพถายตนฉบับไว แตอาจมีการตัดภาพ
บาง

7. Smart 
Focus (โฟกัส
อัจฉริยะ)

ใหทานสามารถใชหรือยกเลิกการปรับความคมชัด
แบบดิจิตอลโดยอัตโนมัติของภาพถาย Smart 
Focus (โฟกัสอัจฉริยะ) จะสงผลตอภาพถายที่
พิมพเทาน้ัน ซึ่งจะไมเปล่ียนลักษณะของภาพถาย
บนจอแสดงผลกราฟกสี หรือไฟลภาพจริงในการด
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การตั้งคา รายละเอียด

หนวยความจํา Smart Focus (โฟกัสอัจฉริยะ) 
เปนคาดีฟอลตที่เครื่องตั้งไวเรียกใชงาน

8. Digital Flash 
(แฟลชดิจิตอล)

ทําใหภาพถายที่มืดกลับสวางขึ้นได Digital 
Flash (แฟลชดิจิตอล) จะสงผลตอภาพถายที่
พิมพเทาน้ัน ซึ่งจะไมเปล่ียนลักษณะของภาพถาย
บนจอแสดงผลกราฟกสี หรือไฟลภาพจริงในการด
หนวยความจํา เครื่องจะกําหนดคาดีฟอลตใหปด
Digital Flash (แฟลชดิจิตอล)

9. Set New 
Defaults (การตั้ง
คาดีฟอลตใหม)

ใหทานสามารถบันทึกการตั้งคา Print 
Options (ตัวเลือกการพิมพ) ปจจุบันเปนคาดี
ฟอลตใหมได

การเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ
ทานสามารถเปลี่ยนคาแตละตัวในเมน ูPrint Options (ตัวเลือกการพิมพ) ได
ดวยวิธีการในลักษณะเดียวกัน

1 กด ภาพถาย กด 1 แลวกดหมายเลขขางตัวเลือกท่ีทานตองการเปลี่ยนทาน
สามารถเลื่อนดูเมน ูPrint Options (ตัวเลือกการพิมพ) โดยการกด  
บนแผงควบคุม เพ่ือดูตัวเลือกทั้งหมด
ตัวเลือกที่เลือกในขณะนี้จะถูกไฮไลต และคาดีฟอลต (ถามี) จะปรากฏใต
เมนูตรงสวนลางของจอแสดงผลกราฟกสี

2 ใหเปลี่ยนการต้ังคา จากน้ันกด OK

หมายเหตุ กด ภาพถาย อีกครั้งเพื่อออกจากเมน ูPrint Options (ตัว
เลือกการพิมพ) และกลับสูจอแสดงภาพถาย

การกําหนดคาดฟีอลตใหมสําหรับตัวเลือกการพิมพภาพถาย
ทานสามารถเปลี่ยนคาดีฟอลตของตัวเลือกการพิมพภาพถายจากแผงควบคุมได

1 กด ภาพถาย จากนั้นกด 1
เมนู Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) จะปรากฏขึ้น

2 การเปลี่ยนการตั้งคาใหเปนคาที่ตองการ
เมนู Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) จะปรากฏขึ้นมาใหม เมื่อทาน
ยืนยันการตั้งคาใหมใหกับตัวเลือกใดๆ

3 กด 9 เมื่อเมนู Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) ปรากฏขึ้น แลวกด
OK เมื่อพรอมที่จะต้ังคาดีฟอลตใหม
การตั้งคาในปจจุบันทั้งหมดจะกลายเปนคาดีฟอลตใหม
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การใชคุณสมบัตกิารแกไข
เครื่อง HP all-in-one ใหทานสามารถควบคุมการแกไขตางๆ ในระดับพื้น
ฐาน เพ่ือใชกับภาพที่แสดงอยูในขณะน้ีบนจอแสดงผลกราฟกสีการควบคุมเหลา
นี้ไดแก การปรับความสวาง เอฟเฟกตสีพิเศษตางๆ และอื่นๆ
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:การแกไขภาพใน HP all-in-one และการใช
ฟงกชัน ปรับขนาดภาพ หรือ หมุนภาพ

การแกไขภาพใน HP all-in-one
ทานสามารถใชตัวควบคุมการแกไขเหลานี้กับภาพถายที่กําลังดูอยูในปจจุบัน
การแกไขตางๆ จะมผีลเฉพาะตอการพิมพและการดูเทาน้ัน แตจะไมถูกบันทึก
ลงบนไฟลภาพถาย

1 กด ภาพถาย จากนั้นกด 2
เมนู Edit (แกไข) จะปรากฏขึ้น

2 เลือกตัวเลือกการแกไขที่ตองการ โดยกดหมายเลขตัวเลือกนั้น

การแกไขตัวเลือก วัตถปุระสงค

1. Photo 
Brightness (
ความสวางของภาพ
ถาย)

ทานสามารถทําใหภาพที่แสดงสวางขึ้นหรือมืดลง
ไดกด  เพ่ือทําใหภาพมืดลงกด  เพ่ือทําใหภาพ
สวางขึ้น

2. Color Effect (
เอฟเฟกตส)ี

จะแสดงเมนูเอฟเฟกตสีพิเศษที่ทานสามารถใชกับ
ภาพได No Effect (ไมมีเอฟเฟกต) จะทําให
ภาพเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง Sepia (ซเีปย) 
จะใชโทนสีน้ําตาลแบบที่พบในภาพถายจากทศ
วรรษ 1990 Antique (แอนทิค) นั้นคลายกับ
Sepia (ซเีปย) แตจะมกีารเพิ่มสีท่ีซีดจางเพื่อที่
ภาพจะไดดูเหมือนทําดวยมือ Black & White (
ขาวดํา) จะใหผลออกมาเหมือนกับเมื่อกด เริ่ม
พิมพสดีํา

3. Frame (กรอบ) ใหทานสามารถใชกรอบและสีของกรอบกับภาพ
ปจจุบันได

4. Redeye (แกตา
แดง)

ใหทานสามารถแกตาแดงในภาพถายได On (
เปด) จะแกปญหาตาแดง Off (ปด) จะปดการทํา
งานของตัวแกตาแดงคาดีฟอลตคือ Off (ปด)
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การใชฟงกชันปรับขนาดภาพหรือหมุนภาพ
ทานสามารถปรับขนาดภาพโดยขยายหรือยอสวน หรือหมุนภาพถายกอนที่จะ
พิมพการตั้งคาปรับขนาดภาพและหมุนภาพ จะใชเฉพาะกับงานพิมพปจจุบัน
เทานั้นการตั้งคาจะไมถูกบันทึกลงบนภาพถาย

การใชคุณสมบัติปรับขนาดภาพ
1 การแสดงภาพถายบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด ปรับขนาดภาพ จากนั้นกด 1 เพ่ือยอสวนหรือ 3 เพ่ือขยายสวนภาพ

ถายในขนาดตางๆใชปุมลูกศรกวาดไปรอบภาพถายเพ่ือดูพ้ืนที่โดย
ประมาณของภาพถายที่จะพิมพ

3 กด เริ่มพิมพส ีหรือ เริ่มพิมพสดีํา เพ่ือพิมพภาพถาย
4 กด ยกเลิก เพ่ือออกจากฟงกชันปรับขนาดภาพ และทําใหภาพถายกลับสู

สภาพเดิม

การใชคุณสมบัติหมุนภาพ

1 การแสดงภาพถายบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด หมุนภาพ เพ่ือหมุนภาพถายตามเข็มนาฬิกาครั้งละ 90 องศา
3 กด เริ่มพิมพส ีหรือ เริ่มพิมพสดีํา เพ่ือพิมพภาพถาย
4 กด หมุนภาพ จนกระทั่งภาพถายกลับมาสูทิศทางเดิม

การพิมพภาพถายโดยตรงจากการดหนวยความจํา           
ทานสามารถเสียบการดหนวยความจําเขาไปในเครื่อง HP all-in-one และใช
แผงควบคุมเพื่อพิมพภาพถายสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพภาพถาย
บนเครื่อง HP all-in-one จากกลองที่สามารถใช PictBridge โปรดดู การ
พิมพภาพถายจากกลองดิจิตอลท่ีสามารถใชกับ PictBridge ได
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:การพิมพทีละภาพ การสรางภาพถายแบบไมมี
ขอบ และการยกเลิกการเลือกภาพถาย

หมายเหตุ ในการพิมพภาพถาย ทานควรเลือกประเภทกระดาษและการเพิ่ม
คุณภาพภาพถายที่ถูกตองสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนด
ตัวเลือกพิมพภาพถายนอกจากนี้ ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพ
ถายเพื่อคุณภาพการพิมพที่ดีข้ึนสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ใชตลับหมึกพิมพภาพถาย

ทานสามารถทําไดมากกวาการพิมพภาพถายเมื่อใชซอฟตแวร HP Image 
Zone ทานสามารถใชซอฟตแวรนี้กับภาพถายสําหรับสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตา
รีด โปสเตอร ปายประกาศ สต๊ิกเกอร และงานสรางสรรคอื่นๆ สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

คูมือการใชงาน 69

การดห
น
วยค

วาม
จําแ

ละ PictB
ridge



การพิมพทลีะภาพ
ทานสามารถพิมพภาพถายไดโดยตรงจากแผงควบคุมโดยไมตองใชแผนเลือก
ภาพ

1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
ปุม ภาพถาย จะสวางขึ้น

2 แสดงภาพถายบนจอแสดงผลกราฟกสี จากนั้นกด OK เพ่ือเลือกพิมพภาพ
ที่ถูกเลือกจะมีเครื่องหมายกํากับไวใช  หรือ  เพ่ือเลื่อนถอยหลังหรือไป
ขางหนาไปยังภาพทีละภาพกด  หรือ  คางไวเพ่ือเล่ือนภาพอยางรวด
เร็ว

หมายเหตุ ทานสามารถเลือกภาพถายเพื่อพิมพโดยการใสหมายเลขดัชนี
ของภาพถายที่ทานตองการพิมพได กดปุมเครื่องหมายสี่
เหลี่ยม (#) เพ่ือระบุชวง: 21-30. กด OK เมื่อทานใสหมาย
เลขดัชนีภาพถายเสร็จเรียบรอย หากทานไมทราบหมายเลข
ดัชนี ใหพิมพแผนเลือกภาพกอนที่จะเลือกภาพแตละภาพที่จะ
พิมพ

3 กด ภาพถาย เพ่ือแสดง Photo Menu (เมนูภาพถาย) จากนั้น ใหแกไข
ตัวเลือกการพิมพภาพถายตามตองการตัวเลือกการพิมพจะกลับคืนเปนคาดี
ฟอลตหลังจากงานพิมพสิ้นสุดลง

4 กด เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพส ีเพ่ือพิมพภาพถายที่เลือกไว

การพิมพแบบไมมขีอบ           
คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง HP all-in-one คือ สามารถเปลี่ยนภาพถายจาก
การดหนวยความจําใหเปนการพิมพแบบไมมขีอบในระดับมืออาชีพ

1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
ปุม ภาพถาย จะสวางขึ้น

2 แสดงภาพถายบนจอแสดงผลกราฟกสี จากนั้นกด OK เพ่ือเลือกพิมพภาพ
ที่ถูกเลือกจะมีเครื่องหมายกํากับไวใช  หรือ  เพ่ือเลื่อนถอยหลังหรือไป
ขางหนาไปยังภาพทีละภาพกด  หรือ  คางไวเพ่ือเล่ือนภาพอยางรวด
เร็ว

หมายเหตุ ทานยังสามารถเลือกภาพถายโดยใสหมายเลขดัชนีของภาพถาย
ที่ทานตองการพิมพได กดปุมเครื่องหมายส่ีเหล่ียม (#) เพ่ือระบุ
ชวง: 21-30. กด OK เมื่อทานใสหมายเลขดัชนีภาพถายเสร็จ
เรียบรอย

3 ใสกระดาษภาพถายโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงที่มุมขวาของถาด และปรับตัว
ปรับกระดาษ
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เคล็ดลับ หากกระดาษภาพถายท่ีใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยให
แถบอยูใกลตัวทาน

4 กด เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพส ีเพ่ือพิมพภาพถายที่เลือกไวเปนแบบไม
มีขอบ

การยกเลิกภาพถายทีเ่ลือก     
ทานสามารถยกเลิกภาพถายที่เลือกจากแผงควบคุมได

➔ โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
– กด OK เพ่ือยกเลิกภาพถายที่เลือกไวที่แสดงอยูบนจอแสดงผล
– กด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกภาพถายท่ีเลือกไวทั้งหมดและกลับสูหนาจอที่ไม

ทํางาน

การพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอลทีส่ามารถใชกับ 
PictBridge ได       

เครื่อง HP all-in-one จะสนับสนุนมาตรฐาน PictBridge ทานจึงสามารถตอ
กลองที่ใชรวมกับ PictBridge เขากับพอรทกลอง และพิมพภาพถายที่อยูใน
การดหนวยความจําในกลองได

1 ตอกลองดิจิตอลที่สามารถใชรวมกับ PictBridge เขากับพอรทกลองที่ดาน
หนาเครื่อง HP all-in-one โดยใชสายเคเบิล USB ที่มากับกลองของทาน

2 เปดกลองและตรวจใหแนใจวากลองอยูในโหมด PictBridge

หมายเหตุ เมื่อตอกลองถูกตองแลว ไฟแสดงสถานะขางชองเสียบการดหนวย
ความจําจะสวาง ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปนสีเขียวในขณะพิมพ
ภาพจากกลอง

หากกลองถายรูปไมสามารถใชงานรวมกับ PictBridge หรือไมอยู
ในโหมด PictBridge ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปนสีเหลืองหมน 
และปรากฎขอความแสดงขอผิดพลาดบนหนาจอคอมพิวเตอร (หาก
ทานติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one ไวบนเครื่องแลว)ใหถอดสาย
กลองออกจากเครื่อง แกไขปญหาท่ีเกี่ยวกับกลอง และตอสายใหม 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแกปญหาของพอรทกลอง PictBridge 
โปรดดูหนาจอ Troubleshooting Help (วิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน) ซึ่งมาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone ของทาน

หลังจากที่ทานตอกลองท่ีใช PictBridge ได เขากับเครื่อง HP all-in-one 
เรียบรอยแลว ทานก็จะสามารถพิมพภาพถาย ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษที่ใส
ไวในเครื่อง HP all-in-one มขีนาดตรงกับคาที่ต้ังไวในกลองของทาน หาก
ขนาดกระดาษที่ต้ังคาไวในกลองถูกกําหนดเปนคาดีฟอลต เครื่อง HP all-in-
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one จะใชกระดาษที่มอียูในถาดปอนกระดาษ โปรดดูคูมือการใชงานที่มาพรอม
กับกลองของทาน หากตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพจากกลอง

เคล็ดลับ หากกลองดิจิตอลของทานเปนยี่หอ HP รุนท่ีไมรองรับ PictBridge 
ทานยังคงสามารถพิมพภาพไปที่เครื่อง HP all-in-one ไดโดยตรง
ตอกลองเขากับพอรท USB ที่อยูดานหลังเครื่อง HP all-in-one 
แทนที่จะตอเขากับพอรทกลองวิธีนี้ใชไดกับกลองดิจิตอลของ HP เทา
นั้น

การใชปุมพิมพเร็วเพื่อพิมพภาพปจจุบัน             
ทานสามารถใชคุณสมบัติ Quick Print (พิมพเร็ว) เพ่ือพิมพภาพถายที่กําลังดู
อยูบนจอแสดงผลกราฟกสี

1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
2 หาภาพถายที่ทานตองการพิมพ
3 กด เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพส ีเพ่ือพิมพภาพถายโดยใชการตั้งคา

ปจจุบัน

การพิมพไฟล DPOF                   
Digital Print Order Format (DPOF) เปนไฟลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ซึ่งสามารถสรางขึ้นไดในกลองดิจิตอลบางชนิดภาพถายที่กลองเลือกเปนภาพ
ถายที่ทานทําเครื่องหมายไวเพ่ือพิมพดวยกลองดิจิตอลของทานเมื่อทานเลือก
ภาพถายดวยกลอง กลองจะสรางไฟล DPOF ซึ่งจะระบุภาพท่ีจะพิมพ เครื่อง 
HP all-in-one สามารถอานไฟล DPOF จากการดหนวยความจําได ทานจึง
ไมตองเลือกภาพถายท่ีจะพิมพอีกครั้ง

หมายเหตุ ทานสามารถระบุภาพสําหรับพิมพจากกลองดิจิตอลบางประเภทเทา
นั้นโปรดดูเอกสารกลองดิจิตอลของทานเพื่อดูวากลองนั้นรองรับ 
DPOF หรือไมเครื่อง HP all-in-one จะรองรับ DPOF รูปแบบ 
1.1.

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

● ภาพที่จะพิมพ
● จํานวนของภาพถายแตละภาพที่จะพิมพ
● การหมุนภาพท่ีใชกับภาพถาย

บท 6

72 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

กา
รด
ห
น
วย
ค
วา
ม
จํา
แ
ละ

 P
ic

tB
rid

ge



● การตัดภาพถายบางสวน
● การพิมพตามดัชนี (ภาพขนาดยอของภาพถายที่เลือก)

การพิมพภาพถายทีเ่ลือกจากกลอง
1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-oneหากมภีาพ

ถาย DPOF ท่ีเลือกไวในการด ขอความ Print DPOF Photos (พิมพ
ภาพถาย DPOF) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

2 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
– กด 1 เพ่ือพิมพภาพถาย DPOF ทั้งหมดท่ีเลือกไวในการดหนวย

ความจํา
– กด 2 เพ่ือขามการพิมพ DPOF ไป

การใชคุณสมบัตกิารแสดงภาพสไลด       
ทานสามารถใชตัวเลือก Slide Show (การแสดงภาพสไลด) ใน Photo 
Menu (เมนภูาพถาย) เพ่ือดูภาพถายทั้งหมดจากการดหนวยความจําในแบบ
ภาพสไลด

การดูหรือพิมพภาพถายในสไลด
ทานสามารถดูหรือพิมพภาพถายที่แสดงในสไลดโดยใชคุณสมบัติ Slide 
Show (การแสดงภาพสไลด) ของเครื่อง HP all-in-one

การดูภาพสไลด
1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
2 กด ภาพถาย เพ่ือแสดง Photo Menu (เมนูภาพถาย)
3 กด 4 เพ่ือเริ่มการแสดงภาพสไลด
4 กด ยกเลิก เพ่ือจบการแสดงภาพสไลด

การพิมพภาพถายทีแ่สดงอยูปจจุบันในแบบสไลด

1 เมื่อภาพถายที่ตองการพิมพปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสี ใหกด ยกเลิก 
เพ่ือยกเลิกการแสดงภาพสไลด

2 กด เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพส ีเพ่ือพิมพภาพถายโดยใชการตั้งคา
ปจจุบัน
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การดภูาพถายรวมกันผาน HP Instant 
Share                                             

เครื่อง HP all-in-one และซอฟตแวรชวยใหทานดูภาพถายรวมกับเพื่อนๆ 
และสมาชิกในครอบครัวไดโดยใชเทคโนโลยีท่ีเรียกวา HP Instant Share
ทานสามารถใช HP Instant Share เพ่ือ:
● ใหเพ่ือนฝูงและญาติมิตรดูภาพถายทางอีเมล
● สรางอัลบั้มแบบออนไลน
● สั่งพิมพภาพถายผานระบบออนไลน

หมายเหตุ บางประเทศ/ภูมิภาคไมสามารถสั่งพิมพภาพถายผานระบบออ
นไลนได

หากตองการใชประโยชนจากคุณสมบัติตางๆ ของ HP Instant Share จาก
แผงควบคุมของ HP all-in-one อยางเต็มที่ ทานควรติดต้ัง HP Instant 
Share บน HP all-in-one สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ัง HP Instant 
Share บน HP all-in-one โปรดดู การใช HP Instant Share (USB) 
หรือ การใช HP Instant Share (เครือขาย)

หมายเหตุ หากทานติดต้ัง HP Instant Share ไวบนเครือขาย ทานจะใช 
HP Instant Share บนอุปกรณที่ตอกับ USB ไมได

การดูภาพถายจากการดหนวยความจํารวมกับญาตมิิตร (ตอกับ USB)     
ใช HP all-in-one เพ่ือดูภาพถายรวมกันไดทันทีที่ใสการดหนวยความจํา 
เพียงเสียบการดหนวยความจําในชองที่ถูกตอง เลือกภาพถายตามที่ตองการ แลว
กด ภาพถาย บนแผงควบคุม

หมายเหตุ หากทานติดต้ัง HP Instant Share ไวกอนหนานี ้บนเครือขาย 
ทานจะ ใช HP Instant Share บนอุปกรณที่ตอกับ USB ไมได

1 ตรวจสอบวาทานใสการดหนวยความจําไวในชองเสียบที่ถูกตองในเครื่อง 
HP all-in-one

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

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

สําหรับผูใช Windows ซอฟตแวร HP Image Zone จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอรแท็บ HP Instant Share จะปรากฏขึ้นภาพขนาดยอของ
ภาพถายจะปรากฏขึ้นใน Selection Tray (เทรยรายการเลือก)สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูป
ภาพของ HP)
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สําหรับผูใช Macintosh ไคลเอนตแอพพลิเคชันซอฟตแวร HP 
Instant Share จะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรภาพขนาดยอของภาพถายจะ
ปรากฏขึ้นในหนาตาง HP Instant Share

หมายเหตุ ถาทานใช Macintosh OS รุนตํ่ากวา X v10.1.5 (รวมถึง 
OS 9) ภาพถายของทานจะถูกอัพโหลดไปยัง HP Gallery (
แกลเลอรีภ่าพของ HP) บนเครื่อง Macintoshคลิก E-mail (
อีเมล) สงภาพถายแนบไปกับอีเมลโดยการปฏิบัติตามคําสั่งบน
หนาจอคอมพิวเตอร

ทําตามคําสั่งในหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือแลกเปลี่ยนภาพถายกับคนอื่นๆ 
โดยใช HP Instant Share

การดูภาพถายจากการดหนวยความจํารวมกับญาตมิิตร (ตอกับเครือขาย)     
ใช HP all-in-one เพ่ือดูภาพถายรวมกันไดทันทีที่ใสการดหนวยความจํา 
เพียงเสียบการดหนวยความจําในชองที่ถูกตอง เลือกภาพถายตามที่ตองการ แลว
กด ภาพถาย บนแผงควบคุม
กอนที่จะใชภาพถายรวมกันในการดหนวยความจําในเครื่อง HP all-in-one ท่ี
ตอกับเครือขาย ทานตองติดต้ัง HP Instant Share ไวในอุปกรณดังกลาวกอน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ัง HP Instant Share ไวในอุปกรณ โปรดดู
เริ่มการใชงาน

1 ตรวจสอบวาทานใสการดหนวยความจําไวในชองเสียบที่ถูกตองในเครื่อง 
HP all-in-one

2 เลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือมากกวาน้ัน
3 กด ภาพถาย จากแผงควบคุม

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

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

การใช HP Image Zone
ทานสามารถใช HP Image Zone เพ่ือดูและแกไขไฟลภาพไดทานยัง
สามารถพิมพภาพ สงภาพทางอีเมลหรือสงโทรสารไปยังเพื่อนฝูงและญาติมิตร 
อัพโหลดภาพเขาสูเว็บไซต หรือใชภาพในงานพิมพท่ีสรางสรรคไดอีกดวย
ซอฟตแวรของ HP ชวยใหทานสามารถทําทุกอยางที่ตองการ และ ือ่ืนๆ อีกมาก
มาย ตรวจสอบซอฟตแวรเพ่ือใชประโยชนจากคุณสมบัติตางๆ ของ HP all-in-
one ไดเต็มที่
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซน
รูปภาพของ HP) ท่ีมาพรอมกับซอฟตแวรของทาน
สําหรับ Windows: หากทานตองการเปด HP Image Zone ในภายหลัง ให
เปด HP Director (ตัวจัดการ HP) และคลิกไอคอน HP Image Zone
สําหรับ Macintosh: หากตองการเปดสวนประกอบของ HP Gallery (แกล
เลอรีภ่าพของ HP) ใน HP Image Zone ภายหลัง ใหเปด HP Director (
ตัวจัดการ HP) แลวคลิก HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) (OS 9) หรือ
คลิก HP Director (ตัวจัดการ HP) ใน Dock แลวเลือก HP Gallery (แกล
เลอรีภ่าพของ HP) จากสวน Manage and Share (จัดการและใชงานรวม) 
ในเมนู HP Director (ตัวจัดการ HP) (OS X)
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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 คําแนะนําในการเลือกประเภท
และขนาดกระดาษที่เหมาะสมกับงานของทานมากที่สุด การทําโปสเตอร และ
การทําสิ่งพิมพสําหรับผนึกลงบนเสื้อยืดดวยเตารีด

เคล็ดลับ หากตองการใหไดคุณภาพที่ดีที่สุดบนสําเนามาตรฐาน ใหต้ังขนาด
กระดาษเปน Letter หรือ A4 ประเภทกระดาษเปน Plain Paper (
กระดาษธรรมดา) และคุณภาพการทําสําเนาเปน Fast (แบบเร็ว)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดขนาดกระดาษ โปรดดู การกําหนด
ขนาดกระดาษสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดประเภทกระดาษ โปรดดู การ
กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาคุณภาพสําเนา   โปรดดู การเพิ่มความ
เร็วหรือคุณภาพสําเนา

ทานสามารถเรียนรูวิธีทําสําเนาภาพถายได เชน การทําสําเนาภาพถายแบบไมมี
ขอบ การขยายขนาดและลดจํานวนสําเนาภาพตามความตองการ ทําสําเนาภาพ
ถายหลายสําเนาลงบนหนากระดาษแผนเดียว และการเพิ่มคุณภาพของสําเนาใน
กรณีที่ภาพถายมสีีจาง

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

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

 การทําสําเนาภาพถายลงในหนาเดียวหลายครั้ง

 การปรับสวนที่มสีีออนของสําเนาใหคมชัดข้ึน
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การกําหนดขนาดกระดาษสําเนา     
ทานสามารถกําหนดขนาดกระดาษไดใน HP all-in-one ขนาดกระดาษที่
เลือก ควรเปนขนาดเดียวกับใสไวในถาดปอนกระดาษคาดีฟอลตขนาดกระดาษ
สําหรับการทําสําเนาเปน Automatic (อัตโนมัติ) จะทําใหเคร่ือง HP all-in-
one ตรวจสอบขนาดกระดาษในถาดปอนกระดาษ
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ประเภทกระดาษ การตั้งคาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

กระดาษถายเอกสาร, กระดาษอเนก
ประสงค, หรือกระดาษธรรมดา

กระดาษ Letter หรือ A4

กระดาษอิงคเจ็ต กระดาษ Letter หรือ A4

สิ่งพิมพท่ีผนึกดวยเตารีด กระดาษ Letter หรือ A4

กระดาษมีหัวจดหมาย กระดาษ Letter 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

1 กด ทําสําเนา แลวกด 4
Copy Menu (เมนูทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น ใหเลือก Paper Size (
ขนาดกระดาษ)

2 กด  จนกวาขนาดกระดาษที่ตองการจะปรากฏ
3 กด OK เพ่ือเลือกขนาดกระดาษที่แสดงผลอยู
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การกําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา           
ทานสามารถกําหนดประเภทกระดาษไดใน HP all-in-oneคาดีฟอลตประเภท
กระดาษสําหรับการทําสําเนาคือ Automatic (อัตโนมัติ) ซึ่งจะทําใหเครื่อง 
HP all-in-one ตรวจสอบประเภทกระดาษในถาดปอนกระดาษ
หากทานทําสําเนาบนกระดาษพิเศษ หรือเคยไดภาพพิมพที่มคุีณภาพไมดีจาก
การใชคา Automatic (อัตโนมัติ) ทานสามารถกําหนดประเภทกระดาษได
ดวยตนเองที่ Copy Menu (เมนทูําสําเนา)
1 กด ทําสําเนา แลวกด 5

Copy Menu (เมนูทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือก Paper 
Type(ประเภทกระดาษ)

2 กด  เพ่ือเลือกคาประเภทกระดาษ จากน้ันกด OK
โปรดดูตารางตอไปนี้ เพ่ือเลือกประเภทกระดาษตามกระดาษที่ใสไวในถาดปอน
กระดาษ

ประเภทกระดาษ การตั้งคาจากแผงควบคุม

กระดาษทําสําเนาหรือกระดาษมหัีวจดหมาย กระดาษธรรมดา

HP Bright White Paper กระดาษธรรมดา

HP Premium Plus Photo Paper, 
Glossy

Premium Photo

HP Premium Plus Photo Paper, 
Matte

Premium Photo

HP Premium Plus 4 x 6 inch Photo 
Paper

Premium Photo

HP Photo Paper กระดาษภาพถาย

HP Everyday Photo Paper Everyday Photo

HP Everyday Photo Paper, Semi-
Gloss

Everyday Matte

กระดาษภาพถายอ่ืนๆ ภาพถายอ่ืนๆ

HP Iron-On Transfer (สําหรับผาสี) Iron-On

HP Iron-On Transfer (สําหรับผาสีออน
หรือผาขาว)

Iron-On Mirrored
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ประเภทกระดาษ การตั้งคาจากแผงควบคุม

HP Premium Paper Premium Inkjet

กระดาษอิงคเจ็ตอื่นๆ 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

แผนใส

แผนใสอื่นๆ แผนใส

กระดาษ Hagaki แบบธรรมดา กระดาษธรรมดา

Glossy Hagaki Premium Photo

L (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน) Premium Photo

การเพิ่มความเร็วหรือคุณภาพสําเนา                       
เครื่อง HP all-in-one มีตัวเลือกสามตัวเลือกซึ่งจะมผีลตอความเร็วและ
คุณภาพในการทําสําเนา

● Normal (ธรรมดา) ทําใหสําเนาท่ีออกมามีคุณภาพสูง และเปนคาท่ีแนะ
นําสําหรับการทําสําเนาโดยทั่วไป Normal (ธรรมดา) ทําสําเนาไดเร็ว
กวา Best (ดีที่สุด) 

● Best (ดีท่ีสุด) ใหคุณภาพการทําสําเนาดีท่ีสุดสําหรับกระดาษทุกประเภท 
และขจัดแถบ (เสน) ที่บางครั้งอาจเกิดข้ึนในบริเวณสีทึบ Best (ดีที่สุด) 
จะใชเวลาทําสําเนานานกวาการกําหนดคุณภาพแบบอื่น 

● Fast (แบบเร็ว) ทําสําเนาไดเร็วกวาแบบ Normal (ธรรมดา)หากตน
ฉบับเปนขอความ คุณาภาพสําเนาที่ไดจะเทียบเทากับแบบ Normal (
ธรรมดา) แตหากเปนรูปภาพ คุณภาพสําเนาอาจจะต่ํากวา การต้ังคาแบบ
Fast (แบบเร็ว) จะชวยประหยัดน้ําหมึก และชวยยืดอายุการใชงานตลับ
หมึกพิมพ 

1 ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3 กด ทําสําเนา แลวกด 6

(ทําตอ)
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Copy Menu (เมนูทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น จากนั้น ใหเลือก Copy 
Quality (คุณภาพสําเนา)

4 กด  เพ่ือเลือกระดับคุณภาพ และกด OK
5 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

เลือกถาดรับกระดาษ     
หากเครื่อง HP all-in-one มถีาดรับกระดาษมากกวาหนึ่งถาด ทานสามารถใช
แผงควบคุมระบุถาดที่ตองการใชได

1 กด ทําสําเนา แลวกด 3
Copy Menu (เมนูทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือก Tray 
Select (เลือกถาด)

2 กด  เพ่ือเลือกถาดกระดาษ
3 กด OK เพ่ือเลือกถาดกระดาษ

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

1 เปลี่ยนการตั้งคาใหเปนคาที่ตองการใน Copy Menu (เมนทูําสําเนา)
2 กด 0 เพ่ือเลือก Set New Defaults (ต้ังคาดีฟอลตใหม) จาก Copy 

Menu (เมนทูําสําเนา)
3 กด OK เพ่ือใหคาที่กําหนดเปนคาดีฟอลตใหม
คาที่ทานกําหนดไวท่ีนี่จะถูกบันทึกอยูใน HP all-in-one เทานั้นคาเหลาน้ันจะ
ไมปรับเปลี่ยนคาในซอฟตแวรหากทานใช HP Director (ตัวจัดการ HP) 
เพ่ือควบคุมคาในการทําสําเนา ทานตองตั้งคาที่ใชบอยที่สุดเปนคาดีฟอลตใน
กรอบโตตอบ HP Copy (การทําสําเนาของ HP) หากตองการทราบวิธีการดัง
กลาว โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

การทําสําเนาตนฉบับเดียวกันหลายชุด           
ทานสามารถกําหนดจํานวนสําเนาทีต่องการพิมพโดยใชตัวเลือก Number of 
Copies (จํานวนสําเนา) ใน Copy Menu (เมนูทําสําเนา)
1 ตองแนใจวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
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2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3 กด ทําสําเนา แลวกด 1

Copy Menu (เมนทูําสําเนา) จะปรากฏขึ้น จากน้ันใหเลือก Number 
of Copies(จํานวนสําเนา)

4 กด  หรือใชปุมตัวเลขเพื่อปอนจํานวนสําเนา สูงสุดไมเกินที่กําหนดไว 
จากนั้นกด OK
(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

การทําสําเนาเอกสารสองหนาสีขาวดํา     
ทานสามารถใช HP all-in-one เพ่ือทําสําเนาเอกสารหนึ่งหนาหรือหลายหนา
แบบสีหรือขาวดําก็ได ในตัวอยางน้ี จะใช HP all-in-one ทําสําเนาตนฉบับ
สองหนาแบบขาวดํา

1 ตองแนใจวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับหนาแรกคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3 กด ทําสําเนา หากไฟที่ปุมยังไมสวาง
4 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา
5 นําเอกสารหนาแรกออกจากกระจกและวางเอกสารหนาที่สองลงไป
6 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา
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ทําสําเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) แบบไมมี
ขอบ     

เพ่ือใหไดสําเนาภาพถายคุณภาพดีที่สุด ใหวางกระดาษภาพถายลงในถาดปอน
กระดาษ และเปลี่ยนคาการทําสําเนาใหถูกตองตรงตามประเภทกระดาษและการ
เพ่ิมคุณภาพภาพถายนอกจากนี้ ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพถายเพื่อ
คุณภาพการพิมพที่ดีข้ึนเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพภาพ
แลว ทานจะมีระบบสีหกสีสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การใชตลับหมึกพิมพ
ภาพถาย

1 ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

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

เคล็ดลับ หากภาพที่ไดเปนแบบมีขอบ ใหเลือกขนาดกระดาษเปน
10x15 cm Borderless (ภาพถายไมมขีอบขนาด 10x15 
ซม.) หรือ 4x6 Borderless (ภาพถายไมมีขอบขนาด 4x6) 
กําหนดประเภทกระดาษเปน Photo Paper (กระดาษภาพ
ถาย) จากนั้นเลือกการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) แลวลอง
อีกครั้ง

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งขนาดกระดาษ โปรดดู การกําหนด
ขนาดกระดาษสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดประเภทกระดาษ โปรดดู การ
กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดการเพ่ิมคุณภาพ Photo (ภาพ
ถาย) โปรดดู การปรับสวนที่มสีีออนของสําเนาใหคมชัดข้ึน
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การทําสําเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) ลงเต็ม
หนากระดาษ             

ทานสามารถใชการตั้งคา Fill Entire Page (เต็มหนากระดาษ) เพ่ือยอหรือ
ขยายตนฉบับใหพอดีกับพื้นที่ท่ีพิมพบนกระดาษขนาดที่ใสในถาดปอนกระดาษ
โดยอัตโนมัติไดในตัวอยางน้ี ใช Fill Entire Page (เต็มหนากระดาษ) เพ่ือ
ขยายภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. เพ่ือทําสําเนาแบบไมมีขอบใหเต็มหนา
กระดาษในการทําสําเนาภาพถาย ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพเพ่ือใหได
คุณภาพการพิมพที่ดีที่สุดเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพภาพ
แลว ทานจะมีระบบสีหกสีสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การใชตลับหมึกพิมพ
ภาพถาย

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

1 ใสกระดาษภาพถายขนาด letter หรือ A4 ลงในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

3 กด ทําสําเนา เพ่ือแสดง Copy Menu (เมนูทําสําเนา)
4 กด 2 จากนั้นกด 3

เมนู Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย) จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือก Fill 
Entire Page (เต็มหนากระดาษ)

5 กด เริ่มทําสําเนาสี

เคล็ดลับ หากภาพที่ไดเปนแบบมีขอบ ใหเลือกขนาดกระดาษเปน
Letter Borderless (ภาพถายไมมขีอบขนาด Letter) หรือ
A4 Borderless (ภาพถายไมมขีอบขนาด A4) กําหนด
ประเภทกระดาษเปน Photo Paper (กระดาษภาพถาย) จาก
นั้นเลือกการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) แลวลองอีกครั้ง
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สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดขนาดกระดาษ โปรดดู การ
กําหนดขนาดกระดาษสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดประเภทกระดาษ โปรดดู การ
กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดการเพ่ิมคุณภาพ Photo (ภาพ
ถาย) โปรดดู การปรับสวนที่มสีีออนของสําเนาใหคมชัดข้ึน

การทําสําเนาภาพถายลงในหนาเดียวหลายครั้ง           
ทานสามารถพิมพสําเนาของตนฉบับหนึ่งๆ ไดหลายชุด โดยใหสําเนาทั้งหมดอยู
ในหนาเดียวกัน วิธีการคือเลือกขนาดภาพจากตัวเลือก Reduce/Enlarge (
ยอ/ขยาย) ใน Copy Menu (เมนทูําสําเนา)
หลังจากเลือกขนาดแลว อาจมีขอความถามวา ตองการพิมพสําเนาภาพถาย
หลายชุดใหพอดีกับกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษหรือไม

1 ตองแนใจวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

3 กด ทําสําเนา เพ่ือแสดง Copy Menu (เมนูทําสําเนา)
4 กด 2 จากนั้นกด 5

เมนู Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย) จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือก
Image Sizes (ขนาดภาพ)

5 กด  เพ่ือเลือกขนาดที่ตองการทําสําเนาภาพ แลวกด OK
ขอความ Many on Page? (หลายสําเนาตอหนา?) อาจปรากฏขึ้น เพ่ือ
ถามวาทานตองการพิมพสําเนาภาพจํานวนหลายสําเนาใหเต็มหนากระดาษ
ในถาดปอนกระดาษหรือไม หรือตองการสําเนาเพียงชุดเดียว ทั้งนี้ข้ึนอยู
กับขนาดภาพที่ทานเลือก
สําหรับภาพบางภาพที่มขีนาดใหญ อาจไมสามารถกําหนดจํานวนภาพตอ
หนึ่งหนาไดในกรณีน้ี ภาพสําเนาที่ไดจะมเีพียงภาพเดียว
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6 หากขอความ Many on Page? (หลายสําเนาตอหนา?) ปรากฏขึ้น ให
เลือก Yes (ใช) หรือ No (ไม) และกด OK

7 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

การปรับขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดกีับกระดาษ Letter 
หรือ A4       

หากภาพหรือขอความในตนฉบับพอดีกับหนากระดาษทั้งหมดโดยไมเหลือขอบ
กระดาษ ใหใชคุณสมบัติ Fit to Page (พอดีกับหนา) เพ่ือยอตนฉบับและ
ปองกันไมใหมกีารตัดขอความหรือภาพที่อยูบริเวณขอบกระดาษ

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถใชคุณสมบัติ Fit to Page (พอดีกับหนา) 
เพ่ือขยายภาพถายขนาดเล็กใหพอดีกับพื้นท่ีที่พิมพในหนึ่งหนา
กระดาษไดอีกดวย หากตองการใชคุณสมบัตินี้โดยไมเปลี่ยนขนาด
ของตนฉบับหรือตัดขอบ HP all-in-one อาจตองเหลือพื้นที่วาง
ขนาดไมเทากันรอบๆ ขอบกระดาษไว

1 ตองแนใจวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3 กด ทําสําเนา แลวกด 4

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

4 กด  เพ่ือเลือก Letter จากน้ันกด OK
5 กด 1 เพ่ือเลือก Reduce/Enlarge (ยอ/ขาย) จาก Copy Menu (เมนู

ทําสําเนา)
6 กด  เพ่ือเลือก Fit to Page (พอดีกับหนา) จากนั้นกด OK
7 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
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การทําสําเนาตนฉบับทีมี่สีจาง                       
ทานสามารถใชตัวเลือก Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) เพ่ือปรับความ
สวางและความเขมของสําเนา นอกจากนี้ ทานยังสามารถปรับความเขมของสี
เพ่ือทําใหสีบนสําเนาชัดเจนข้ึนหรือคมชัดข้ึน

1 ตองแนใจวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3 กด ทําสําเนา แลวกด 7

Copy Menu (เมนูทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น จากนั้นจึงเลือก Lighter/
Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) ชวงคาของ Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขม
ข้ึน) จะปรากฏขึ้นเปนสเกลที่จอแสดงผลกราฟกสี

4 กด  เพ่ือทําใหสําเนามีสีเขมข้ึน แลวกด OK

หมายเหตุ นอกจากนี้ทานยังสามารถกด  เพ่ือทําใหสําเนาสวางขึ้นได

5 กด 9 เพ่ือเลือก Color Intensity (ความเขมของสี) จาก Copy Menu (
เมนูทําสําเนา)
ชวงคาความเขมของสีจะปรากฏเปนสเกลอยูในจอแสดงผลกราฟกสี

6 กด  เพ่ือทําใหภาพชัดเจนข้ึน จากนั้นกด OK

หมายเหตุ นอกจากนี้ทานยังสามารถกด  เพ่ือทําใหภาพมสีีออนลงได
เชนกัน

7 กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

การทําสําเนาเอกสารทีผ่านการสงโทรสารมาแลวหลาย
ครั้ง                 

ทานสามารถใชคุณสมบัติ Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) เพ่ือปรับ
คุณภาพเอกสารขอความโดยอัตโนมัติดวยการทําใหขอบขอความหรือภาพถาย
คมชัดข้ึนโดยการปรับความคมชัดของสีออนซึ่งอาจกลายเปนสีขาวได

ตัวเลือกการเพิ่มคุณภาพ Mixed (แบบผสม) จะเปนคาดีฟอลต ใชตัวเลือกการ
เพ่ิมคุณภาพ Mixed (แบบผสม) เพ่ือเพิ่มคุณภาพใหคมชัดเหมือนตนฉบับที่สุด

การทําสําเนาเอกสารทีไ่มชัดจากแผงควบคุม

1 ตองแนใจวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3 กด ทําสําเนา แลวกด 8

Copy Menu (เมนูทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือก
Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ)

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

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

● มีจุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของทาน
● ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมจีุดดาง (ไมเรียบ)
● วัตถุหรือเสนบางๆ ที่เปนสีมสีวนที่เปนสีดําปรากฏขึ้น
● มีเม็ดตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฏขึ้นเปนสีเทาออนไปจนถึงสีเทา

กลาง

การปรับสวนทีม่ีสีออนของสําเนาใหคมชัดขึ้น                 
ทานสามารถใชการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) เพ่ือปรับใหสีออนท่ีอาจ
กลายเปนสีขาวคมชัดข้ึน นอกจากนี้ทานยังสามารถใชคุณสมบัติการเพิ่ม
คุณภาพ Photo (ภาพถาย) เพ่ือกําจัดหรือลดปญหาที่อาจเกิดข้ึนดังตอไปนี้เมื่อ
ทําสําเนาดวยคุณสมบัติการเพิ่มคุณภาพ Text (ขอความ)
● มีจุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของทาน
● ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมจีุดดาง (ไมเรียบ)
● วัตถุหรือเสนบางๆ ที่เปนสีมสีวนที่เปนสีดําปรากฏขึ้น
● มีเม็ดตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฏขึ้นเปนสีเทาออนไปจนถึงสีเทา

กลาง

การทําสําเนาภาพถายทีม่แีสงสวางมากเกินไปจากแผงควบคุม

1 ตองแนใจวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

3 กด ทําสําเนา แลวกด 8
Copy Menu (เมนูทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือก
Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ)

4 กด  เพ่ือเลือกการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) แลวกด OK
5 กด เริ่มทําสําเนาสี
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ทานสามารถกําหนดคา Enhancement (การเพิ่มคุณภาพ) สําหรับภาพถาย
และเอกสารอื่นๆ ที่ทานทําสําเนาโดยใชซอฟตแวร HP Image Zone ที่มา
พรอมกับ HP all-in-one ไดเพียงคลิกเมาสครั้งเดียว ทานก็สามารถกําหนดให
ทําสําเนาภาพถายดวยการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) ทําสําเนาเอกสารขอ
ความดวยการเพิ่มคุณภาพ Text (ขอความ) หรือทําสําเนาเอกสารที่มีท้ังภาพ
และขอความดวยการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) และ Text (ขอความ) 
ได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช
โซนรูปภาพของ HP)

การทําโปสเตอร                 
ทานสามารถใชคุณสมบัติ Poster (โปสเตอร) เพ่ือขยายสําเนาตนฉบับแตละ
สวนใหมีขนาดใหญแลวนํามาตอรวมกันเปนโปสเตอรได

1 ตองแนใจวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

ถาทานกําลังทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพลงบนกระจกโดยใหดานยาวของ
ภาพถายขนานกับขอบดานหนาของกระจก

3 กด ทําสําเนา เพ่ือแสดง Copy Menu(เมนูทําสําเนา)
4 กด 2 จากนั้นกด 6

เมนู Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย) จะปรากฏขึ้น ใหเลือก Poster (
โปสเตอร)

5 กด  เพ่ือเลือกความกวางของโปสเตอร แลวกด OK
ขนาดโปสเตอรที่ต้ังเปนดีฟอลตมคีวามกวางเทากับ 2 หนา

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

เคล็ดลับ หากไมสามารถขยายตนฉบับใหมีขนาดเทาขนาดโปสเตอรที่ตองการ
ได เนื่องจากมขีนาดเกินอัตราขยายสูงสุด จะมีขอความแสดงขอผิด
พลาดปรากฏขึ้น แจงใหทานใชขนาดความกวางท่ีเล็กลงเลือก
โปสเตอรขนาดเล็กกวาเดิมและทําสําเนาใหมอีกครั้ง
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ทานสามารถแสดงความคิดสรางสรรคลงในภาพถายของทานไดโดยใช
ซอฟตแวร HP Image Zone ที่มาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพ
ของ HP)

การเตรียมสิ่งพิมพทีผ่นึกดวยเตารีด             
ทานสามารถทําสําเนารูปภาพหรือขอความลงบนสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด แลว
รีดทับลงบนเสื้อยืด ปลอกหมอน ท่ีรองจานหรือผาช้ินอื่นๆ

เคล็ดลับ ควรฝกผนึกสิ่งพิมพดวยเตารีดโดยใชเสื้อเกาๆ กอน

1 วางกระดาษสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีดลงในถาดปอนกระดาษ
2 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

ถาทานกําลังทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพลงบนกระจกโดยใหดานยาวของ
ภาพถายขนานกับขอบดานหนาของกระจก

3 กด ทําสําเนา แลวกด 5
Copy Menu (เมนูทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือก Paper 
Type (ประเภทกระดาษ)

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

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

บทนี้จะกลาวถึงวิธีการสแกนไปยังแอพพลิเคชัน ปลายทางบน HP Instant 
Share และไปยังการดหนวยความจํา
การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับคอมพิวเตอรของทาน ทานสามารถสแกนไดแทบทุกอยาง ไมวาจะเปน:
ภาพถาย บทความในนิตยสาร เอกสารที่เปนขอความ หรือแมแตวัตถุสามมิติ 
โดยระวังอยาใหขูดขีดกับกระจกของ HP all-in-oneการสแกนไปยังการด
หนวยความจําจะทําใหทานสามารถพกพาภาพที่สแกนไวแลวได

ทานสามารถใชคุณสมบัติการสแกนของ HP all-in-one ทําสิ่งตอไปนี้:
● สแกนขอความจากบทความลงในโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอร และนํามา

อางอิงในรายงาน
● พิมพนามบัตรและโบรชัวรดวยการสแกนโลโกแลวนํามาใชในซอฟตแวร

การพิมพ
● สงภาพถายไปใหเพ่ือนๆ และญาติ โดยการสแกนสิ่งพิมพท่ีทานช่ืนชอบ 

รวมทั้งสิ่งพิมพที่อยูในขอความอีเมลดวย
● สรางภาพถายที่บานหรือที่ทํางาน
● เก็บภาพถายท่ีมคุีณคาไวในสมุดภาพอิเล็กทรอนิกส

หมายเหตุ การสแกนขอความ (หรือการอานอักขระดวยแสง - OCR) จะชวย
ใหทานสามารถนําเนื้อหาในบทความนิตยสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ
อื่นเขามาอยูในรูปแบบเวิรดโปรเซสเซอรหรือโปรแกรมอื่นๆ ไดอีก
มากมายซึ่งสามารถแกไขขอความไดเต็มที่การเรียนรูวิธีการทํา 
OCR ที่ถูกตองนั้นถือเปนสิ่งสําคัญ หากทานตองการผลการสแกนที่
ดีเยี่ยมอยาคาดหวังวาเอกสารขอความที่ไดรับการสแกนนั้นจะ
สมบูรณแบบเมื่อทานใชซอฟตแวร OCR เปนครั้งแรกการใช
ซอฟตแวร OCR นั้นเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ตองอาศัยเวลาและการ
ฝกฝนจนชํานาญสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนเอกสาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารที่มทีั้งตัวอักษรและภาพ โปรดอาน
เอกสารที่ใหมาพรอมกับซอฟตแวร 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
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หนาจอใกลกับเวลาสวนบนเครื่อง Macintosh จะมีการรันซอฟตแวร HP all-
in-one เสมอ

หมายเหตุ การปดไอคอนของ HP ที่ซิสเต็มเทรยใน Windows อาจสงผลให 
HP all-in-one ไมสามารถทําหนาที่บางอยางในการสแกนได และ
จะสงผลใหขอความแสดงความผิดพลาด No Connection (ไมมี
การเชื่อมตอ) ปรากฏขึ้นในกรณีนี้ ทานสามารถเรียกการทํางานเต็ม
รูปแบบกลับมาไดดวยการรีสตารทคอมพิวเตอรของทานหรือเริ่ม
การใชงานซอฟตแวร HP Image Zone

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

สแกนไปยังแอพพลิเคชัน     
ทานสามารถสแกนตนฉบับที่วางอยูบนกระจกจากแผงควบคุมไดโดยตรง

หมายเหตุ เนื้อหาของเมนูอาจแตกตางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของ
คอมพิวเตอร และแอพพลิเคชันที่ต้ังคาไวเปนปลายทางสแกนใน
HP Image Zone

การสแกนตนฉบับ (เชื่อมตอแบบ USB)     
ปฏิบัติตามข้ันตอนเหลาน้ีหาก HP all-in-one ของทานเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรโดยตรงผานทางสายเคเบิล USB
1 วางตนฉบับคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก
2 กด สแกน หากไฟยังไมสวาง

Scan Menu (เมนูสแกน) จะปรากฏข้ึน โดยมรีายการปลายทางสแกน 
รวมทั้งแอพพลิเคชันสําหรับการสแกนสิ่งตางๆ ดวยปลายทางที่เปนคาดี
ฟอลตจะเปนปลายทางที่ทานเลือกไวครั้งลาสุดที่ใชเมนนูี้กําหนด
แอพพลิเคชันและปลายทางการสแกนที่ปรากฏใน Scan Menu (เมนู
สแกน) โดยใช HP Image Zone ในคอมพิวเตอรของทาน

3 การเลือกแอพพลิเคชันเพ่ือรับภาพที่สแกน ใหกดหมายเลขบนแผงควบคุม 
หรือใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกหมายเลข แลวกด OK หรือ เริ่มพิมพสกีารทําให
ภาพที่สแกนเปนสีขาวดํา ใหกด เริ่มพิมพสดีํา แทนการกด OK
ตัวอยางภาพสแกนจะปรากฏในหนาตาง HP Scan (การสแกนของ HP) 
บนคอมพิวเตอรของทาน ซึ่งทานสามารถปรับแตงได
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแตงภาพตัวอยาง โปรดดูหนาจอ
HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวรของทาน

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

การสแกนตนฉบับ (เชื่อมตอผานระบบเครือขาย)     
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้หากเชื่อมตอ HP all-in-one กับคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นในระบบเครือขาย

1 วางตนฉบับคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก
2 กด สแกน หากไฟยังไมสวาง

Scan Menu (เมนูสแกน) จะปรากฏข้ึนมา โดยมรีายการตัวเลือกตางๆ
3 กด 1 เพ่ือเลือก Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) หรือใชปุมลูก

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

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

4 ในการเลือกเครื่องคอมพิวเตอรท่ีต้ังเปนดีฟอลต ใหกด OKการเลือก
คอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่งนั้น ใหกดหมายเลขที่แผงควบคุม หรือใชปุมลูก
ศรเพ่ือเลือกเครื่องที่ตองการ จากนั้นกด OKการสงงานสแกนไปยัง
แอพพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร ใหเลือกเครื่องคอมพิวเตอรในเมนู
Scan Menu (เมนูสแกน) จะปรากฏข้ึน โดยมรีายการปลายทางสแกน 
รวมทั้งแอพพลิเคชันสําหรับการสแกนสิ่งตางๆ ดวยปลายทางที่เปนคาดี
ฟอลตจะเปนปลายทางที่ทานเลือกไวครั้งลาสุดที่ใชเมนนูี้ทานสามารถ
กําหนดปลายทางการสแกนที่ปรากฏใน Scan Menu (เมนสูแกน) โดย
ใช HP Image Zone ในคอมพิวเตอรของทานสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) 
ที่มาพรอมกับซอฟตแวรของทาน

5 การเลือกแอพพลิเคชันเพ่ือรับภาพที่สแกน ใหกดหมายเลขบนแผงควบคุม 
หรือใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกหมายเลข แลวกด OK หรือ เริ่มพิมพสกีารทําให
ภาพที่สแกนเปนสีขาวดํา ใหกด เริ่มพิมพสดีํา แทนการกด OK
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ในกรณีที่ทานเลือก HP Image Zone ภาพสแกนตัวอยางจะปรากฏใน
หนาตาง HP Scan (การสแกนของ HP) บนเครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน ซึ่งทานสามารถปรับแตงได

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

การสงงานสแกนไปยังปลายทาง HP Instant 
Share                                           

HP Instant Share ใหทานแบงปนภาพถายรวมกับสมาชิกในครอบครัวและ
เพ่ือนๆ ไดผานขอความอีเมล อัลบัมภาพถายแบบออนไลน และสิ่งพิมพคุณภาพ
สูง หากตองการใชประโยชนจากคุณสมบัติตางๆ ของ HP Instant Share จาก
แผงควบคุมของ HP all-in-one อยางเต็มที่ ทานควรติดต้ัง HP Instant 
Share บน HP all-in-one
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ัง HP Instant Share บน HP all-in-one 
โปรดดู การใช HP Instant Share (เครือขาย)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช HP Instant Share โปรดดูหนาจอ HP 
Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

หมายเหตุ หากทานติดต้ัง HP Instant Share ไวบนเครือขาย ทานจะใช 
HP Instant Share บนอุปกรณที่ตอกับ USB ไมได

แลกเปลี่ยนภาพถายทีส่แกนแลวกับเพื่อนและญาต ิ(อุปกรณทีเ่ชื่อมตอพอรท 
USB)

ใชภาพที่สแกนรวมกันโดยกด สแกน บนแผงควบคุมเมื่อตองการกดปุม สแกน 
ใหวางภาพคว่ําลงบนกระจก เลือกปลายทางที่ตองการสงภาพ และเร่ิมตนสแกน

หมายเหตุ หากทานติดต้ัง HP Instant Share ไวกอนหนานี ้บนเครือขาย 
ทานจะ ใช HP Instant Share บนอุปกรณที่ตอกับ USB ไมได

1 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
2 กด สแกน

เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
3 ใชลูกศร  และ  เพ่ือเนน HP Instant Share
4 กด OK เพ่ือเลือกปลายทางและสแกนรูปภาพ

เครื่องจะสแกนภาพและอัพโหลดเขาเครื่องคอมพิวเตอร
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สําหรับผูใช Windows ซอฟตแวร HP Image Zone จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอรแท็บ HP Instant Share จะปรากฏขึ้นภาพขนาดยอของ
ภาพที่สแกนจะปรากฏขึ้นใน Selection Tray (เทรยรายการเลือก)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช
โซนรูปภาพของ HP)
สําหรับผูใช Macintosh ซอฟตแวรไคลเอนตแอพพลิเคชัน
HP Instant Share จะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรของทานภาพขนาดยอ
ของภาพที่สแกนจะปรากฏอยูในหนาตาง HP Instant Share

หมายเหตุ ถาทานใช Macintosh OS รุนตํ่ากวา X v10.1.5 (รวมถึง 
OS 9) ภาพที่สแกนจะถูกอัพโหลดไปยัง HP Gallery (แกล
เลอรีภ่าพของ HP) บนเครื่อง MacintoshคลิกE-mail (อีเมล)
สงภาพถายแนบไปกับอีเมลโดยการปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

ทําตามคําสั่งในหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือแลกเปลี่ยนภาพสแกนกับคนอื่นๆ 
โดยใช HP Instant Share

แลกเปลี่ยนภาพถายทีส่แกนแลวกับเพื่อนและญาต ิ(เชื่อมตอผานระบบเครือ
ขาย)

ใชภาพที่สแกนรวมกันโดยกด สแกน บนแผงควบคุมเมื่อตองการกดปุม สแกน 
ใหวางภาพคว่ําลงบนกระจก เลือกปลายทางที่ตองการสงภาพ และเร่ิมตนสแกน
กอนที่จะสามารถใชภาพที่สแกนรวมกับบน HP all-in-one ผานระบบเครือ
ขาย ทานตองติดต้ัง HP Image Zone บนคอมพิวเตอรกอนสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP all-in-one บนคอมพิวเตอร โปรดดูคูมือการติดต้ัง
ที่มาพรอมกับอุปกรณของทาน

1 วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
2 กด สแกน

Scan Menu (เมนูสแกน) จะปรากฏข้ึนบนจอแสดงผลกราฟกสี
3 กด 2 เพ่ือเลือก HP Instant Share

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

รูปภาพจะถูกสแกนและสงไปยังปลายทางที่เลือกไว

การสงงานสแกนไปยังการดหนวยความจํา           
ทานสามารถสงภาพสแกนในรูปแบบ JPEG ไปยังการดหนวยความจําที่เสียบ
อยูในชองเสียบการดหนวยความจําบน HP all-in-one ไดซึ่งจะชวยใหทาน
สามารถใชคุณสมบัติการดหนวยความจําเพื่อพิมพงานแบบไมมขีอบและอัลบั้ม
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ภาพจากภาพที่สแกนไดและยังชวยใหทานสามารถใชอุปกรณอื่นๆ ท่ีรองรับ
การดหนวยความจําในการนําภาพสแกนออกมาใชได

การสงงานสแกนไปยังการดหนวยความจําทีอ่ยูใน HP all-in-one (เชื่อม
ตอแบบ USB)

ทานสามารถสงภาพที่สแกนแลวซึ่งอยูในรูปแบบ JPEG ไปยังการดหนวย
ความจําได ในสวนนี้จะอธิบายขั้นตอนเมื่อเช่ือมตอ HP all-in-one กับเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานผานสายเคเบิล USB โดยตรงตรวจดูวามกีารดหนวย
ความจําเสียบอยูใน HP all-in-one
1 วางตนฉบับคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก
2 กด สแกน หากไฟยังไมสวาง

Scan Menu (เมนูสแกน) จะปรากฏข้ึนมาโดยมรีายการตัวเลือกตางๆ 
และปลายทางปลายทางที่เปนคาดีฟอลตจะเปนปลายทางที่ทานเลือกไวครั้ง
ลาสุดที่ใชเมนนูี้

3 กด  จนกวา Memory Card (การดหนวยความจํา) จะถูกไฮไลต จาก
นั้นกด OK
เครื่อง HP all-in-one จะสแกนภาพและบันทึกไฟลลงการดหนวยความจํา
ในรูปแบบ JPEG

สงงานสแกนไปยังการดหนวยความจําทีอ่ยูใน HP all-in-one (เชื่อมตอ
ผานระบบเครือขาย)

ทานสามารถสงภาพที่สแกนแลวซึ่งอยูในรูปแบบ JPEG ไปยังการดหนวย
ความจําได ในสวนนี้จะอธิบายขั้นตอนเมื่อเช่ือมตอเครื่อง HP all-in-one เขา
กับเครือขาย

หมายเหตุ ทานสามารถสงงานสแกนไปยังการดหนวยความจําไดเมื่อมีการใช
การดหนวยความจํารวมกันในเครือขายเทานั้นโปรดอาน การควบ
คุมความปลอดภัยของการดหนวยความจําบนเครือขาย สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม

1 วางตนฉบับคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก
2 กด สแกน หากไฟยังไมสวาง

Scan Menu (เมนูสแกน) จะปรากฏข้ึนมาโดยมรีายการตัวเลือกตางๆ 
และปลายทาง

3 กด 3 เพ่ือเลือก Memory Card (การดหนวยความจํา) หรือใชปุมลูกศร
เพ่ือเลือก จากนั้นกด OK
เครื่อง HP all-in-one จะสแกนภาพและบันทึกไฟลลงการดหนวยความจํา
ในรูปแบบ JPEG
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หยุดการสแกน                     
➔ หากตองการหยุดสแกน ใหกดปุม ยกเลิก บนแผงควบคุม
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9 การพิมพจากคอมพิวเตอร     
เครื่อง HP all-in-one สามารถใชไดกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันใดก็ไดที่ใช
พิมพได คําแนะนําอาจแตกตางกันเล็กนอย ทั้งน้ีข้ึนอยูกับวาพิมพจากเครื่องพีซี
ที่ใช Windows หรือ Macintosh โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในบทนี้สําหรับ
ระบบปฏิบัติการของทาน

นอกเหนือจากความสามารถในการพิมพที่ไดอธิบายไวในบทน้ีแลว ทานยัง
สามารถพิมพงานพิมพพิเศษ เชน งานพิมพแบบไมมขีอบ จดหมายขาว และ
ปายประกาศ หรือพิมพรูปภาพโดยตรงจากการดหนวยความจําภาพถายหรือจาก
กลองดิจิตอลที่รองรับ PictBridge พิมพจากอุปกรณบลูทูธท่ีรองรับ เชน 
โทรศัพทพรอมกลองถายรูปในตัวหรือพีดีเอ และใชรูปภาพที่สแกนในการพิมพ
งานใน HP Image Zone
● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพจากการดหนวยความจําหรือกลอง

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

อุปกรณบลทููธ โปรดดู ขอมูลการเชื่อมตอ
● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพงานพิมพแบบพิเศษหรือการพิมพ

ภาพใน HP Image Zone โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (
วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน       
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะต้ังคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ เมื่อทานพิมพ
จากหรือพิมพโดยใชเทคโนโลยี HP ColorSmart ทานตองเปลี่ยนการต้ังคา
ตางๆ ดวยตัวเองเฉพาะเมื่อทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ พิมพลงบนกระดาษ
เฉพาะประเภทหรือแผนใส หรือใชคุณสมบัติพิเศษ

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

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

เคล็ดลับ ทานสามารถพิมพงานไดอยางงายดายดวยชุดคาดีฟอลตที่กําหนด
ไวสําหรับประเภทงานที่ตองการพิมพบนแท็บ Printing 
Shortcuts (ช็อตคัทการพิมพ) ใหคลิกประเภทของงานพิมพ
ในรายการ What do you want to do? (ทานตองการทํา
อะไร)คาดีฟอลตสําหรับงานพิมพประเภทนั้นจะถูกกําหนดไว 
และสรุปบนแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัทการพิมพ)
หากจําเปน ทานสามารถปรับการตั้งคาไดที่นี่ หรือเปลี่ยนแปลง
บนแท็บอื่นๆ ในกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) ได

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

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

ศูนยการพิมพ) (OS 10.2 หรือเวอรช่ันกอนหนา) หรือ Printer Setup 
Utility (ยูทิลิต้ีการตั้งคาเครื่องพิมพ) (OS 10.3 หรือเวอรช่ันสูงกวา) 
กอนที่จะเริ่มพิมพ

3 จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหเลือก Page Setup (
ต้ังคาหนากระดาษ)
กรอบโตตอบ Page Setup (ต้ังคาหนากระดาษ) จะปรากฏขึ้น ซึ่ง
สามารถเลือกขนาดกระดาษ แนวการพิมพ และการปรับกระดาษได

4 ระบุแอททริบวิตของหนา:
– เลือกขนาดกระดาษ
– เลือกแนวการวางกระดาษ
– ใสเปอรเซ็นตการปรับขนาด

หมายเหตุ สําหรับ OS 9 กรอบโตตอบ Page Setup (ต้ังคาหนา
กระดาษ) จะมีตัวเลือกในการพิมพกลับขาง (หรือกลับดาน) 
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
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7 เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพแตละตัวในปอปอัพเมนใูหเหมาะสมกับงานของ
ทาน

8 คลิก Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ           
ทานสามารถปรับแตงการตั้งคาการพิมพของ HP all-in-one เพ่ือจัดการกับ
งานพิมพไมวาจะเปนงานใด

สําหรับผูใช Windows
กอนเปลี่ยนคาการพิมพ ทานควรตัดสินใจวาตองการเปลี่ยนคาสําหรับเฉพาะ
งานพิมพปจจุบัน หรือตองการตั้งคานี้เปนคาดีฟอลตสําหรับงานพิมพทั้งหมดใน
อนาคต การแสดงคาการพิมพนั้นข้ึนอยูกับวา ทานตองการใชคาที่เปลี่ยนแปลง
กับงานพิมพทั้งหมดในอนาคต หรือตองการใชกับงานพิมพปจจุบันเทานั้น

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพทั้งหมดในอนาคต
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)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก),
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) หรือ Printer (เครื่องพิมพ) ทั้ง
นี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันของทาน

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

พิมพงาน

สําหรับผูใช Macintosh
ใชกรอบโตตอบ Page Setup (การตั้งคาหนากระดาษ) และ Print (พิมพ) 
เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับงานพิมพของทาน ซึ่งจะใชกรอบโตตอบใดนั ้นก็ข้ึน
อยูกับการต้ังคาที่ตองการปรับเปลี่ยน

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

ศูนยการพิมพ) (OS 10.2 หรือเวอรช่ันกอนหนา) หรือ Printer Setup 
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Utility (ยูทิลิต้ีการตั้งคาเครื่องพิมพ) (OS 10.3 หรือเวอรช่ันสูงกวา) 
กอนที่จะเริ่มพิมพ

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

3 เปลี่ยนคาขนาดกระดาษ แนวการพิมพ และเปอรเซ็นตปรับขนาด แลวคลิ
ก OK (ตกลง)

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

ศูนยการพิมพ) (OS 10.2 หรือเวอรช่ันกอนหนา) หรือ Printer Setup 
Utility (ยูทิลิต้ีการตั้งคาเครื่องพิมพ) (OS 10.3 หรือเวอรช่ันสูงกวา) 
กอนที่จะเริ่มพิมพ

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) บนจอแสดงผลกราฟกสีหากไมมีขอความปรากฏขึ้น ใหกด
ยกเลิก อีกครั้ง
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10 การตั้งคาโทรสาร           
หลังจากปฏิบัติตามทุกข้ันตอนในคูมือการติดต้ังแลว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําใน
สวนน้ีเพ่ือติดต้ังโทรสารใหเสร็จเรียบรอยโปรดเก็บคูมือการติดต้ังไวเพ่ือใชใน
ภายหลัง

ในบทนี้ ทานจะไดทราบวิธีติดต้ัง HP all-in-one เพ่ือใหสามารถใชโทรสาร
รวมกับอุปกรณอื่นๆ และบริการตางๆ ที่ทานมอียูแลว ในสายโทรศัพทเดียวกับ 
HP all-in-one ไดอยางราบรื่น
กอนที่จะเริ่มติดต้ัง HP all-in-one สําหรับการโทรสาร ทานตองทราบวามี
อุปกรณและบริการประเภทใดบางที่ทานใชในสายเดียวกันจากคอลัมนแรกในตา
รางน้ี ใหเลือกอุปกรณและบริการที่บานหรือสํานักงานของทานมใีชจากนั้น หา
วิธีติดต้ังที่เหมาะสมจากคอลัมนที่สองคําแนะนําทีละข้ันตอนสําหรับแตละวิธีจะ
อยูในบทนี้ในสวนตอไป

อุปกรณ/บริการอื่นๆ ทีใ่ชสายรวมกับ
โทรสาร

วิธตีิดตั้งโทรสารทีแ่นะนํา

ไมระบุ

ทานมสีายโทรศัพทสําหรับการใชโทร
สารโดยเฉพาะ

กรณี A:สายโทรสารแยกตางหาก (ไม
ไดรับสายสนทนา)

บริการ digital subscriber line 
(DSL) ผานทางผูใหบริการระบบ
โทรศัพทของทาน

กรณี B:ต้ังคา HP all-in-one ดวย 
DSL

ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX) หรือ
ระบบเครือขายทางดวนขอมูล 
(ISDN)

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

บริการรับสายเปนพิเศษผานทางผูให
บริการระบบโทรศัพทของทาน

กรณี D:โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขา
เฉพาะในสายเดียวกัน

สายสนทนา

ทานรับทั้งสายสนทนาและโทรสารที่
สายเดียวกัน

กรณี E:การใชสายสนทนา/โทรสาร
ในสายเดียวกัน

สายสนทนาและบริการวอยซเมล กรณี F:การใชสายสนทนา/โทรสาร
รวมกับบริการวอยซเมล

คูมือการใชงาน 105

การต
ั้งค
าโท

รสาร



อุปกรณ/บริการอื่นๆ ทีใ่ชสายรวมกับ
โทรสาร

วิธตีิดตั้งโทรสารทีแ่นะนํา

ทานรับทั้งสายสนทนาและโทรสารที่
สายเดียวกันและใชบริการวอยซเมล
ผานทางผูใหบริการระบบโทรศัพท
ของทาน

กอนที่จะต้ัง HP all-in-one สําหรับการใชโทรสาร ทานตองทราบวาระบบ
โทรศัพทของประเทศ/ภูมิภาคของทานเปนระบบใดคําแนะนําในการตั้งคา
เครื่อง HP all-in-one เพ่ือใชโทรสารจะแตกตางกันไปเมื่อระบบโทรศัพทของ
ทานเปนแบบอนุกรมหรือขนาน

● หากประเภทหัวตอที่อุปกรณพวงตอโทรศัพทของทาน (เชน โมเด็ม 
โทรศัพท และเครื่องตอบรับ) ไมสามารถตอเขากับพอรท "2-EXT" ที ่
HP all-in-one แตกลับตองตอกับแจ็คโทรศัพทแทน แสดงวาทานอาจมี
ระบบโทรศัพทแบบอนุกรมโปรดดูตารางดานลาง เพ่ือใหมั่นใจวาประเทศ/
ภูมิภาคของทานไมไดปรากฏในรายการนี้หากทานไมแนใจวาใชโทรศัพท
ระบบใด (อนุกรมหรือขนาน) โปรดสอบถามจากผูใหบริการระบบ
โทรศัพทของทานโทรศัพทประเภทนี้ใชสาย 4 เสนตอจากแจ็คโทรศัพทเขา
ที่เครื่อง HP all-in-one

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

บท 10
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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

ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซเุอลา

เวียดนาม   

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถดูที่ปลายสายโทรศัพทท่ีใหมาพรอมกับ 
HP all-in-oneหากมีสายโทรศัพท 2 เสน แสดงวาระบบโทรศัพท
ของทานเปนแบบ 2 เสนหากมสีายโทรศัพท 4 เสน แสดงวาระบบ
โทรศัพทของทานเปนแบบ 4 เสนภาพดานลางนี้ จะแสดงวาความ
แตกตางระหวางสายโทรศัพท 2 แบบ

เลือกการตั้งคาโทรสารทีถู่กตองสําหรับทีบ่านหรือสํานักงานของ
ทาน   

หากตองการใชโทรสารอยางราบรื่น ทานตองทราบประเภทของอุปกรณและการ
บริการ (ถามี) ที่ใชสายรวมกับเครื่อง HP all-in-oneสิ่งนี้มคีวามสําคัญเนื่อง
จากทานจําเปนตองเชื่อมตออุปกรณสํานักงานเดิมที่มอียูเขากับ HP all-in-
one โดยตรง ซึ่งทําใหทานตองเปลี่ยนคาของโทรสารบางประการกอนจึงจะใช
โทรสารได
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หากตองการทราบวิธีติดต้ัง HP all-in-one ที่บานหรือสํานักงานที่ดีที่สุด กอน
อื่น ใหทานอานคําถามในสวนน้ีแลวบันทึกคําตอบเอาไวจากนั้น ดูตารางในสวน
ตอไปแลวเลือกวิธีการติดต้ังที่แนะนําโดยใชผลคําตอบของทาน

โปรดอานและตอบคําถามตอไปนี้ตามลําดับคําถามดังที่ปรากฏ

1 ทานใชบริการ digital subscriber line (DSL) ผานทางผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทของทานหรือไม?
❑ ใช ฉันใช DSL
❑ ไมใช
หากทานตอบวา ใช ใหไปที่ กรณี B:ต้ังคา HP all-in-one ดวย DSLทาน
ไมจําเปนตองตอบคําถามอ่ืนๆ ตอไป
หากทานตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป

2 ทานใชระบบเครือขายโทรศัพท (PBX) หรือระบบเครือขายทางดวน
ขอมูล (ISDN) หรือไม?
หากทานตอบวา ใช ใหไปที่ กรณี C:ต้ังคา HP all-in-one ดวยระบบ 
PBX หรือสาย ISDNทานไมจําเปนตองตอบคําถามอื่นๆ ตอไป
หากทานตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป

3 ทานใชบริการรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษจากผูใหบริการระบบโทรศัพท
ของทาน ซึ่งใหบริการสายโทรศัพทที่ใชหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียกเขา
ที่แตกตางกันหรือไม?
❑ ใช ฉันใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษ
❑ ไมใช
หากทานตอบวา ใช ใหไปที่ กรณี D:โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขาเฉพาะใน
สายเดียวกันทานไมจําเปนตองตอบคําถามอื่นๆ ตอไป
หากทานตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป
ทานไมแนใจวาใชใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษ?บริษัทโทรศัพทหลายแหง
เสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะท่ีชวยใหทานมีหมายเลขโทรศัพทหลาย
หมายเลขโดยมสีายโทรศัพทเดียวได
เมื่อทานใชบริการนี้ รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะแตก
ตางกันออกไปตัวอยางเชน ทานสามารถมเีสียงเรียกเขาครั้งเดียว สองครั้ง
และสามครั้งสําหรับหมายเลขตางๆทานสามารถกําหนดใหเลขหมายหนึ่งมี
เสียงเรียกเขาดังหนึ่งครั้งเมื่อเปนสายสนทนา และอีกเลขหมายหนึ่งมีเสียง
เรียกเขาดังสองครั้งเพื่อไดรับสายโทรสารซึ่งจะชวยใหทานทราบความแตก
ตางเมื่อโทรศัพทดังวาเปนสายสนทนาหรือโทรสาร

4 ทานรับสายสนทนาโดยใชหมายเลขเดียวกับที่จะใชรับโทรสารที่เครื่อง 
HP all-in-one หรือไม?
❑ ใช ฉันรับสายสนทนา
❑ ไมใช
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กรุณาตอบคําถามตอไป
5 ทานใชพีซีโมเด็มบนเลขหมายเดียวกับที่ใช HP all-in-one หรือไม?

❑ ใช ฉันใชพีซโีมเด็ม
❑ ไมใช
ถาทานตอบคําถามขอใดขอหนึ่งวา ใช แสดงวาทานใชพีซีโมเด็ม:
– ทานรับสงโทรสารโดยตรงจากโปรแกรมซอตฟแวรบนคอมพิวเตอร

โดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-up connection?
– ทานรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ 

dial-up connection?
– ทานใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-

up connection?
กรุณาตอบคําถามตอไป

6 ทานมีเครื่องตอบรับซึ่งจะรับสายสนทนาโดยใชหมายเลขเดียวกับที่จะใชรับ
โทรสารที่เครื่อง HP all-in-one?
❑ ใช ฉันมเีครื่องตอบรับ
❑ ไมใช
กรุณาตอบคําถามตอไป

7 ทานใชบริการวอยซเมลท่ีเลขหมายโทรศัพทที่ทานจะใชรับโทรสารจาก 
HP all-in-one?
❑ ใช ฉันใชบริการวอยซเมล
❑ ไมใช
หลังจากตอบคําถามเสร็จแลว โปรดดูสวนตอไปเพื่อเลือกวิธีติดต้ังโทรสาร

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

จากคอลัมนแรกในตารางนี้ ใหเลือกอุปกรณและบริการท่ีบานหรือสํานักงานของ
ทานมีใชจากนั้น เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในแถวที่สองหรือแถวที่สาม ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับระบบโทรศัพทของทานคําแนะนําทีละข้ันตอนสําหรับแตละวิธีจะอยูในบทน้ี
ในสวนตอไป

หากทานดูคําถามทั้งหมดในสวนท่ีผานมา และไมมอีุปกรณหรือบริการท่ีระบุ
เลย ใหเลือก "ไมระบุ" จากแถวแรกในตาราง

หมายเหตุ หากไมมีคําอธิบายวิธีติดต้ังอุปกรณที่บานหรือสํานักงานในบทนี้ 
โปรดติดต้ัง HP all-in-one กับระบบโทรศัพทแบบอนาล็อกทั่วๆ 
ไปโปรดใชสายโทรศัพทในกลองที่ใหมาในกลองเสียบเขากับแจ็ค
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โทรศัพท และเสียบปลายอีกดานหนึ่งที่พอรท "1-LINE" ที่ดานหลัง
ของ HP all-in-oneหากทานใชสายอื่น อาจประสบปญหาในการรับ
สงโทรสารได

อุปกรณ/บริการอื่นๆ ทีใ่ชสาย
รวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารที่แนะนํา
สําหรับระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะ
นําสําหรับระบบโทรศัพท
แบบอนุกรม

ไมระบุ

(ทานไดตอบคําถามทุกขอวา 
ไมใช)

กรณี A:สายโทรสารแยก
ตางหาก (ไมไดรับสาย
สนทนา)

กรณี A:สายโทรสารแยก
ตางหาก (ไมไดรับสาย
สนทนา)

อุปกรณ DSL
(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 1 
วา ใช)

กรณี B:ต้ังคา HP all-in-
one ดวย DSL

กรณี B:ต้ังคา HP all-in-
one ดวย DSL

ระบบ PBX หรือ ISDN
ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 2 
วา ใช)

กรณี C:ต้ังคา HP all-in-
one ดวยระบบ PBX หรือ
สาย ISDN

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

บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 3 
วา ใช)

กรณี D:โทรสารที่ใชเสียง
เรียกเขาเฉพาะในสายเดียว
กัน

กรณี D:โทรสารที่ใชเสียง
เรียกเขาเฉพาะในสาย
เดียวกัน

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/
โทรสารรวมกับบริการวอ
ยซเมล

กรณี F:การใชสาย
สนทนา/โทรสารรวมกับ
บริการวอยซเมล

พีซีโมเด็ม

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 5 
วา ใช)

กรณี G:การใชสายโทรสาร
รวมกับพีซโีมเด็ม (ไมรับ
สายสนทนา)

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและพีซโีมเด็ม

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 4 
และ 5 วา ใช)

กรณี H:การใชสายสนทนา/
โทรสารรวมกับพีซีโมเด็ม

ไมสามารถใชได
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อุปกรณ/บริการอื่นๆ ทีใ่ชสาย
รวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารที่แนะนํา
สําหรับระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะ
นําสําหรับระบบโทรศัพท
แบบอนุกรม

สายสนทนาและเครื่องตอบรับ

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 4 
และ 6 วา ใช)

กรณี I:การใชสายสนทนา/
โทรสารรวมกับเคร่ืองตอบ
รับ

ไมสามารถใชได

สายสนทนา พีซีโมเด็ม และ
เครื่องตอบรับ

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 
4, 5 และ 6 วา ใช)

กรณี J:การใชสายสนทนา/
โทรสารรวมพีซีโมเด็มและ
เครื่องตอบรับ

ไมสามารถใชได

สายสนทนา พีซีโมเด็ม และ
บริการวอยซเมล

(ทานตอบคําถามเฉพาะขอ 
4, 5 และ 7 วา ใช)

กรณี K:การใชสายสนทนา/
โทรสารรวมพีซีโมเด็มและ
บริการวอยซเมล

ไมสามารถใชได

กรณ ีA:สายโทรสารแยกตางหาก (ไมไดรับสายสนทนา)     
หากทานมีสายแยกตางหากซึ่งจะไมใชรับสายสนทนา และไมไดติดต้ังอุปกรณ
อื่นทีส่ายนั้น โปรดตั้ง HP all-in-one ดังที่อธิบายในสวนนี้

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

(ทําตอ)
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การติดตั้งเครื่อง HP all-in-one ดวยสายโทรสารแยกตางหาก
1 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่พอรทท่ีเขียนวา "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอแจ็ค
โทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one ทานอาจไมสามารถรับสงโทร
สารไดสายโทรศัพทน้ีตางจากสายที่ทานอาจมีอยูแ ลวท ี่บานหรือ
สํานักงานหายสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดูขอมูลวิธีเพ่ิมความ
ยาวของสายไดท่ี สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-in-one ยาวไม
พอ

2 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาโดยอัตโนมัติ:
a กด ตั้งคา แลวกด 4 จากนั้นกด 3

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้อง
ตน) จากน้ัน เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

b กด 1 เพ่ือเลือก On (เปด)
c กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

3 (เลือกได) เปลี่ยนคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหดังหนึ่งหรือ
สองครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

4 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง HP all-in-one จะรับสายอัตโนมัติ หลังจากเสียงเรียกเขาดัง
ตามจํานวนคร้ังที่ทานต้ังใน Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จากน้ัน 
เครื่องจะสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องโทรสารเพื่อรับโทรสาร

กรณ ีB:ตั้งคา HP all-in-one ดวย DSL               
หากทานใชบริการ DSL ของผูใหบริการระบบโทรศัพท โปรดปฏิบัติตามคํา
แนะนํานี้เพ่ือเช่ือมตอ DSL ฟลเตอรระหวางแจ็คโทรศัพทและ HP all-in-
oneDSL ฟลเตอรจะขจัดสัญญาณดิจิตอลที่รบกวน HP all-in-one ไมใสสื่อ
สารกับสายโทรศัพทอยางราบรื่น(DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน)

ขอควรระวัง หากทานมีสาย DSL และไมไดตอกับ DSL ฟลเตอร ทาน
จะไมสามารถรับสงโทรสารดวย HP all-in-one
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ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คตอสายโทรศัพท
2 DSL ฟลเตอรและสายโทรศัพทท่ีใหบริการ DSL ของทานจะมาให
3 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

ตั้งคา HP all-in-one สําหรับ DSL
1 โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของทาน
2 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง

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

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอแจ็ค
โทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one ทานอาจไมสามารถรับสงโทร
สารไดสายโทรศัพทน้ีตางจากสายที่ทานอาจมีอยูแ ลวท ี่บานหรือ
สํานักงาน

3 ตอสายโทรศัพทจาก DSL ฟลเตอรเขากับแจ็คโทรศัพท
4 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา

โทรสาร

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

หากทานใชระบบ PBX หรือใชการแปลงสัญญาณ/บริการผานเครือขาย
โทรศัพท (converter/terminal adapter) ตองปฏิบัติดังนี้:
● หากทานใชระบบ PBX หรือใชการแปลงสัญญาณ/บริการผานเครือขาย

โทรศัพท โปรดตอ HP all-in-one เขากับพอรทท่ีกําหนดไวสําหรับใช
โทรสารและโทรศัพทและถาทําใหได ใหดูวา การตั้งคาบริการผานเครือ
ขายนั้นตรงกับประเภทระบบชุมสาย (switch type) สําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของทานแลว
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หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานต้ังคาคอนฟกของพอรท
สําหรับอุปกรณโทรศัพทบางตัวไดเปนพิเศษตัวอยางเชน ทาน
อาจกําหนดใหพอรทหนึ่งเปนโทรศัพทและเครื่องโทรสาร
มาตรฐาน Group 3 และอีกพอรทหนึ่งเปนพอรทอเนก
ประสงคหากทานประสบปญหาในการตอพอรทโทรสาร/
โทรศัพทของตัวแปลงสัญญาณ ISDN ใหลองใชพอรทที่
กําหนดใหเปนพอรทอเนกประสงค ซึ่งอาจระบุไววา "multi-
combi" หรือคําอื่นที่คลายกัน

● หากทานใชระบบ PBX ใหต้ังสัญญาณรับสายเรียกซอนเปน "ปด"

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

● หากทานใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพื่อไปสูระบบโทรศัพทภายนอก
กอนที่จะกดหมายเลขโทรสาร

● โปรดใชสายโทรศัพททีใ่หมาดวยเพื่อตอแจ็คโทรศัพทกับเคร่ือง HP all-
in-one มฉิะน น ทานอาจไมสามารถรับสงโทรสารไดสายโทรศัพทนี้ตาง
จากสายที่ทานอาจมีอยูแ ลวท ี่บานหรือสํานักงานหายสายโทรศัพทนี้สั้นเกิน
ไป โปรดดูขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดท่ี สายโทรศัพทที่ใหมากับ 
HP all-in-one ยาวไมพอ

กรณ ีD:โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขาเฉพาะในสายเดียว
กัน               

หากทานใชบริการรับสายเปนพิเศษ (ผานผูใหบริการระบบโทรศัพท) ซึ่ง
สามารถสงเสียงเรียกเขาท่ีแตกตางกันสําหรับแตละแบบของสายที่โทรเขามาได 
ใหต้ัง HP all-in-one ดังน้ี
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ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คตอสายโทรศัพท
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

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

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่พอรทท่ีเขียนวา "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอแจ็ค
โทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one ทานอาจไมสามารถรับสงโทร
สารไดสายโทรศัพทน้ีตางจากสายที่ทานอาจมีอยูแ ลวท ี่บานหรือ
สํานักงานหายสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดูขอมูลวิธีเพ่ิมความ
ยาวของสายไดท่ี สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-in-one ยาวไม
พอ

2 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาโดยอัตโนมัติ:
a กด ตั้งคา แลวกด 4 จากนั้นกด 3

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้อง
ตน) จากน้ัน เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

b กด 1 เพ่ือเลือก On (เปด)
c กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

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

หมายเหตุ ผูผลิตเครื่อง HP all-in-one จะต้ังคาไวใหรับโทรศัพททุกสาย
หากทานไมต้ังรูปแบบเสียงเรียกเขาใหเปนแบบที่ผูใหบริการ
โทรศัพทกําหนดไวสําหรับโทรสารโดยเฉพาะ เครื่อง HP all-
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in-one จะรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร หรืออาจไมสามารถ
รับสายใดๆ ไดเลย

4 (เลือกได) เปลี่ยนคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหดังหนึ่งหรือ
สองครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

5 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

เครื่อง HP all-in-one จะรับสายที่มเีสียงเรียกเขาที่ทานเลือกไวแลวโดย
อัตโนมัติ ( การต้ังคา Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา)) ตาม
จํานวนครั้งที่ดังตามที่ทานเลือกไว (การตั้งคาจํานวนครั้งของ Rings to 
Answer (เสียงเรียกเขา))จากนั้น เครื่องจะสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่อง
โทรสารเพื่อรับโทรสาร

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

ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คตอสายโทรศัพท
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"
3 โทรศัพทสําหรับเลือกตอกับเครื่อง HP all-in-one
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ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คตอสายโทรศัพท
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

การติดตั้งเครื่อง HP all-in-one โดยใชสายสนทนา/โทรสารรวมกันใน
โทรศัพทสายเดียว

1 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่พอรทท่ีเขียนวา "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอแจ็ค
โทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one ทานอาจไมสามารถรับสงโทร
สารไดสายโทรศัพทน้ีตางจากสายที่ทานอาจมีอยูแ ลวท ี่บานหรือ
สํานักงานหายสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดูขอมูลวิธีเพ่ิมความ
ยาวของสายไดท่ี สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-in-one ยาวไม
พอ

2 โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําขอใดขอหนึ่งดานลางนี้โดยพิจารณาจากระบบ
โทรศัพทของทาน:
– หากทานใชระบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจาก

พอรท "2-EXT" ท่ีดานหลังของ HP all-in-one แลวตอโทรศัพทเขา
ที่พอรทนี้

– แตหากทานใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ทานสามารถเสียบปลั๊กเขา
ที่แจ็คโทรศัพทไดทันที

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

โทรเขามาและโทรสารที่สงเขามาทั้งหมดเครื่อง HP all-in-one จะ
ไมสามารถแยกสายสนทนาและโทรสารในกรณีนี้ ซึ่งหากทานคิดวา
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สายทีเ่ขามาน้ันเปนสายสนทนา ทานจะตองรับสายกอนที่เครื่อง 
HP all-in-one จะรับสาย

– หากตั้งให HP all-in-one เปนแบบรับสายดวยตนเอง ทานตอง
สามารถจัดการกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มฉิะนั้นเคร่ือง 
HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสารได

a กด ตั้งคา แลวกด 4 จากนั้นกด 3
ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้อง
ตน) จากน้ัน เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

b กด 1 เพ่ือเลือก On (เปด) (ตอบรับอัตโนมัติ) หรือกด 2 เพ่ือเลือก
Off (ปด) (รับสายเอง)

c กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา
4 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา

โทรสาร

หากทานรับสายกอนเครื่อง HP all-in-one แตไดยินสัญญาณโทรสารจาก
เครื่องสงโทรสาร ทานจะตองจัดการกับสายโทรสารนั้นเองสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

กรณ ีF:การใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับบริการวอยซ
เมล                 

หากทานใชสายโทรศัพทเดียวกันเพ่ือรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร และยังใช
บริการวอยซเมลที่สายนี้ โปรดตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ดังนี้

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติเมื่อทานใชบริการวอยซเมล
ในสายเดียวกันทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา 
ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองไดแตหากทานตองการ
ใหเคร่ืองรับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทเพ่ือขอใชบริการรับสายเปนพิเศษ หรือขอหมายเลข
ใหมเพ่ือใชรับสงโทรสารอยางเดียว
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ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คตอสายโทรศัพท
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

ตั้งคา HP all-in-one สําหรับวอยซเมล
1 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่พอรทท่ีเขียนวา "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอแจ็ค
โทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one ทานอาจไมสามารถรับสงโทร
สารไดสายโทรศัพทน้ีตางจากสายที่ทานอาจมีอยูแ ลวท ี่บานหรือ
สํานักงานหายสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดูขอมูลวิธีเพ่ิมความ
ยาวของสายไดท่ี สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-in-one ยาวไม
พอ

2 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาดวยตนเอง:
a กด ตั้งคา แลวกด 4 จากนั้นกด 3

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้อง
ตน) จากน้ัน เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

b กด 2 เพ่ือเลือก Off (ปด)
c กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

3 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

ทานตองสามารถโตตอบกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มิฉะน้ันเครื่อง 
HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสารไดสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทร
สารดวยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง
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กรณ ีG:การใชสายโทรสารรวมกับพซีีโมเด็ม (ไมรับสาย
สนทนา)                 

หากทานมีสายโทรสารซึ่งจะไมใชรับสายสนทนา และตอพีซีโมเด็มกับสายนี้ 
โปรดตั้งคา HP all-in-one ดังน้ี
เนื่องจากพีซีโมเด็มใชสายรวมกับเครื่อง HP all-in-one ทานจะไมสามารถใช
ทั้งพีซีโมเด็มและ HP all-in-one พรอมๆ กันตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถ
ใช HP all-in-one เพ่ือรับสงโทรสารหากทานกําลังใชพีซีโมเด็มเพื่อสงอีเมล
หรือเลนอินเทอรเน็ต

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

ตั้งคา HP all-in-one สําหรับพีซโีมเด็ม
1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one
2 หาสายโทรศัพทท่ีตอมาจากดานหลังของคอมพิวเตอร (พีซโีมเด็ม) ไปที่

แจ็คโทรศัพทถอดสายท่ีแจ็คโทรศัพท แลวเสียบเขาที่พอรท "2-EXT" ที่
ดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

3 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่พอรทท่ีเขียนวา "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอแจ็ค
โทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one ทานอาจไมสามารถรับสงโทร
สารไดสายโทรศัพทน้ีตางจากสายที่ทานอาจมีอยูแ ลวท ี่บานหรือ
สํานักงานหายสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดูขอมูลวิธีเพ่ิมความ
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ยาวของสายไดท่ี สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-in-one ยาวไม
พอ

4 หากตั้งซอฟตแวรพีซีโมเด็มไวใหรับโทรสารจากคอมพิวเตอรอัตโนมัติ ให
ปดคาน้ัน

ขอควรระวัง หากไมปดคารับโทรสารอัตโนมัติที่ซอฟตแวรพีซี
โมเด็ม เครื่องHP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสาร

5 ต้ัง HP all-in-one ใหรับสายอัตโนมัติ โดยการไปที่ตัวเลือก Auto 
Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน On (เปด) :
a กด ตั้งคา แลวกด 4 จากนั้นกด 3

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้อง
ตน) จากน้ัน เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

b กด 1 เพ่ือเลือก On (เปด)
c กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

6 (เลือกได) เปลี่ยนคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหดังหนึ่งหรือ
สองครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

7 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง HP all-in-one จะรับสายอัตโนมัติ หลังจากเสียงเรียกเขาดัง
ตามจํานวนคร้ังที่ทานต้ังใน Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จากน้ัน 
เครื่องจะสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องโทรสารเพื่อรับโทรสาร

กรณ ีH:การใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับพีซี
โมเด็ม                 

หากทานใชสายโทรศัพทเดียวกันเพ่ือรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร ซึ่งทานติด
ต้ังพีซโีมเด็มในสายเดียวกันนี้ดวย ใหต้ัง HP all-in-one ดังนี้
เนื่องจากพีซีโมเด็มใชสายรวมกับเครื่อง HP all-in-one ทานจะไมสามารถใช
ทั้งพีซีโมเด็มและ HP all-in-one พรอมๆ กันตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถ
ใช HP all-in-one เพ่ือรับสงโทรสารหากทานกําลังใชพีซีโมเด็มเพื่อสงอีเมล
หรือเลนอินเทอรเน็ต
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มีวิธีติดต้ัง HP all-in-one สําหรับใชงานกับคอมพิวเตอรอยู 2 วิธี ข้ึนอยูกับ
จํานวนพอรทโทรศัพทที่คอมพิวเตอรของทานกอนเร่ิมลงมือ ใหดูที่คอมพิวเตอร
วามีพอรทโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรท:
● ถามีพอรทเดียว ใหดูที่ ต้ังเครื่อง HP all-in-one กับคอมพิวเตอรดวย

พอรทโทรศัพทพอรทหนึ่งทานจะตองซื้อ splitter แบบขนาน (อาจเรียกวา
คัปเพลอร) เพ่ือใหสามารถรับสงโทรสารและใชพีซีโมเด็มได(splitter 
แบบขนานจะมีพอรท RJ-11 หนึ่งพอรทท่ีด านหนา และ RJ-11 สอง
พอรทที่ดานหลังอยาใช splitter โทรศัพทแบบ 2-line, splitter แบบ
อนุกรม หรือ splitter แบบขนานที่มี RJ-11 สองพอรทที่ดานหนาและ
ปลั๊กที่ดานหลัง)ทานตองมสีายโทรศัพทอีก 3 สายดวยทานสามารถซื้อ 
splitter แบบขนานและสายโทรศัพทไดจากรานจําหนายผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสที่มีอุปกรณโทรศัพทจัดจําหนาย

● หากคอมพิวเตอรของทานมีพอรทโทรศัพทสองพอรท โปรดดู ต้ังเครื่อง 
HP all-in-one กับคอมพิวเตอรดวยพอรทโทรศัพทสองพอรท

ตั้งเครื่อง HP all-in-one กับคอมพวิเตอรดวยพอรทโทรศัพทพอรทหนึ่ง
สวนน้ีจะอธิบายวิธีต้ัง HP all-in-one สําหรับพีซีโมเด็มหากคอมพิวเตอรมี
พอรทโทรศัพทเพียงพอรทเดียว

ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คตอสายโทรศัพท
2 ตอสายโทรศัพทเขากับพอรท "2-EXT"
3 splitter แบบขนาน
4 โทรศัพท
5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
6 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"
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หากตองการตั้งเครื่อง HP all-in-one กับคอมพิวเตอรดวยพอรทโทรศัพท
พอรทหนึ่ง

1 หาสายโทรศัพทท่ีตอมาจากดานหลังของคอมพิวเตอร (พีซโีมเด็ม) ไปที่
แจ็คโทรศัพทถอดสายออกจากแจ็คโทรศัพทแลวเสียบเขาที่ splitter แบบ
ขนานดานที่มพีอรทโทรศัพทสองพอรท

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่พอรทท่ีเขียนวา "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอแจ็ค
โทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one ทานอาจไมสามารถรับสงโทร
สารไดสายโทรศัพทน้ีตางจากสายที่ทานอาจมีอยูแ ลวท ี่บานหรือ
สํานักงานหายสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดูขอมูลวิธีเพ่ิมความ
ยาวของสายไดท่ี สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-in-one ยาวไม
พอ

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

EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-oneตอปลายอีกดานเขาที่ splitter แบบ
ขนานดานที่พอรทโทรศัพทพอรทเดียว

5 หากตั้งซอฟตแวรพีซีโมเด็มไวใหรับโทรสารจากคอมพิวเตอรอัตโนมัติ ให
ปดคาน้ัน

ขอควรระวัง หากไมปดคารับโทรสารอัตโนมัติที่ซอฟตแวรพีซี
โมเด็ม เครื่องHP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสาร

6 (เลือกได) ตอโทรศัพทเขากับอีกพอรทหน่ึงของ splitter แบบขนานท่ีวาง
อยู

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

โทรเขามาและโทรสารที่สงเขามาทั้งหมดเครื่อง HP all-in-one จะ
ไมสามารถแยกสายสนทนาและโทรสารในกรณีนี้ ซึ่งหากทานคิดวา
สายทีเ่ขามาน้ันเปนสายสนทนา ทานจะตองรับสายกอนที่เครื่อง 
HP all-in-one จะรับสาย

– หากตั้งให HP all-in-one เปนแบบรับสายดวยตนเอง ทานตอง
สามารถจัดการกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มฉิะนั้นเคร่ือง 
HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสารได

a กด ตั้งคา แลวกด 4 จากนั้นกด 3
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ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้อง
ตน) จากน้ัน เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

b กด 1 เพ่ือเลือก On (เปด) (ตอบรับอัตโนมัติ) หรือกด 2 เพ่ือเลือก
Off (ปด) (รับสายเอง)

c กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา
8 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา

โทรสาร

หากทานรับสายกอนเครื่อง HP all-in-one แตไดยินสัญญาณโทรสารจาก
เครื่องสงโทรสาร ทานจะตองจัดการกับสายโทรสารนั้นเองสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

ตั้งเครื่อง HP all-in-one กับคอมพวิเตอรดวยพอรทโทรศัพทสองพอรท
สวนน้ีจะอธิบายวิธีต้ัง HP all-in-one สําหรับพีซีโมเด็มหากคอมพิวเตอรมี
พอรทโทรศัพทสองพอรท

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

วิธต้ัีงเครื่อง HP all-in-one กับคอมพิวเตอรดวยพอรทโทรศัพทสองพอรท
1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one
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2 หาสายโทรศัพทท่ีตอมาจากดานหลังของคอมพิวเตอร (พีซโีมเด็ม) ไปที่
แจ็คโทรศัพทถอดสายท่ีแจ็คโทรศัพท แลวเสียบเขาที่พอรท "2-EXT" ที่
ดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

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

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่พอรทท่ีเขียนวา "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอแจ็ค
โทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one ทานอาจไมสามารถรับสงโทร
สารไดสายโทรศัพทน้ีตางจากสายที่ทานอาจมีอยูแ ลวท ี่บานหรือ
สํานักงานหายสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดูขอมูลวิธีเพ่ิมความ
ยาวของสายไดท่ี สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-in-one ยาวไม
พอ

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

โทรเขามาและโทรสารที่สงเขามาทั้งหมดเครื่อง HP all-in-one จะ
ไมสามารถแยกสายสนทนาและโทรสารในกรณีนี้ ซึ่งหากทานคิดวา
สายทีเ่ขามาน้ันเปนสายสนทนา ทานจะตองรับสายกอนที่เครื่อง 
HP all-in-one จะรับสาย

– หากตั้งให HP all-in-one เปนแบบรับสายดวยตนเอง ทานตอง
สามารถจัดการกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มฉิะนั้นเคร่ือง 
HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสารได

a กด ตั้งคา แลวกด 4 จากนั้นกด 3
ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้อง
ตน) จากน้ัน เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

b กด 1 เพ่ือเลือก On (เปด) (ตอบรับอัตโนมัติ) หรือกด 2 เพ่ือเลือก
Off (ปด) (รับสายเอง)

c กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา
7 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา

โทรสาร
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หากทานรับสายกอนเครื่อง HP all-in-one แตไดยินสัญญาณโทรสารจาก
เครื่องสงโทรสาร ทานจะตองจัดการกับสายโทรสารนั้นเองสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

กรณ ีI:การใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับเครื่องตอบ
รับ                         

หากทานใชสายโทรศัพทเดียวกันเพ่ือรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร ซึ่งทานติด
ต้ังเครื่องตอบรับเพื่อรับสายสนทนาที่โทรเขามาดวย ใหต้ังคา HP all-in-one 
ดังนี้

ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คตอสายโทรศัพท
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
ตอบรับในสายโทรศัพทเพียงสายเดียว

1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one
2 ถอดสายเครื่องตอบรับออกจากแจ็คโทรศัพท แลวเสียบเขาที่พอรท "2-

EXT" ที่ดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

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

3 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่พอรทท่ีเขียนวา "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอแจ็ค
โทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one ทานอาจไมสามารถรับสงโทร
สารไดสายโทรศัพทน้ีตางจากสายที่ทานอาจมีอยูแ ลวท ี่บานหรือ
สํานักงานหายสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดูขอมูลวิธีเพ่ิมความ
ยาวของสายไดท่ี สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-in-one ยาวไม
พอ

4 (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมโีทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก ทาน
ควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรท "OUT"

5 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาโดยอัตโนมัติ:
a กด ตั้งคา แลวกด 4 จากนั้นกด 3

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้อง
ตน) จากน้ัน เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

b กด 1 เพ่ือเลือก On (เปด)
c กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

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" เพ่ือหาสัญญาณโทรสารหาก
พบสัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เครื่อง HP all-in-one จะสงสัญญาณรับโทร
สารออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมสีัญญาณโทรสาร เครื่อง HP all-in-one 
จะเลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความเสียงไว

คูมือการใชงาน 127

การต
ั้งค
าโท

รสาร



กรณ ีJ:การใชสายสนทนา/โทรสารรวมพซีีโมเด็มและเครื่อง
ตอบรับ                                     

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

เนื่องจากพีซีโมเด็มใชสายรวมกับเครื่อง HP all-in-one ทานจะไมสามารถใช
ทั้งพีซีโมเด็มและ HP all-in-one พรอมๆ กันตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถ
ใช HP all-in-one เพ่ือรับสงโทรสารหากทานกําลังใชพีซีโมเด็มเพื่อสงอีเมล
หรือเลนอินเทอรเน็ต

มีวิธีติดต้ัง HP all-in-one สําหรับใชงานกับคอมพิวเตอรอยู 2 วิธี ข้ึนอยูกับ
จํานวนพอรทโทรศัพทที่คอมพิวเตอรของทานกอนเร่ิมลงมือ ใหดูที่คอมพิวเตอร
วามีพอรทโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรท:
● ถามีพอรทเดียว ใหดูที่ ต้ังเครื่อง HP all-in-one กับคอมพิวเตอรดวย

พอรทโทรศัพทพอรทหนึ่งทานจะตองซื้อ splitter แบบขนาน (อาจเรียกวา
คัปเพลอร) เพ่ือใหสามารถรับสงโทรสารและใชพีซีโมเด็มได(splitter 
แบบขนานจะมีพอรท RJ-11 หนึ่งพอรทท่ีด านหนา และ RJ-11 สอง
พอรทที่ดานหลังอยาใช splitter โทรศัพทแบบ 2-line, splitter แบบ
อนุกรม หรือ splitter แบบขนานที่มี RJ-11 สองพอรทที่ดานหนาและ
ปลั๊กที่ดานหลัง)ทานตองมสีายโทรศัพทอีก 3 สายดวยทานสามารถซื้อ 
splitter แบบขนานและสายโทรศัพทไดจากรานจําหนายผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส

● หากคอมพิวเตอรของทานมีพอรทโทรศัพทสองพอรท โปรดดู ต้ังเครื่อง 
HP all-in-one กับคอมพิวเตอรดวยพอรทโทรศัพทสองพอรท

ตั้งเครื่อง HP all-in-one กับคอมพวิเตอรดวยพอรทโทรศัพทพอรทหนึ่ง
สวนน้ีจะอธิบายวิธีต้ัง HP all-in-one สําหรับพีซีโมเด็มหากคอมพิวเตอรมี
พอรทโทรศัพทเพียงพอรทเดียว
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ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คตอสายโทรศัพท
2 ตอสายโทรศัพทเขากับพอรท "2-EXT"
3 splitter แบบขนาน
4 โทรศัพท (เลือกได)
5 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
7 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

หากตองการตั้งเครื่อง HP all-in-one กับคอมพิวเตอรดวยพอรทโทรศัพท
พอรทหนึ่ง

1 หาสายโทรศัพทท่ีตอมาจากดานหลังของคอมพิวเตอร (พีซโีมเด็ม) ไปที่
แจ็คโทรศัพทถอดสายออกจากแจ็คโทรศัพทแลวเสียบเขาที่ splitter แบบ
ขนานดานที่มพีอรทโทรศัพทสองพอรท

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่พอรทท่ีเขียนวา "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอแจ็ค
โทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one ทานอาจไมสามารถรับสงโทร
สารไดสายโทรศัพทน้ีตางจากสายที่ทานอาจมีอยูแ ลวท ี่บานหรือ
สํานักงานหายสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดูขอมูลวิธีเพ่ิมความ
ยาวของสายไดท่ี สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-in-one ยาวไม
พอ

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

5 ถอดสายโทรศัพทของเครื่องตอบรับออกจากแจ็คโทรศัพท แลวเสียบเขาที่ 
splitter แบบขนานดานท่ีมพีอรทโทรศัพทสองพอรท

หมายเหตุ หากไมตอสายเครื่องตอบรับดวยวิธีน้ี 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 ใหรับสายที่เขามาโดยอัตโนมัติ:
a กด ตั้งคา แลวกด 4 จากนั้นกด 3

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้อง
ตน) จากน้ัน เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

b กด 1 เพ่ือเลือก On (เปด)
c กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

9 ต้ังใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากสัญญาณเรียกเขาดัง 4 ครั้งหรือนอยกวา
นั้น

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

11 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจํานวนครั้ง
ที่ทานต้ังไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เคร่ือง HP all-in-one จะ
ตรวจสอบสายที่เขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" เพ่ือหาสัญญาณโทรสารหาก
พบสัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เครื่อง HP all-in-one จะสงสัญญาณรับโทร
สารออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมสีัญญาณโทรสาร เครื่อง HP all-in-one 
จะเลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความเสียงไว
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ตั้งเครื่อง HP all-in-one กับคอมพวิเตอรดวยพอรทโทรศัพทสองพอรท
สวนน้ีจะอธิบายวิธีต้ัง HP all-in-one สําหรับพีซีโมเด็มหากคอมพิวเตอรมี
พอรทโทรศัพทสองพอรท

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

วิธต้ัีงเครื่อง HP all-in-one กับคอมพิวเตอรดวยพอรทโทรศัพทสองพอรท
1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one
2 หาสายโทรศัพทท่ีตอมาจากดานหลังของคอมพิวเตอร (พีซโีมเด็ม) ไปที่

แจ็คโทรศัพทถอดสายท่ีแจ็คโทรศัพท แลวเสียบเขาที่พอรท "2-EXT" ที่
ดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

3 ถอดสายเครื่องตอบรับออกจากแจ็คโทรศัพท แลวเสียบเขาที่พอรท 
"OUT" ที่ดานหลังของพีซีโมเด็ม
ซึ่งจะทําใหเครื่อง HP all-in-one และเครื่องตอบรับตอกันโดยตรง แมวา
พีซโีมเด็มจะถูกตอไวเปนครั้งแรก

หมายเหตุ หากไมตอสายเครื่องตอบรับดวยวิธีน้ี สัญญาณโทรสารจาก
เครื่องสงโทรสารจะถูกบันทึกเขาไปที่เครื่องตอบรับ และอาจทํา
ใหทานไมสามารถรับโทรสารดวยเครื่อง HP all-in-one
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4 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่พอรทท่ีเขียนวา "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอแจ็ค
โทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one ทานอาจไมสามารถรับสงโทร
สารไดสายโทรศัพทน้ีตางจากสายที่ทานอาจมีอยูแ ลวท ี่บานหรือ
สํานักงานหายสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดูขอมูลวิธีเพ่ิมความ
ยาวของสายไดท่ี สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-in-one ยาวไม
พอ

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 ใหรับสายที่เขามาโดยอัตโนมัติ:
a กด ตั้งคา แลวกด 4 จากนั้นกด 3

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้อง
ตน) จากน้ัน เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

b กด 1 เพ่ือเลือก On (เปด)
c กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

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" เพ่ือหาสัญญาณโทรสารหาก
พบสัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เครื่อง HP all-in-one จะสงสัญญาณรับโทร
สารออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมสีัญญาณโทรสาร เครื่อง HP all-in-one 
จะเลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความเสียงไว
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กรณ ีK:การใชสายสนทนา/โทรสารรวมพีซีโมเด็มและบริการ
วอยซเมล                               

หากทานใชสายโทรศัพทเดียวกันเพ่ือรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร และยังใชพี
ซีโมเด็ม รวมทั้งรับบริการวอยซเมลจากผูใหบริการระบบโทรศัพทของทานที่
สายน้ี โปรดตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ดังนี้

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติเมื่อทานใชบริการวอยซเมล
ในสายเดียวกันทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา 
ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองไดแตหากทานตองการ
ใหเคร่ืองรับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทเพ่ือขอใชบริการรับสายเปนพิเศษ หรือขอหมายเลข
ใหมเพ่ือใชรับสงโทรสารอยางเดียว

เนื่องจากพีซีโมเด็มใชสายรวมกับเครื่อง HP all-in-one ทานจะไมสามารถใช
ทั้งพีซีโมเด็มและ HP all-in-one พรอมๆ กันตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถ
ใช HP all-in-one เพ่ือรับสงโทรสารหากทานกําลังใชพีซีโมเด็มเพื่อสงอีเมล
หรือเลนอินเทอรเน็ต

มีวิธีติดต้ัง HP all-in-one สําหรับใชงานกับคอมพิวเตอรอยู 2 วิธี ข้ึนอยูกับ
จํานวนพอรทโทรศัพทที่คอมพิวเตอรของทานกอนเร่ิมลงมือ ใหดูที่คอมพิวเตอร
วามีพอรทโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรท:
● ถามีพอรทเดียว ใหดูที่ ต้ังเครื่อง HP all-in-one กับคอมพิวเตอรดวย

พอรทโทรศัพทพอรทหนึ่งทานจะตองซื้อ splitter แบบขนาน (อาจเรียกวา
คัปเพลอร) เพ่ือใหสามารถรับสงโทรสารและใชพีซีโมเด็มได(splitter 
แบบขนานจะมีพอรท RJ-11 หนึ่งพอรทท่ีด านหนา และ RJ-11 สอง
พอรทที่ดานหลังอยาใช splitter โทรศัพทแบบ 2-line, splitter แบบ
อนุกรม หรือ splitter แบบขนานที่มี RJ-11 สองพอรทที่ดานหนาและ
ปลั๊กที่ดานหลัง)ทานตองมสีายโทรศัพทอีก 3 สายดวยทานสามารถซื้อ 
splitter แบบขนานและสายโทรศัพทไดจากรานจําหนายผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส

● หากคอมพิวเตอรของทานมีพอรทโทรศัพทสองพอรท โปรดดู ต้ังเครื่อง 
HP all-in-one กับคอมพิวเตอรดวยพอรทโทรศัพทสองพอรท

ตั้งเครื่อง HP all-in-one กับคอมพวิเตอรดวยพอรทโทรศัพทพอรทหนึ่ง
สวนน้ีจะอธิบายวิธีต้ัง HP all-in-one สําหรับพีซีโมเด็มหากคอมพิวเตอรมี
พอรทโทรศัพทเพียงพอรทเดียว
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ภาพดานหลังของ HP all-in-one
1 แจ็คตอสายโทรศัพท
2 ตอสายโทรศัพทเขากับพอรท "2-EXT"
3 splitter แบบขนาน
4 โทรศัพท
5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
6 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP all-in-one และพอรท "1-LINE"

หากตองการตั้งเครื่อง HP all-in-one กับคอมพิวเตอรดวยพอรทโทรศัพท
พอรทหนึ่ง

1 หาสายโทรศัพทท่ีตอมาจากดานหลังของคอมพิวเตอร (พีซโีมเด็ม) ไปที่
แจ็คโทรศัพทถอดสายออกจากแจ็คโทรศัพทแลวเสียบเขาที่ splitter แบบ
ขนานดานที่มพีอรทโทรศัพทสองพอรท

2 ในการใชสายโทรศัพทอีกสายหนึ่ง ใหตอปลายดานหน่ึงเขาที่พอรท "2-
EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-oneตอปลายอีกดานเขาที่ splitter แบบ
ขนานดานที่พอรทโทรศัพทพอรทเดียว

3 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่พอรทท่ีเขียนวา "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอแจ็ค
โทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one ทานอาจไมสามารถรับสงโทร
สารไดสายโทรศัพทน้ีตางจากสายที่ทานอาจมีอยูแ ลวท ี่บานหรือ
สํานักงานหายสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดูขอมูลวิธีเพ่ิมความ
ยาวของสายไดท่ี สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-in-one ยาวไม
พอ

4 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one
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5 หากตั้งซอฟตแวรพีซีโมเด็มไวใหรับโทรสารจากคอมพิวเตอรอัตโนมัติ ให
ปดคาน้ัน

ขอควรระวัง หากไมปดคารับโทรสารอัตโนมัติที่ซอฟตแวรพีซี
โมเด็ม เครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสาร

6 (เลือกได) ตอโทรศัพทเขากับอีกพอรทหน่ึงของ splitter แบบขนานท่ีวาง
อยู

7 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาดวยตนเอง:
a กด ตั้งคา แลวกด 4 จากนั้นกด 3

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้อง
ตน) จากน้ัน เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

b กด 2 เพ่ือเลือก Off (ปด)
c กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

8 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบการตั้งคา
โทรสาร

ทานตองสามารถโตตอบกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มิฉะน้ันเครื่อง 
HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสารไดสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทร
สารดวยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง
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ตั้งเครื่อง HP all-in-one กับคอมพวิเตอรดวยพอรทโทรศัพทสองพอรท

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

วิธต้ัีงเครื่อง HP all-in-one กับคอมพิวเตอรดวยพอรทโทรศัพทสองพอรท
1 ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP all-in-one
2 หาสายโทรศัพทท่ีตอมาจากดานหลังของคอมพิวเตอร (พีซโีมเด็ม) ไปที่

แจ็คโทรศัพทถอดสายท่ีแจ็คโทรศัพท แลวเสียบเขาที่พอรท "2-EXT" ที่
ดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

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

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่พอรทท่ีเขียนวา "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

ขอควรระวัง หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพ่ือตอแจ็ค
โทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one ทานอาจไมสามารถรับสงโทร
สารไดสายโทรศัพทน้ีตางจากสายที่ทานอาจมีอยูแ ลวท ี่บานหรือ
สํานักงานหายสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดูขอมูลวิธีเพ่ิมความ
ยาวของสายไดท่ี สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-in-one ยาวไม
พอ
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5 หากตั้งซอฟตแวรพีซีโมเด็มไวใหรับโทรสารจากคอมพิวเตอรอัตโนมัติ ให
ปดคาน้ัน

ขอควรระวัง หากไมปดคารับโทรสารอัตโนมัติที่ซอฟตแวรโมเด็ม 
เครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสาร

6 การตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับสายที่เขามาดวยตนเอง:
a กด ตั้งคา แลวกด 4 จากนั้นกด 3

ซึ่งเปนการแสดงเมนู Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้อง
ตน) จากน้ัน เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

b กด 2 เพ่ือเลือก Off (ปด)
c กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

7 ทําการทดสอบโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทดสอบการตั้ง
คาโทรสาร

ทานตองสามารถโตตอบกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มิฉะน้ันเครื่อง 
HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสารไดสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทร
สารดวยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

การทดสอบการตั้งคาโทรสาร                                   
ทานสามารถทดสอบการตั้งคาโทรสาร และตรวจดูสถานะของ HP all-in-one 
เพ่ือใหมั่นใจวา ไดต้ังคาเครื่องไวสําหรับการใชโทรสารอยางถูกตองแลวใหทํา
การทดสอบนี้หลังจากทานต้ังคาโทรสารที่เครื่อง HP all-in-one เสร็จเรียบรอย
แลวการทดสอบจะดําเนินการดังนี้:
● ตรวจสอบฮารดแวรของโทรสาร
● ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทเขากับพอรทท่ีถูกตองแลวหรือไม
● ตรวจสอบสัญญาณการโทร (dial tone)
● ตรวจสอบหาสายโทรศัพทท่ีสามารถใชได
● ตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอสายโทรศัพท

เครื่อง HP all-in-one จะพิมพรายงานแจงผลการทดสอบหากการทดสอบลม
เหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหา ขอมูลที่จะใชแกปญหาที่เกิดข้ึน แลวจึงทําการ
ทดสอบอีกครั้ง

วิธทีดสอบการตั้งคาโทรสารจากแผงควบคุม

1 ต้ังคา HP all-in-one สําหรับการใชโทรสารตามคําแนะนําในการตั้งคาที่
อยูในบทนี้

2 ทานตองใสตลับหมึกพิมพและกระดาษใหพรอมกอนเริ่มทําการทดสอบ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ และ การใสระ
ดาษขนาดเต็มแผน
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3 กด ตั้งคา
4 กด 6 จากนั้นกด 5

ซึ่งจะแสดงเมนู Tools (เครื่องมือ) จากนั้น เลือก Run Fax Test (รัน
การทดสอบโทรสาร)
เครื่อง HP all-in-one จะแสดงสถานของการทดสอบบนจอแสดงผล
กราฟกสีและพิมพรายงานออกมา

5 ทบทวนรายงาน
– หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตทานยังประสบปญหาในการสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาท่ีติดต้ังเหลา
นั้นถูกตองคาที่วางไวหรือไมถูกตองอาจทําใหการสงโทรสารเกิด
ปญหาได

– หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหา ขอมูลเพิ่มเติมที่จะ
ใชแกปญหาที่เกิดข้ึน

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

ทานสามารถใช HP all-in-one เพ่ือสงและรับโทรสาร รวมถึงโทรสารที่เปนสี
ไดทานสามารถกําหนดความเร็วในการหมุนหมายเลขที่ใชบอยเพื่อสงโทรสาร
ไดอยางรวดเร็วและงายดาย นอกจากนี้ ทานยังสามารถกําหนดตัวเลือกสําหรับ
โทรสาร เชน ความละเอียด ไดจากแผงควบคุม
ทานควรดู HP Director (ตัวจัดการ HP) ที่มากับซอฟตแวร HP Image 
Zone เพ่ือใชคุณสมบัติตางๆ ทั้งหมดไดอยางเต็มที่การใช HP Director (ตัว
จัดการ HP) จะชวยใหทานสามารถสงโทรสารจากคอมพิวเตอร รวมทั้งหนาปก
ท่ีใชคอมพิวเตอรสรางขึ้น และตั้งคาการโทรดวนไดอยางรวดเร็ว สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเขาสู HP Director (ตัวจัดการ HP) และวิธีใชบน
หนาจอ โปรดดู ใช HP Image Zone เพ่ือการใชงาน HP all-in-one เพ่ิม
เติม

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 
จะไมสามารถรับโทรสารได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง 
โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง
ในบางสถานการณ ทานอาจตองการรับโทรสารดวยตนเองตัวอยางเชน หาก
ทานใชสายของเครื่อง HP all-in-one รวมกับสายโทรศัพท และทานไมมีเสียง
เรียกเขาเฉพาะหรือเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ทานจะตองกําหนดใหเครื่อง 
HP all-in-one ตอบรับสายโทรสารดวยตนเองถาทานใชบริการวอยซเมล ทาน
ยังคงตองตอบรับสายโทรสารดวยตนเอง เน่ืองจากเครื่อง HP all-in-one จะไม
สามารถแยกความแตกตางระหวางสายโทรสารกับสายโทรศัพทได

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ังอุปกรณสํานักงานพรอมกับ HP all-in-one 
โปรดดู การตั้งคาโทรสาร

เลือกระบบตอบรับทีแ่นะนําสําหรับการติดตั้งของทาน                         
โปรดดูตารางดานลางเพ่ือใหทราบวิธีการโตตอบกับสายโทรสารที่เขามา โดยข้ึน
อยูกับการต้ังคาที่บานหรือสํานักงานของทานจากคอลัมนแรกในตารางนี้ ให
เลือกประเภทอุปกรณและบริการที่สํานักงานของทานมใีชจากนั้น หาการตั้งคาที่
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เหมาะสมจากคอลัมนที่สองคอลัมนที่สามจะอธิบายวิธีที่ HP all-in-one รับสาย
ที่เขามา

หลังจากที่ทานไดต้ังระบบตอบรับที่แนะนําสําหรับการติดต้ังท่ีบานหรือท่ีทํางาน
แลว โปรดดู การตั้งระบบตอบรับ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ/บริการทีใ่ช
สายรวมกับโทรสาร

การตั้งคา Auto 
Answer (ตอบ
อัตโนมัต)ิ ทีแ่นะ
นํา

รายละเอียด

ไมระบุ

(ทานมสีายโทรสาร
แยกตางหากสําหรับรับ
สายโทรสารโดย
เฉพาะ)

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

การใชสายโทรศัพท
รวมกับโทรสารโดยไม
มเีครื่องตอบรับ

(ทานใชสายโทรศัพท
เดียวเพื่อรับทั้ง
โทรศัพทและโทรสาร)

Off (ปด) HP all-in-one จะไมรับสายอัตโนมัติทาน
ตองรับสายโทรสารทั้งหมดดวยตนเอง โดย
กดปุม เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพส ี
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวย
ตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง
ทานอาจใชคานี้หากสายสวนใหญเปน
โทรศัพทและไดรับโทรสารนอยครั้ง

บริการวอยซเมลจะข้ึน
อยูกับผูใหบริการระบบ
โทรศัพทของทาน

Off (ปด) HP all-in-one จะไมรับสายอัตโนมัติทาน
ตองรับสายโทรสารทั้งหมดดวยตนเอง โดย
กดปุม เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพส ี
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวย
ตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

การใชสายโทรศัพท
รวมกับโทรสารโดยใช
เครื่องตอบรับ

On (เปด) แตเครื่องตอบรับจะรับสาย และ HP all-in-
one จะตรวจสอบสายนั้น หาก HP all-in-
one พบวาเปนสัญญาณโทรสาร HP all-
in-one จะรับโทรสาร
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อุปกรณ/บริการทีใ่ช
สายรวมกับโทรสาร

การตั้งคา Auto 
Answer (ตอบ
อัตโนมัต)ิ ทีแ่นะ
นํา

รายละเอียด

หมายเหตุ ขอแนะนําใหต้ังคานี้เปนดี
ฟอลต หากทานมเีครื่องตอบรับ 
ตองแนใจวาไดต้ังคาเครื่องตอบ
รับรวมกับ HP all-in-one 
อยางถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การตั้งคาโทรสาร

และตั้งให HP all-in-one รับสายโทรศัพท
หลังจากเครื่องรับอัตโนมัติจํานวนเสียง
เรียกเขาสําหรับ HP all-in-one ควร
มากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของเครื่อง
ตอบรับอัตโนมัติทานตองการใหเครื่องตอบ
รับอัตโนมัติตอบรับกอนเคร่ือง HP all-in-
one สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตั้ง
คาจํานวนเสียงเรียกเขา โปรดดู การ
กําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอน
ตอบรับ

บริการเสียงเรียกเขา
เฉพาะ

On (เปด) HP all-in-one จะรับสายเรียกเขาทั้งหมด
โดยอัตโนมัติ

ตองแนใจวารูปแบบเสียงเรียกเขาที่บริษัท
โทรศัพทต้ังไวสําหรับสายโทรสารของทาน
ตรงกับ Answer Ring Pattern (รูป
แบบเสียงเรียกเขา) ที่ต้ังไวท่ี HP all-in-
one สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การ
เปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา (เสียงเรียกเขา
เฉพาะ)

การตั้งระบบตอบรับ           
ระบบตอบรับจะกําหนดไดวา HP all-in-one ของทานจะรับสายที่โทรเขามา
หรือไมหากทานต้ัง HP all-in-one ใหรับโทรสารอัตโนมัติ (ต้ังตัวเลือก ตอบ
รับอัตโนมัต ิเปน Yes (ใช) เครื่องจะรับทุกสายที่โทรเขามาและโทรสารที่สงเขา
มาทั้งหมดหากตั้งให HP all-in-one เปนแบบรับสายดวยตนเอง (ต้ังตัวเลือก
ตอบรับอัตโนมัต ิเปน Off (ปด) ทานตองสามารถโตตอบกับสายโทรสารที่เขา

(ทําตอ)
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มาดวยตัวทานเอง มฉิะนั้นเครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถรับโทรสารได 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตน
เอง

หากทานไมทราบวาจะใชระบบตอบรับแบบใด โปรดดู เลือกระบบตอบรับที่แนะ
นําสําหรับการติดต้ังของทาน

1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 3

ซึ่งเมน ูBasic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จะปรากฏขึ้น 
จากนั้น เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

3 กด 1 เพ่ือเลือก On (เปด) หรือกด 2 เพ่ือเลือก Off (ปด)
4 กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

การสงโทรสาร     
ทานสามารถสงโทรสารไดหลายวิธี ทานสามารถสงโทรสารที่เปนขาวดํา หรือที่
เปนสีไดจากแผงควบคุมเครื่อง HP all-in-oneนอกจากนี้ ยังสงโทรสารดวยตัว
เองจากโทรศัพทที่ตอพวงอยูไดอีกดวย ซึ่งวิธีนี้จะทําใหทานสนทนากับผูรับกอน
ที่จะสงโทรสารได

หากทานสงโทรสารไปยังหมายเลขเดิมบอยๆ ทานอาจตั้งคาหมายเลขนั้นเปน
การโทรดวน โปรดอานขอมูลในสวนนี้ หากตองการทราบวิธีการตางๆ ในการ
สงโทรสาร

การสงโทรสารเบื้องตน     
ทานสามารถสงโทรสารหลายหนาแบบเบื้องตนไดโดยใชแผงควบคุม

หมายเหตุ หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จ
เรียบรอย ใหเลือกการยืนยันการสงโทรสาร กอน ที่จะสงโทรสาร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสาร

เคล็ดลับ และทานยังสามารถสงโทรสารโดยกดปุมที่หนาจอ วิธีนี้ชวยใหทาน
สามารถควบคุมความเร็วในการโทรคุณสมบัตินี้มปีระโยชนมากเมื่อ
ทานตองการใชบัตรโทรศัพทเพ่ือชําระคาโทรศัพท และตองตอบสนอง
ตอสัญญาณขณะโทร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การสงโทรสาร
โดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ

1 วางหนาแรกคว่ําลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2 กด โทรสาร

หนาจอ Enter Fax Number (ใสหมายเลขโทรสาร) จะปรากฏข้ึน
3 ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลข
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เคล็ดลับ หากตองการเวนชวงลําดับหมายเลข ใหกดปุม เวนวรรค (#) ซ้ํา 
จนกระทั่งมีเครื่องหมาย - ปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสี

4 กด เริ่มพิมพสดีํา
5 หากมโีทรสารขาวดําที่สงไปลาสุดเก็บไวในหนวยความจํา หนาจอ Fax 

Mode (โหมดโทรสาร) จะปรากฏขึ้น กด 1 เพ่ือสงโทรสาร
6 กด เริ่มพิมพสดีํา อีกครั้ง
7 หากตองสงโทรสารหนาตอไป ใหกด 1 วางหนาถัดไปโดยคว่ําลงบนมุม

ขวาดานหนาของกระจก แลวกด เริ่มพิมพสดีํา หากไมมีโทรสารที่จะตอง
สงอีก ใหกด 2
หลังจากสแกนครบทุกหนาแลว HP all-in-one จะสงโทรสาร

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ท านสามารถสงโทรสารที่เปนสี เชน ภาพถาย ไดจาก 
HP all-in-one เพียงกด เริ่มพิมพส ีแทน เริ่มพิมพสดีํา

ทานทราบหรือไมวา สามารถสงโทรสารจากคอมพิวเตอรไดโดยใช
HP Director (ตัวจัดการ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone 
ของทาน? และทานยังสามารถสรางและแนบกระดาษปะหนาที่สรางจากเครื่อง
คอมพิวเตอรไปพรอมกับโทรสารไดซึ่งทําไดไมยาก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มา
พรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone

การใชคุณสมบัตกิารยืนยันโทรสาร                 
หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จเรียบรอย ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนที่จะสงโทร
สาร

การตั้งคายืนยันโทรสารที่ต้ังไวเปนดีฟอลตคือ Every Error (ขอผิดพลาดทั้ง
หมด)ซึ่งหมายความวาเครื่อง HP all-in-one จะพิมพรายงานเฉพาะเมื่อมี
ปญหาในการรับสงโทรสารเทานั้นขอความยืนยันที่ระบุวาไดมกีารสงโทรสาร
เสร็จสมบูรณจะปรากฎเปนขอความสั้นๆ บนจอแสดงผลกราฟกสีหลังจากการสง
แตละครั้ง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพิมพรายงาน โปรดดู การพิมพ
รายงาน

1 กด ตั้งคา
2 กด 2 จากนั้นกด 1

ซึ่งเมน ูPrint Report (พิมพรายงาน) จะปรากฏขึ้น จากน้ันเลือก Fax 
Report Setup (ต้ังคารายงานโทรสาร)

3 กด 5 จากนั้นกด OK
ซึ่งเปนการเลือก Send Only (เฉพาะการสง)

คูมือการใชงาน 143

การใช
คุณ

สม
บ
ัตโิท

รสาร



ทุกครั้งที่สงโทรสาร เคร่ือง HP all-in-one จะพิมพรายงานยืนยันเพ่ือแจง
ใหทานทราบวา การสงโทรสารเสร็จเรียบรอยหรือไม

หมายเหตุ หากทานเลือก Send Only (เฉพาะการสง) ทานจะไมไดรับ
รายงานที่พิมพ หากเกิดขอผิดพลาดในขณะที่เครื่อง HP all-in-
one ไดรับโทรสารพิมพ Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทร
สาร) เพ่ือดูขอผิดพลาดในการรับโทรสารสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการพิมพ Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) 
โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง                             
ทานสามารถโทรศัพทและสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารไดวิธีสงโทรสารวิธีน้ี
เปนการสงโทรสารดวยตนเอง การสงโทรสารดวยตนเองจะมีประโยชนหากทาน
ตองการแนใจวา ผูรับพรอมท่ีจะรับโทรสารกอนที่ทานจะสง

หมายเหตุ หากทานกําลังจะสงโทรสารไปยังเครื่องโทรสารโดยไมพูดสายกับผู
รับกอนสง ขอแนะนําใหทานสงโทรสารโดยตรงจากแผงควบคุมเมื่อ
สงโทรสารดวยตนเองจากทางโทรศัพท อาจใชเวลาในการสงยาว
นานกวาเครื่องโทรสารที่รับอาจหมดเวลากอนรับโทรสาร และอาจ
ทําใหสงไมสําเร็จในกรณีนี้ ใหสงโทรสารจากแผงควบคุมหรือโดย
การกดปุมโทรศัพทที่หนาจอ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสง
โทรสารเบื้องตน หรือ การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ

ทานตองตอโทรศัพทกับพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังเครื่อง HP all-in-one กับโทรศัพทของ
ทาน โปรดดู การตั้งคาโทรสาร
ทานสามารถสงโทรสารแบบขาวดําหรือสีจากโทรศัพทได โดยหัวขอตอไปนี้จะ
ใหคําแนะนําในการสงโทรสารแบบขาวดํา

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง

1 วางหนาแรกคว่ําลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2 กดหมายเลขที่แปนบนโทรศัพทที่ตอกับเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ ทานตองกดหมายเลขโทรศัพทบนแปนโทรศัพทหามกดที่ปุมตัว
เลขบนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one

3 เมื่อพรอมท่ีจะสงโทรสารแลว ใหกด โทรสาร
หนาจอ Fax Mode (โหมดโทรสาร) จะปรากฏข้ึน

4 กด 1 เพ่ือสงโทรสาร
5 กด เริ่มพิมพสดีํา
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หากผูรับตอบรับโทรศัพท ทานสามารถสนทนาโตตอบกอนจะสงโทรสาร
ได เพ่ือแจงใหผูรับทราบวา ควรกดปุม Start ที่เครื่องโทรสารของตนหลัง
จากไดยินเสียงสัญญาณ

6 หากตองสงโทรสารหนาตอไป ใหกด 1วางหนาถัดไปโดยคว่ํากระดาษลง
บนมุมขวาดานหนาของกระจก แลวกด OK หากไมมโีทรสารที่จะตองสง
อีก ใหกด 2

หมายเหตุ หากทานไมตอบรับคําสั่งภายในเวลา 30 วินาที HP all-in-
one จะสงโทรสารโดยอัตโนม ัติ

โทรศัพทจะไมมเีสียงสัญญาณในขณะท่ีสงโทรสารซึ่งทานสามารถวางสาย
ในชวงนี้ได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวา
จะสงโทรสารเสร็จ

การสงโทรสารซ้ําไปยังผูรับหลายคน     
โทรสารหนาขาวดําชุดสุดทายท่ีสงจะถูกเก็บไวในหนวยความจํา ทานจึงสามารถ
สงเอกสารนั้นไปยังผูรับรายอื่นไดอยางรวดเร็วโดยไมตองสแกนตนฉบับอีก 
HP all-in-one จะไมเก็บโทรสารแบบสีไวในหนวยความจํา
โทรสารดังกลาวจะถูกเก็บไวในหนวยความจําไมเกิน 5 นาทีในขณะท่ีทานยังอยู
ที่หนาจอ Enter Fax Number (ปอนหมายเลขโทรสาร) แตหากทานกดปุมที่
ทําใหออกจากเมน ูFax (เชน ยกเลิก) หรือสงโทรสารที่เปนสี เอกสารนั้นจะถูก
ลบออกจากหนวยความจํา

1 การสงโทรสารขาวดํา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสงโทรสารเบื้องตน

2 ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลข
3 กด เริ่มพิมพสดีํา
4 หากมโีทรสารขาวดําที่สงไปลาสุดเก็บไวในหนวยความจํา หนาจอ Fax 

Mode (โหมดโทรสาร) จะปรากฏขึ้น
5 กด 2 เพ่ือสงโทรสารลาสุดในหนวยความจํา

เครื่อง HP all-in-one จะหมุนหมายเลขโทรสาร และสงโทรสารนั้น ทาน
สามารถทําซ้ําข้ันตอนเหลานี้เพ่ือสงโทรสารที่เก็บไวในหนวยความจําไปยัง
ผูรับรายอื่นได

การสงโทรสารโดยใชการโทรซ้ํา             
ทานสามารถใชการโทรซ้ําเพื่อสงโทรสารไปยังหมายเลขลาสุดที่กด ทานสามารถ
สงโทรสารทั้งแบบขาวดําหรือสีไดโดยการโทรซ้ําในสวนตอไปนี้จะเปนคําแนะ
นําในการสงโทรสารแบบขาวดํา

1 วางหนาแรกคว่ําลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2 กด โทรสาร
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หนาจอ Enter Fax Number (ใสหมายเลขโทรสาร) จะปรากฏข้ึน
3 กด  เพ่ือโทรซ้ําหมายเลขลาสุด
4 กด เริ่มพิมพสดีํา
5 หากมโีทรสารขาวดําที่สงไปลาสุดเก็บไวในหนวยความจํา หนาจอ Fax 

Mode (โหมดโทรสาร) จะปรากฏขึ้นกด 1 เพ่ือสงโทรสาร
6 กด เริ่มพิมพสดีํา
7 หากตองสงโทรสารหนาตอไป ใหกด 1วางหนาถัดไปโดยคว่ํากระดาษลง

บนมุมขวาดานหนาของกระจก แลวกด OK หากไมมโีทรสารที่จะตองสง
อีก ใหกด 2
เครื่อง HP all-in-one จะสงโทรสาร

การสงโทรสารโดยใชการโทรดวน                 
ทานสามารถสงโทรสารอยางรวดเร็วไดจาก HP all-in-one โดยใชการโทร
ดวน ทานสามารถสงโทรสารขาวดําหรือสีโดยใชการโทรดวนได หัวขอตอไปนี้
จะใหคําแนะนําในการสงโทรสารแบบขาวดํา

หมายเลขโทรดวนจะไมปรากฏขึ้นจนกวาทานจะต้ังหมายเลขดังกลาวไวกอน 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งหมายเลขโทรดวน
1 วางหนาแรกคว่ําลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2 กด โทรสาร

หนาจอ Enter Fax Number (ใสหมายเลขโทรสาร) จะปรากฏข้ึน
3 กด  เพ่ือเขาถึงการโทรดวน
4 กด  จนปรากฎหมายเลขโทรดวนที่ตองการ

หมายเหตุ และทานยังสามารถปอนรหัสหมายเลขโทรดวนโดยการใชปุม
ตัวเลขบนแผงควบคุม

5 กด OK เพ่ือเลือกหมายเลขโทรดวน
6 กด เริ่มพิมพสดีํา
7 หากมโีทรสารขาวดําที่สงไปลาสุดเก็บไวในหนวยความจํา หนาจอ Fax 

Mode (โหมดโทรสาร) จะปรากฏขึ้นกด 1 เพ่ือสงโทรสาร
8 กด เริ่มพิมพสดีํา
9 หากตองสงโทรสารหนาตอไป ใหกด 1วางหนาถัดไปโดยคว่ํากระดาษลง

บนมุมขวาดานหนาของกระจก แลวกด OK หากไมมโีทรสารที่จะตองสง
อีก ใหกด 2

การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพททีห่นาจอ                         
การโทรโดยกดปุมบนหนาจอจะชวยใหทานสามารถกดหมายเลขบนแผงควบคุม
เหมือนกับการโทรศัพทปกติคุณสมบัตินี้มปีระโยชนมากเมื่อทานตองการใชบัตร
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โทรศัพทเพ่ือชําระคาโทรศัพท และตองตอบสนองตอสัญญาณขณะโทร ทั้งยัง
ชวยใหทานสามารถหมุนหมายเลขในการโทรเมื่อจําเปน

ทานสามารถสงโทรสารขาวดําหรือสีโดยกดปุมบนหนาจอได หัวขอตอไปน้ีจะ
ใหคําแนะนําในการสงโทรสารแบบขาวดํา

หมายเหตุ ตองแนใจวาเปดระดับเสียง มิฉะนั้นทานอาจไมไดยินเสียงหมุน
โทรศัพท สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การปรับระดับเสียง

การสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอทีแ่ผงควบคุม

1 วางหนาแรกคว่ําลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2 กด โทรสาร

หนาจอ Enter Fax Number (ใสหมายเลขโทรสาร) จะปรากฏข้ึน
3 กด เริ่มพิมพสดีํา
4 กด เริ่มพิมพสดีํา อีกครั้ง

เครื่อง HP all-in-one จะสแกนหนานั้นเขาไปเก็บไวในหนวยความจํา
5 หากตองสงโทรสารหนาตอไป ใหกด 1วางหนาถัดไปโดยคว่ํากระดาษลง

บนมุมขวาดานหนาของกระจก แลวกด OK หากไมมโีทรสารที่จะตองสง
อีก ใหกด 2
หนาจอ Enter Fax Number (ใสหมายเลขโทรสาร) จะปรากฏข้ึน

6 เมื่อไดยินเสียงการโทร ใหใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลขบนแผง
ควบคุม

7 ปฏิบัติตามขอความเตือนที่อาจปรากฏขึ้น
โทรสารของทานจะถูกสงเมื่อเครื่องโทรสารที่รับตอบรับ

การรับโทรสาร       
การตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) จะกําหนดให HP all-in-one 
สามารถรับโทรสารอัตโนมัติหรือใหทานรับโทรสารดวยตนเองหากตั้งตัวเลือก
Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน Off (ปด) ทานจะตองรับโทรสารดวย
ตนเองแตหากตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน On (เปด) 
เครื่อง HP all-in-one จะรับทุกสายที่โทรเขามาและโทรสารที่สงเขามาทั้งหมด
โดยอัตโนมัติ หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Auto Answer (ตอบรับ
อัตโนมัติ) โปรดดู การตั้ง HP all-in-one เพ่ือรับโทรสาร

หมายเหตุ หากทานใสตลับหมึกสําหรับการพิมพภาพหรือภาพสีเทาไว ทานอาจ
ตองการเปลี่ยนเปนตลับหมึกพิมพสีดําเมื่อจะรับโทรสารโปรดดู การ
ดูแลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
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การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ       
ทานสามารถระบุจํานวนคร้ังของเสียงเรียกเขากอนที่เครื่อง HP all-in-one จะ
ตอบรับสายที่โทรเขามาโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ การตั้งคาน้ีจะใชไดเฉพาะเมื่อกําหนดให Auto Answer (ตอบรับ
อัตโนมัติ) เปน On (เปด) เทานั้น

การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จะมคีวามสําคัญ หากทานใช
สายสําหรับเครื่องตอบรับโทรศัพทรวมกับเครื่อง HP all-in-oneทานตองการ
ใหเครื่องตอบรับโทรศัพทรับสายกอนเคร่ือง HP all-in-one จํานวนเสียงเรียก
เขาสําหรับ HP all-in-one ควรมากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ

ตัวอยางเชน กําหนดใหเครื่องตอบรับอัตโนมัติตอบรับเมื่อมเีสียงสัญญาณดัง 4 
ครั้ง และ HP all-in-one ตอบรับจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณจะรองรับ
ได(จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)แตการตั้งคานี้ 
เครื่องตอบรับจะรับสาย และ HP all-in-one จะตรวจสอบสายนั้นหาก HP all-
in-one พบวาเปนสัญญาณโทรสาร HP all-in-one จะรับโทรสาร แตหากเปน
สายโทรศัพท เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไว

การกําหนดจํานวนเสียงเรียกเขากอนทีแ่ผงควบคุมจะรับสาย

1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 4 อีกครั้ง

ซึ่งเมน ูBasic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จะปรากฏขึ้น 
จากนั้น เลือก Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

3 ปอนจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาตามตองการ โดยใชปุมตัวเลข
4 กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

การรับโทรสารดวยตนเอง                                   
หากทานกําหนดให HP all-in-one รับโทรสารดวยตนเอง (ต้ังตัวเลือก ตอบรับ
อัตโนมัต ิเปน Off (ปด)) หรือทานรับโทรศัพทและไดยินเสียงสัญญาณของโทร
สาร ใหอานคําแนะนําตอไปน้ีในการรับโทรสาร
ทานสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่:
● ตอสายตรงเขากับ HP all-in-one (ท่ีพอรท "2-EXT")
● ใชสายโทรศัพทรวมกัน แตไมไดตอกับ HP all-in-one
1 ตองแนใจวาเปดเครื่อง HP all-in-one และทานใสกระดาษไวในถาดปอน

กระดาษแลว
2 นําตนฉบับออกจากกระจกใหหมด
3 ต้ัง Rings to Answer (เสียงตอบรับ) เปนจํานวนมากๆ เพ่ือใหทาน

สามารถรับสายกอนเครื่อง HP all-in-oneหรือต้ังคา Auto Answer (

บท 11

148 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

กา
รใ
ช
ค
ุณ
สม
บ
ัตโิ
ท
รส
าร



ตอบรับอัตโนมัติ) ใหเปน Off (ปด) เพ่ือใหเครื่อง HP all-in-one ไม
สามารถรับสายอัตโนมัติ
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนครั้งของ Rings to Answer (
เสียงเรียกเขา) โปรดดู การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบ
รับ หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Auto Answer (ตอบรับ
อัตโนมัติ) โปรดดู การตั้งระบบตอบรับ

4 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
– หากโทรศัพทของทานใชสายโทรศัพทเดียวกัน (แตไมไดเสียบไวใน

ชองเสียบดานหลัง HP all-in-one) และทานไดยินเสียงสัญญาณของ
โทรสารจากเครื่องโทรสาร ใหรอประมาณ 5 - 10 วินาทีกอนกด 1 2 
3 ที่เครื่องโทรศัพทหากเครื่อง HP all-in-one ไมไดเร่ิมรับโทรสาร 
ใหรอสักครู และกด 1 2 3 อีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ เมื่อ HP all-in-one ไดรับสายเขา จะมขีอความ
Ringing (เสียงเรียกเขา) บนจอแสดงผลกราฟกสี หาก
ทานรับสายโทรศัพท สักครูจะมีขอความ Phone-Off 
Hook (ยกหูฟง) ปรากฏขึ้น. ทานตองรอจนกวาขอความ
นี้จะปรากฏขึ้น กอนกด 1 2 3 ที่โทรศัพท มิฉะน้ันทานจะ
รับโทรสารไมได

– แตหากโทรศัพทของทานเสียบสายตรงเขาท่ีดานหลังของเครื่อง 
HP all-in-one และทานไดยินเสียงสัญญาณพรอมสงโทรสารจาก
เครื่องโทรสาร ใหกดปุม โทรสาร ที่แผงควบคุมกด  จนกวา
Receive Fax Manually (รับโทรสารดวยตนเอง) จะถูกไฮไลต 
จากนั้นกด OK กด Start Black (เริ่มพิมพสีดํา) หรือ Start 
Color (เร่ิมพิมพสี) แลววางหู

– หากทานกําลังสนทนากับผูสงที่ตอโทรศัพทกับเครื่อง HP all-in-one 
โปรดแนะนําใหผูสงกดปุม Start บนเครื่องโทรสารกอน เมื่อทานได
ยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสารแลว ใหกดปุม โทรสาร ท่ีแผง
ควบคุม กด  จนกวา Receive Fax Manually (รับโทรสารดวย
ตนเอง) จะถูกไฮไลต จากนั้นกด OK กด เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่ม
พิมพส ีแลววางหู

หมายเหตุ หากทานกด เริ่มพิมพสี แตผูสงสงโทรสารขาวดํา เครื่อง 
HP all-in-one พิมพโทรสารขาวดํา
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การตั้งวันทีแ่ละเวลา               
ทานสามารถตั้งวันที่และเวลาไดจากแผงควบคุมเมื่อมีการสงโทรสาร เครื่องจะ
พิมพวันที่และเวลาปจจุบันบนหัวกระดาษโทรสาร รูปแบบของวันที่และเวลาจะ
ข้ึนอยูกับการตั้งคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาค

หมายเหตุ หากเครื่อง HP all-in-one หยุดทํางาน ทานตองตั้งวันที่และเวลา
ใหม

1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 1

ซึ่งเมน ูBasic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จะปรากฏขึ้น 
จากนั้น เลือก Date and Time (วันที่และเวลา)

3 ใสเดือน วัน และป โดยกดปุมตัวเลขที่เหมาะสม ทานอาจใสวันท่ีในรูปแบบ
อื่นได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการต้ังคาประเทศ/ภูมิภาคของทาน
เคอรเซอรจะอยูใตตัวเลขแรก แลวเลื่อนไปทีละตัวเลขโดยอัตโนมัติทุกครั้ง
ที่ทานกดปุม เวลาจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากทานปอนตัวเลขของวัน
ที่ตัวสุดทาย

4 ใสช่ัวโมงและนาที
หากเวลาที่แสดงอยูในรูปแบบ 12 ช่ัวโมง ขอความ AM or PM (AM 
หรือ PM) จะปรากฏขึ้นอัตโนมัติ หลังจากท่ีปอนตัวเลขตัวสุดทาย

5 เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหกด 1 สําหรับ AM หรือ 2 สําหรับ PM
วันท่ีและเวลาใหมจะปรากฎขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

การตั้งหัวกระดาษโทรสาร         
หัวกระดาษโทรสารจะพิมพช่ือทาน และหมายเลขโทรสารไวที่สวนบนของ
กระดาษทุกแผนที่ทานสงไปขอแนะนําใหทานกําหนดหัวกระดาษโดยใช Fax 
Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) (สําหรับผูใช Windows) หรือ
Setup Assistant (ตัวชวยติดต้ัง) (สําหรับผูใช Macintosh) ในระหวางการ
ติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone ทานยังสามารถตั้งคาหัวกระดาษโทรสาร
ไดที่แผงควบคุม

ตามกฎหมายในประเทศ/ภูมิภาคตางๆ ตองมรีายละเอียดบนหัวกระดาษโทรสาร
1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 2

ซึ่งเมน ูBasic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จะปรากฏขึ้น 
จากนั้น เลือก Fax Header (หัวกระดาษโทรสาร)

3 ระบุช่ือหรือช่ือบริษัทของทาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนขอความจากแผงควบคุม โปรดดู
การปอนขอความและสัญลักษณ
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4 เมื่อปอนช่ือหรือช่ือบริษัทแลว ใหเลือกปุม Done (เสร็จสิ้น) บนแผงปุมกด
ที่หนาจอ แลวกด OK

5 ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลข
6 กด OK
ทานอาจจะรูสึกวาการระบุขอมูลหัวกระดาษโทรสารโดยใช HP Director (ตัว
จัดการ HP) ที่มากับซอฟตแวร HP Image Zone นั้นงายกวานอกจากการ
ระบุหัวกระดาษแลว ทานยังอาจแทรกใบปะหนาได โดยสงโทรสารจาก
คอมพิวเตอรและแนบใบปะหนาเขาไป สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอ
HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวร HP Image Zone

การปอนขอความและสัญลักษณ                               
ทานสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณจากแผงควบคุมได โดยใชแผงปุมกดที่
หนาจอซึ่งปรากฏขึ้นอัตโนมัติบนจอแสดงผลกราฟกสี เมื่อต้ังขอมูลหัวกระดาษ
โทรสารหรือหมายเลขโทรดวน นอกจากนี้ ทานยังอาจปอนขอความหรือ
สัญลักษณโดยใชปุมตัวเลขบนแผงควบคุมได

หรือจะปอนสัญลักษณจากปุมตัวเลขเมื่อกดหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพทก็ได
เมื่อ HP all-in-one กดหมายเลข เครื่องจะแปลสัญลักษณและตอบสนองตัว
อยางเชน เมื่อทานใสเครื่องหมาย "-" ในหมายเลขโทรสาร HP all-in-one จะ
หยุดช่ัวคราวกอนกดตัวเลขที่เหลือ การหยุดช่ัวคราวจะมีประโยชนเมื่อทานตอง
ติดตอสายนอกกอนที่จะกดหมายเลขโทรสารที่ตองการ

หมายเหตุ หากตองการปอนสัญลักษณลงในหมายเลขโทรสาร เชน เคร่ือง
หมาย "-" ทานตองปอนโดยใชปุมตัวเลข

การปอนขอความโดยใชแผงปุมกดบนหนาจอ
 ทานสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณ โดยใชแผงปุมกดที่ปรากฏขึ้นโดย
อัตโนมัติบนจอแสดงผลกราฟกสีเมื่อตองการ ตัวอยางเชน แผงปุมกดบนหนาจอ
จะปรากฏขึ้นอัตโนมัติเมื่อต้ังหัวกระดาษโทรสารหรือหมายเลขโทรดวน

● เมื่อตองการเลือกตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณจากแผงปุมกดบนหนา
จอ ใหกด , ,  และ  เพ่ือไฮไลตตัวที่ตองการเลือก

● เมื่อไฮไลตตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณที่ตองการแลว กด OK ที่แผง
ควบคุมเพื่อเลือก
สิ่งที่ทานเลือกจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

● หากตองการตัวพิมพเล็ก ใหเลือกปุม abc บนแผงปุมกดที่หนาจอ แลวกด
OK

● หากตองการตัวพิมพใหญ ใหเลือกปุม ABC บนแผงปุมกดที่หนาจอ แลว
กด OK
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● หากตองการปอนตัวเลขและสัญลักษณ ใหเลือกปุม 123 บนแผงปุมกดที่
หนาจอ แลวกด OK

● หากตองการลบตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ ใหเลือกปุม Clear (ลบ
ออก) บนแผงปุมกดท่ีหนาจอ แลวกด OK

● หากตองการใหเวนวรรค กดปุม  บนแผงปุมกดท่ีหนาจอแลวกด OK

หมายเหตุ ตองแนใจวาทานใชปุม  บนแผงปุมกดที่หนาจอเพื่อเวนวรรค
เพราะทานไมสามารถเวนวรรคโดยใชปุมลูกศรบนแผงควบคุม

● เมื่อปอนขอความ ตัวเลข หรือสัญลักษณเสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือกปุม
Done (เสร็จส้ิน) บนแผงปุมกดที่หนาจอ แลวกด OK

การปอนขอความโดยใชปุมตัวเลขทีแ่ผงควบคุม
ทานสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณไดโดยใชปุมตัวเลขบนแผงควบคุม ขอ
ความหรือสัญลักษณที่ทานเลือกจะปรากฏบนแผงปุมกดท่ีหนาจอในจอแสดงผล
กราฟกสี

● กดปุมตัวเลขที่ตรงกับตัวอักษรของชื่อตัวอยางเชน ตัวอักษร a, b และ c 
ตรงกับหมายเลข 2 ดังท่ีเห็นจากปุมดานลางนี้

● กดปุมหลายๆ ครั้งจนกวาจะเห็นตัวอักษรที่มี

หมายเหตุ การใชตัวอักขระพิเศษข้ึนอยูกับภาษาและประเทศ/ภูมิภาคของ
ทาน

● หลังจากตัวอักษรที่ตองการปรากฏแลว ใหรอเคอรเซอรขยับไปดานขวา 
หรือกด กดปุมหมายเลขที่มอีักษรตัวถัดไปที่ตองการใหกดปุมซ้ําจนกวา
จะไดตัวอักษรที่ตองการ ตัวอักษรตัวแรกของคําจะเปนตัวพิมพใหญโดย
อัตโนมัติ

เคล็ดลับ เคอรเซอรจะเลื่อนไปทางขวาเองโดยอัตโนมัติหลังจากผานไป
สองสามวินาที

● หากตองการเวนวรรค กด เวนวรรค (#)
● หากตองการเวนชวง ใหกด สัญลักษณ (*)เครื่องหมาย "-" จะปรากฏอยูใน

ลําดับตัวเลข
● หากตองการใสสัญลักษณ เชน @, ใหกด สัญลักษณ (*) ซ้ําๆ เพ่ือเลื่อนดู

สัญลักษณตางๆ ซึ่งมีดังตอไปน้ีดอกจัน (*) เครื่องหมายขีด (-) เครื่อง
หมายและ (&) เครื่องหมายจุด (.) เครื่องหมายทับ (/) วงเล็บ ( ) เครื่อง
หมายคําพูดเด่ียว (') เครื่องหมายเทากับ (=) สัญลัษณแสดงหมายเลข (#) 
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ที่ (@) เครื่องหมายขีดลาง (_) เครื่องหมายบวก (+) เคร่ืองหมายตกใจ (!)
เครื่องหมายอัฒภาค (;) เครื่องหมายคําถาม (?) เครื่องหมายลูกน้ํา (,) 
เครื่องหมายทวิภาค (:) เปอรเซ็นต (%) และเคร่ืองหมายประมาณคา (~)

● ถากดพลาด ใหกดเครื่องหมายลูกศรเพื่อเลือก Clear (ลบออก) ที่แผงปุม
กดบนหนาจอ แลวกด OK

● เมื่อปอนขอความ ตัวเลข หรือสัญลักษณเสร็จแลว ใหกดปุมลูกศรเพื่อเลือก
คําวา Done (เสร็จสิ้น) บนแผงปุมกดที่หนาจอ แลวกด OK

การพิมพรายงาน                 
ทานสามารถตั้งคาเครื่อง HP all-in-one ใหพิมพรายงานขอผิดพลาดในการ
พิมพและรายงานการยืนยันของการรับและสงโทรสารแตละครั้งไดโดย
อัตโนมัติ และทานยังสามารถพิมพรายงานของระบบไดดวยตนเองตามที่ตอง
การ รายงานเหลานี้จะใหขอมูลของระบบที่เปนประโยชนเกี่ยวกับเครื่อง HP all-
in-one.
คาดีฟอลตจะกําหนดใหเครื่อง HP all-in-one พิมพรายงานเฉพาะเมื่อมปีญหา
ในการรับสงโทรสารเทานั้น ขอความยืนยันที่ระบุวา มกีารสงโทรสารเสร็จ
สมบูรณจะปรากฎเปนขอความสั้นๆ บนจอแสดงผลกราฟกสีหลังจากการสงแต
ละคร้ัง

การสรางรายงานอัตโนมัต ิ                      
ทานสามารถกําหนดคาคอนฟกของ HP all-in-one เพ่ือใหเครื่องพิมพรายงาน
ขอผิดพลาดและการยืนยันโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ หากตองการใหพิมพรายงานยืนยันทุกครั้งที่สงโทรสาร โปรดปฏิบัติ
ตามคําแนะนําตอไปนี้กอนสงโทรสาร และเลือก Send Only (
เฉพาะการสง)

1 กด ตั้งคา
2 กด 2 จากนั้นกด 1

ซึ่งเมน ูPrint Report (พิมพรายงาน) จะปรากฏขึ้น จากน้ันเลือก Fax 
Report Setup (ต้ังคารายงานโทรสาร)

3 กด  เพ่ือเลื่อนไปยังประเภทของรายงานตอไปน้ี:
– 1. Every Error (ขอผิดพลาดทั้งหมด):เครื่องจะพิมพรายงานเมื่อ

เกิดขอผิดพลาดใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับโทรสาร (คาดีฟอลต)
– 2. Send Error (ขอผิดพลาดในการสง):เคร่ืองจะพิมพเมื่อเกิดขอ

ผิดพลาดในการสงข้ึน
– 3. Receive Error (ขอผิดพลาดในการรับ):เครื่องจะพิมพเมื่อเกิด

ขอผิดพลาดในการรับ
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– 4. Every Fax (โทรสารทั้งหมด):เครื่องจะยืนยันโทรสารที่สงไปและ
ที่ไดรับทุกครั้ง

– 5. Send Only (เฉพาะการสง):พิมพทุกครั้งที่สงโทรสารไมวาจะ
สําเร็จหรือไมก็ตาม

– 6. Off (ปด):ไมพิมพรายงานขอผิดพลาดหรือรายงานยืนยันใดๆ
4 เมื่อเลือกรายงานที่ทานตองการแลว กด OK

การสรางรายงานดวยตนเอง                                                 
ทานสามารถสรางรายงานจากเครื่อง HP all-in-one ดวยตนเอง เชน สถานะ
ของโทรสารลาสุดที่สง รายการหมายเลขโทรดวนที่ต้ังไว หรือรายงานการทด
สอบเครื่องเพ่ือใชในการวิเคราะหปญหา

1 กด ตั้งคา จากนั้นกด 2
ซึ่งเมน ูPrint Report  (พิมพรายงาน) จะปรากฏขึ้น

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

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

โทรสารที่สงไปลาสุด
– 3. Fax Log (บันทึกการรับสงโทรสาร):พิมพบันทึกรับสงโทรสาร

ประมาณ 30 รายการสุดทาย
– 4. Speed Dial List (รายการโทรดวน):พิมพรายการหมายเลขโทร

ดวนที่ต้ังโปรแกรมไว
– 5. Self-Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง):พิมพรายงาน

เพ่ือชวยวินิจฉัยปญหาในการพิมพและการปรับตําแหนง สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง

3 เมื่อเลือกรายงานที่ทานตองการแลว กด OK

การตั้งหมายเลขโทรดวน     
ทานสามารถกําหนดหมายเลขโทรดวนที่ใชโทรสารบอยๆ ไดทานสามารถโทร
หมายเลขเหลานี้ไดอยางรวดเร็วจากแผงควบคุม

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสงโทรสารโดยใชหมายเลขโทรดวน โปรดดู การสง
โทรสารโดยใชการโทรดวน
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ทานสามารถกําหนดหมายเลขโทรดวนไดอยางรวดเร็วและงายดายจากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน โดยใช HP Director (ตัวจัดการ HP) ที่ใหมาพรอม
ซอฟตแวร HP Image Zone สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หนาจอ HP 
Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวร
HP Image Zone

การสรางหมายเลขโทรดวน             
ทานสามารถสรางหมายเลขโทรดวนที่ใชโทรสารบอยๆ ได
1 กด ตั้งคา
2 กด 3 จากนั้นกด 1

ซึ่งเมน ูSpeed Dial Setup (การตั้งคาโทรดวน) จะปรากฏขึ้น และ
เลือก Individual Speed Dial (หมายเลขโทรดวนรายบุคคล)
หมายเลขโทรดวนแรกที่ยังไมไดมกีารกําหนดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
กราฟกสี

3 กด OK เพ่ือเลือกหมายเลขโทรดวนที่แสดงบนจอแสดงผลทานสามารถกด
 หรือ  เพ่ือเลือกหมายเลขอื่น จากนั้นกด OK

4 ใสหมายเลขโทรสารเพื่อกําหนดใหหมายเลขนั้นเปนหมายเลขโทรดวน จาก
นั้นกด OK

เคล็ดลับ หากตองการเวนชวงลําดับหมายเลข ใหกดปุม เวนวรรค (#) ซ้ํา 
จนกระทั่งมีเครื่องหมาย - ปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสี

แผงปุมกดจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติบนจอแสดงผลกราฟกสี
5 ปอนช่ือ เมื่อปอนช่ือเสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือกปุม Done (เสร็จสิ้น) บน

แผงปุมกดที่หนาจอ แลวกด OK
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนขอความโดยใชแผงปุมกดที่หนาจอ 
โปรดดู การปอนขอความและสัญลักษณ

6 กด 1 ถาทานตองการตั้งอีกหมายเลขหนึ่ง หรือกด ยกเลิก เพ่ือออกจากเม ู
Speed Dial Setup (การตั้งคาโทรดวน)

การอัพเดตหมายเลขโทรดวน           
ทานสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทหรือช่ือของรายการหมายเลขโทรดวน
รายบุคคลได

1 กด ตั้งคา
2 กด 3 จากนั้นกด 1

ซึ่งเมน ูSpeed Dial Setup (การตั้งคาโทรดวน) จะปรากฏขึ้น และ
เลือก Individual Speed Dial (หมายเลขโทรดวนรายบุคคล)

3 กด  หรือ  เพ่ือดูรายการหมายเลขโทรดวนตางๆ แลวกด OK เพ่ือ
เลือกรายการที่ตองการ
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4 เมื่อปรากฏหมายเลขโทรสาร ใหกด  เพ่ือลบหมายเลขนั้นท้ิงไป
5 ใสหมายเลขโทรสารใหม
6 กด OK เพ่ือบันทึกหมายเลขใหม

แผงปุมกดจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติบนจอแสดงผลกราฟกสี
7 การใชแผงปุมกดบนหนาจอเพื่อเปลี่ยนช่ือ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชแผงปุมกดบนหนาจอ โปรดดู การ
ปอนขอความและสัญลักษณ

8 กด OK
9 กด 1 เพ่ืออัพเดตรายการโทรดวนรายการอื่น หรือกด ยกเลิก เพ่ือออกจาก

การทํางาน

การลบหมายเลขโทรดวน           
ทานสามารถลบหมายเลขโทรดวนทั้งของรายบุคคลหรือของกลุม

1 กด ตั้งคา
2 กด 3 จากนั้นกด 2

ซึ่งเมน ูSpeed Dial Setup (การตั้งคาโทรดวน) จะปรากฏขึ้น และ
เลือก Delete Speed Dial (การลบหมายเลขโทรดวน)

3 กด  หรือ  จนหมายเลขโทรดวนที่ตองการลบปรากฏขึ้น จากนั้นกด
OK เพ่ือลบรายการนั้น และทานยังสามารถปอนรหัสหมายเลขโทรดวน
โดยการใชแผงปุมกดบนแผงควบคุม

4 กด 1 เพ่ือลบรายการโทรดวนรายการอื่นตอไป หรือกด ยกเลิก เพ่ือออก
จากการทํางาน

การเปลี่ยนคาความละเอียดของโทรสารและความสวาง/ความ
เขม     

ทานสามารถเปลี่ยนคา Resolution (ความละเอียด) และ Lighter/Darker (
สวางขึ้น/เขมข้ึน) สําหรับเอกสารที่กําลังจะสงโทรสารได

การเปลี่ยนคาความละเอียดของโทรสาร       
การตั้งคา Resolution (ความละเอียด) จะมีผลตอความเร็วในการสงโทรสาร 
และคุณภาพของเอกสารขาวดําเครื่อง HP all-in-one จะสงโทรสารที่มีความ
ละเอียดสูงสุดที่เครื่องรับโทรสารจะสามารถรับไดทานสามารถเปลี่ยนคาความ
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ละเอียดเฉพาะของโทรสารที่จะสงเปนสีขาวดําเทานั้น โทรสารสีที่จะสงทั้งหมด
ตองใชความละเอียด Fine (ดี)โดยมีคาความละเอียดดังตอไปน้ี:
● Fine (ดี):ใหขอความมีคุณภาพดีเหมาะสําหรับการสงโทรสารเอกสารสวน

ใหญคานี้จะเปนคาดีฟอลต
● Photo (ภาพถาย):การตั้งคานี้ทําใหโทรสารมีคุณภาพดีที่สุดเมื่อสงเปน

ภาพถายหากทานเลือก Photo (ภาพถาย) การสงโทรสารจะใชเวลานาน
ข้ึนเมื่อสงโทรสารภาพถาย ขอแนะนําใหทานเลือก Photo (ภาพถาย)

● Standard (มาตรฐาน):การตั้งคานี้จะทําใหสงโทรสารไดรวดเร็วที่สุดเทา
ที่จะเปนไปได แตโทรสารมีคุณภาพต่ําที่สุด

คาน้ีจะกลับไปเปนคาดีฟอลตหลังจากสงโทรสารเสร็จแลว 5 นาที เวนแตทานจะ
ต้ังคาอ่ืนเปนคาดีฟอลตแทน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การต้ังคาดีฟอลต
ใหม

การเปลี่ยนคาความละเอียดจากแผงควบคุม

1 วางหนาแรกคว่ําลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2 กด โทรสาร

หนาจอ Enter Fax Number (ใสหมายเลขโทรสาร) จะปรากฏข้ึน
3 ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลข
4 กด โทรสาร อีกครั้ง จากนั้นกด 1

การกดปุมดังกลาวนี้จะทําใหมี Fax Menu (เมนูโทรสาร) จากนั้น ให
เลือก Resolution (ความละเอียด)

5 กด  เพ่ือเลือกระดับความละเอียด แลวกด OK
6 กด เริ่มพิมพสดีํา

หมายเหตุ หากทานกด เริ่มพิมพส ีเครื่องจะสงโทรสารโดยใชคา Fine (ดี)

7 หากมโีทรสารขาวดําที่สงไปลาสุดเก็บไวในหนวยความจํา หนาจอ Fax 
Mode (โหมดโทรสาร) จะปรากฏขึ้นกด 1 เพ่ือสงโทรสาร

8 กด เริ่มพิมพสดีํา
9 หากตองสงโทรสารหนาตอไป ใหกด 1วางหนาถัดไปโดยคว่ํากระดาษลง

บนมุมขวาดานหนาของกระจก แลวกด OK หากไมมโีทรสารที่จะตองสง
อีก ใหกด 2

การเปลี่ยนคาใหสวางขึ้น/เขมขึ้น                         
ทานสามารถปรับความคมชัดของโทรสารใหเขมข้ึนหรือสวางขึ้นกวาตนฉบับ
คุณสมบัติน้ีมีประโยชนหากทานกําลังสงโทรสารที่จาง เลือน หรือเขียนดวยลาย
มือ ทานสามารถทําใหตนฉบับเขมข้ึนไดดวยการปรับความคมชัด
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คาน้ีจะกลับไปเปนคาดีฟอลตหลังจากสงโทรสารเสร็จแลว 5 นาที เวนแตทานจะ
ต้ังคาอ่ืนเปนคาดีฟอลตแทนสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งคาดีฟอลต
ใหม

1 วางหนาแรกคว่ําลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2 กด โทรสาร

หนาจอ Enter Fax Number (ใสหมายเลขโทรสาร) จะปรากฏข้ึน
3 ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลข
4 กด โทรสาร อีกครั้ง จากนั้นกด 2

Fax Menu (เมนโูทรสาร) จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือกเมนู Lighter/
Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน)

5 กด  เพ่ือเพิ่มความสวางหรือ  ความเขมของโทรสาร
ตัวบงช้ีจะเลื่อนไปทางซายหรือขวา เมื่อทานกดปุมลูกศร

6 กด เริ่มพิมพสดีํา
7 หากมโีทรสารขาวดําที่สงไปลาสุดเก็บไวในหนวยความจํา หนาจอ Fax 

Mode (โหมดโทรสาร) จะปรากฏขึ้นกด 1 เพ่ือสงโทรสาร
8 กด เริ่มพิมพสดีํา
9 หากตองสงโทรสารหนาตอไป ใหกด 1วางหนาถัดไปโดยคว่ํากระดาษลง

บนมุมขวาดานหนาของกระจก แลวกด OK หากไมมโีทรสารที่จะตองสง
อีก ใหกด 2

การตั้งคาดฟีอลตใหม           
ทานสามารถเปลี่ยนคาดีฟอลตของ Resolution (ความละเอียด) และ
Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) ไดจากแผงควบคุม
1 ทําการเปลี่ยนแปลง Resolution (ความละเอียด) และ Lighter/

Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน)
2 หากทานไมไดอยูที่ Fax Menu (เมนูโทรสาร) กด Fax (โทรสาร) 2 ครั้ง

ซึ่งเปนการเลือก Fax Menu (เมนูโทรสาร)
3 กด 3

ซึ่งเปนการเลือก Set New Defaults (การตั้งคาดีฟอลตใหม)
4 กด OK

การกําหนดตัวเลือกโทรสาร           
มีตัวเลือกโทรสารมากมายที่ทานสามารถกําหนดได เชน การควบคุมใหเครื่อง 
HP all-in-one โทรซ้ําอัตโนมัติเมื่อสายไมวางเมื่อเปลี่ยนไปใชตัวเลือกตอไป
นี้ การตั้งคาใหมจะกลายเปนคาดีฟอลต โปรดศึกษาขอมูลในสวนนี้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนตัวเลือกโทรสาร
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การตั้งขนาดกระดาษสําหรับรับโทรสาร           
ทานสามารถเลือกขนาดกระดาษเพื่อรับโทรสารขนาดกระดาษที่เลือก ควรเปน
ขนาดเดียวกับกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษเครื่องโทรสารสามารถพิมพ
บนกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal เทานั้น

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

1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 5

ซึ่งเมน ูBasic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จะปรากฏขึ้น 
จากนั้น เลือก Fax Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร)

3 กด  เพ่ือเลือกรายการที่ตองการ แลวกด OK

การตั้งการโทรศัพทระบบกดปุมหรือระบบหมุน         
ทานสามารถตั้งโหมดการโทรที่เครื่อง HP all-in-one เพ่ือใหเปนการโทร
ระบบกดปุมหรือระบบหมุนก็ไดระบบโทรศัพทสวนใหญจะทํางานโดยระบบใด
ระบบหนึ่งหากระบบโทรศัพทของทานไมจําเปนตองใชระบบหมุน ขอแนะนําให
ทานใชระบบกดหากทานมชุีมสายโทรศัพทสาธารณะ หรือเครือขายโทรศัพท 
(PBX) ทานอาจจําเปนตองเลือก Pulse Dialing (โทรศัพทระบบหมุน)กรุณา
ติดตอบริษัทโทรศัพททองถิ่น หากทานไมแนใจวาจะใชระบบใด

หมายเหตุ หากทานเลือก Pulse Dialing (โทรศัพทระบบหมุน) อาจใช
คุณสมบัติบางอยางของระบบโทรศัพทไมได รวมทั้งยังอาจใชเวลา
นานกวาในการโทรหมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศัพทดวย

1 กด ตั้งคา
2 กด 4 จากนั้นกด 6

ซึ่งเมน ูBasic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จะปรากฏขึ้น 
จากนั้นเลือก Tone or Pulse Dialing (ระบบกดปุมหรือระบบหมุน)

3 กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกที่ตองการ แลวกด OK

การปรับระดับเสียง         
เครื่อง HP all-in-one มีระดับการปรับเสียงเรียกเขาและเสียงของลําโพงสาม
ระดับดวยกันระดับเสียงเรียกเขาคือระดับเสียงที่โทรศัพทดังระดับเสียงของ
ลําโพง คือระดับเสียงอื่นๆ เชน เสียงโทรออก เสียงสัญญาณโทรสาร และเสียง
ปุมกด คาดีฟอลตคือ soft (เบา)
1 กด ตั้งคา
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2 กด 4 จากนั้นกด 7
ซึ่งเมน ูBasic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จะปรากฏขึ้น 
จากนั้นเลือก Ring and Beep Volume (ระดับเสียงเรียกเขาและเสียง
สัญญาณ)

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

หมายเหตุ หากทานเลือก Off (ปด) ทานจะไมไดยินเสียงโทร เสียงโทร
สาร หรือเสียงเรียกเขา

4 กด OK

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
ตัวอยางเชน ทานอาจใหบริษ ัทโทรศัพทกําหนดเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง
สําหรับหมายเลขโทรสาร และเสียงเรียกเขาหนึ่งครั้งสําหรับหมายเลขโทรศัพท
การตั้งคาน้ี  ใหกําหนด Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา) 
สําหรับ HP all-in-one เปน Double Rings (เสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง) 
และทานอาจกําหนดการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เปน 3 
ครั้ง เมื่อมสีายเขาซึ่งดังสองครั้ง HP all-in-one จะรับสายหลังจากที ่เสียงเรียก
เขาดังสามครั้ง และรับโทรสาร
หากทานไมไดใชบริการดังกลาว ใหเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ีเปนคาดีฟอลต 
นั่นก็คือ All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาจากแผงควบคุม
1 โปรดตรวจสอบวาไดต้ังเครื่อง HP all-in-one ใหตอบรับสายโทรสาร

อัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การต้ัง HP all-in-one เพ่ือรับ
โทรสาร

2 กด ตั้งคา
3 กด 5 จากนั้นกด 1
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ซึ่งเมน ูAdvanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) จะปรากฏ
ข้ึน จากนั้นเลือก Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา)

4 กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกที่ตองการ 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
ซึ่งเมน ูAdvanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) จะ
ปรากฏขึ้น จากน้ันเลือก Busy Redial (โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง)

– ในการเปลี่ยน No Answer Redial (โทรซ้ําเมื่อไมมีผูรับสาย) กด
5 และกด 3
ซึ่งเมน ูAdvanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) จะ
ปรากฏขึ้น จากน้ันเลือก No Answer Redial (โทรซ้ําเมื่อไมมผูีรับ
สาย)

3 กด  เพ่ือเลือก Redial (โทรซ้ํา) หรือ No Redial (ไมโทรซ้ํา)
4 กด OK

การตั้งการยอขนาดอัตโนมัตสิําหรับโทรสารทีเ่ขามา       
การตั้งคาน้ีจะกําหนดการทํางานของเครื่อง HP all-in-one เมื่อไดรับโทรสารที่
มีขนาดใหญกวาขนาดกระดาษที่ต้ังคาดีฟอลตไวเมื่อเปดการตั้งคานี้ (คาดี
ฟอลต) ภาพของโทรสารที่รับเขามาจะถูกยอขนาดเพื่อใหมีขนาดพอดีหนาเทาที่
จะเปนไดหากปดคุณสมบัตินี้ ขอมูลที่เกินจากหนาแรก จะพิมพออกมาในหนาที่
สอง Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ) จะเปนประโยชนเมื่อ
ทานไดรับโทรสารขนาด legal แตมีกระดาษขนาด letter วางอยูในถาดปอน
กระดาษ

1 กด ตั้งคา
2 กด 5 จากนั้นกด 4

เมนู Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) จะปรากฏขึ้น 
แลวเลือก Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ)

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

การตั้งการรับโทรสารสํารอง             
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) จะอยูในสถานะ On (เปด) หรือ Off (ปด)) เครื่อง HP all-in-
one จะเก็บโทรสารทั้งหมดไวในหนวยความจําหลังจากที่หนวยความจําเต็ม 
เครื่อง HP all-in-one จะบันทึกขอมูลใหมทับขอมูลโทรสารที่เกาที่สุดที่พิมพ
ออกมาเมื่อไดรับโทรสารใหม หากทานตองการลบโทรสารทั้งหมดในหนวย
ความจํา ใหปดเคร่ือง HP all-in-one โดยกดปุม เปด

หมายเหตุ หากคุณสมบัติ Backup Fax Reception (การรับโทรสาร
สํารอง) เปน On (เปด) และเกิดขอผิดพลาด เครื่อง HP all-in-
one จะเก็บโทรสารที่ไดรับไวในหนวยความจําและระบุวา "ยังไม
ไดพิมพ"โทรสารทั้งหมดที่ไมไดพิมพออกมาจะยังคงอยูในหนวย
ความจําจนกวาจะถูกพิมพออกมาหรือลบทิ้งเมื่อมีโทรสารที่ยังไมได
พิมพเต็มหนวยความจํา เครื่อง HP all-in-one จะไมรับโทรสารอีก
จนกวาโทรสารนั้นจะถูกพิมพออกมาหรือลบออกจากหนวยความจํา 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการพิมพหรือการลบโทรสารจากหนวยความ
จํา โปรดดู การพิมพซ้ําหรือลบโทรสารในหนวยความจํา

คาดีฟอลตของ Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) คือ On (
เปด)
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วิธต้ัีงคาการรับโทรสารสํารองจากแผงควบคุม

1 กด ตั้งคา
2 กด 5 จากนั้นกด 5 อีกครั้ง

จะปรากฏเมนู Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก 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)หากตั้ง Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน
Fast (แบบเร็ว) เครื่องจะสงโทรสารดวยการเปด ECM โดยอัตโนมัติ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยน Fax Speed (ความเร็วโทร
สาร) โปรดดู การตั้งความเร็วโทรสาร

● หากทานสงโทรสารสี เครื่องจะสงโทรสารดวยการเปด ECM โดยไม
พิจารณาถึงตัวเลือกที่ต้ังคาไว

การเปลี่ยนการตั้งคา ECM จากแผงควบคุม
1 กด ตั้งคา
2 กด 5 จากนั้นกด 6

ซึ่งเมน ูAdvanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) จะปรากฏ
ข้ึน จากนั้นเลือก Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด)

3 กด  เพ่ือเลือก Off (ปด) หรือ On (เปด)
4 กด OK
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การตั้งความเร็วโทรสาร             
ทานสามารถตั้งความเร็วโทรสารที่ใชติดตอระหวางเครื่อง HP all-in-one ของ
ทานและโทรสารอื่นๆ เมื่อสงและรับโทรสารความเร็วโทรสารที่เปนคาดีฟอลต
คือ Fast (แบบเร็ว)
หากทานใชบริการใดบริการหนึ่งตอไปนี้ อาจจําเปนตองตั้งความเร็วโทรสารให
ชาลง:
● บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
● ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
● การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet 

Protocol - FoIP)
● โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล (integrated services digital 

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

การตั้งคาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (แบบเร็ว) 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

ซึ่งเมน ูAdvanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) จะปรากฏ
ข้ึน จากนั้นเลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

3 กด  เพ่ือเลือกตัวเลือก แลวกด OK

การพิมพซ้ําหรือลบโทรสารในหนวยความ
จํา                               

ทานสามารถพิมพซ้ําหรือลบโทรสารท่ีอยูในหนวยความจําไดทานอาจตองพิมพ
โทรสารที่อยูในหนวยความจําใหม หากเครื่อง HP all-in-one ใชกระดาษหมด
ขณะรับโทรสารหรือหากหนวยความจําของเครื่อง HP all-in-one เต็ม ทาน
อาจตองลบโทรสารเพื่อใหรับโทรสารได
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หมายเหตุ เครื่อง HP all-in-one จะเก็บโทรสารทั้งหมดที่ไดรับไวในหนวย
ความจําแมจะพิมพโทรสารแลวก็ตามท านจึงสามารถพิมพโทรสาร
นั้นไดอีกครั้ง ถาตองการหลังจากที่หนวยความจําเต็ม เครื่อง 
HP all-in-one จะบันทึกขอมูลใหมทับขอมูลโทรสารที่เกาที่สุดที่
พิมพออกมาเมื่อไดรับโทรสารใหม

การพิมพโทรสารจากหนวยความจําซ้ําโดยใชแผงควบคุม

1 ตองแนใจวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2 กด ตั้งคา
3 กด 6 จากนั้นกด 4

ซึ่งเมน ูTools (เครื่องมือ) จะปรากฏขึ้น และเลือก Reprint Faxes in 
Memory (การพิมพโทรสารในหนวยความจําซ้ํา)
โทรสารจะถูกพิมพตามลําดับยอนหลังจากท่ีไดรับ โดยพิมพโทรสารที่ไดรับ
ลาสุดกอน ตามดวยลําดับถัดไป

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

หมายเหตุ ทานตองกด ยกเลิก เพ่ือหยุดพิมพโทรสารที่บันทึกไว

การลบโทรสารทั้งหมดในหนวยความจําโดยใชแผงควบคุม

➔ หากทานตองการลบโทรสารทั้งหมดในหนวยความจํา ใหปดเครื่อง HP all-
in-one โดยกดปุม เปด

โทรสารทั้งหมดท่ีบันทึกไวในหนวยความจําจะถูกลบออกไปหลังจากที่ทานปด
เครื่อง HP all-in-one

โทรสารบนอินเทอรเน็ต         
ทานอาจสมัครสมาชิกบริการโทรศัพทตนทุนตํ่าที่ทานใชสงและรับโทรสารได
จาก HP all-in-one โดยใชอินเทอรเน็ตวิธีน้ีเรียกวาโทรสารผานอินเทอรเน็ต
โพรโทคอล (FoIP)ทานอาจใชบริการ FoIP (ซึ่งบริษัทโทรศัพทมใีหบริการ) 
หากทาน:
● หมุนรหัสเขาถึงแบบพิเศษพรอมหมายเลขโทรสารหรือ
● มีกลองแปลง IP ที่ตอกับอินเทอรเน็ต และมพีอรทโทรศัพทแบบอนาล็อก

สําหรับการเชื่อมตอโทรสาร

หมายเหตุ ทานสามารถสงและรับโทรสารโดยตอสายโทรศัพทกับพอรท "1-
LINE" ที่เครื่อง HP all-in-one เทานั้น แตไมใชพอรทอีเทอรเน็ต 
ซึ่งหมายความวาทานตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตผานกลองแปลง
สัญญาณ (ซึ่งมีแจ็คโทรศัพทแบบอนาล็อกทั่วไปสําหรับการเช่ือมตอ
โทรสาร) หรือผานบริษัทโทรศัพท
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บริการ FoIP อาจทํางานไดไมดีนักหาก HP all-in-one สงและรับโทรสารที่
ความเร็วสูง (33600bps) หากทานประสบปญหาในการสงและรับโทรสาร ให
ลดความเร็วในการรับ-สงโทรสาร โดยเปลี่ยนการต้ังคา Fax Speed (ความ
เร็วโทรสาร) จาก High (สูง) (คาดีฟอลต) เปน Medium (ปานกลาง) สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาโทรสารโปรดดูหัวขอ การตั้งความ
เร็วโทรสาร

นอกจากนี้ ทานอาจตรวจสอบกับบริษัทโทรศัพทของทานเพื่อใหแนใจวาบริการ
สนทนาผานอินเทอรเน็ตรองรับคุณสมบัติการรับ-สงโทรสาร หากบริการดัง
กลาวไมรองรับการใชโทรสาร ทานจะรับและสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตไมได

การหยุดรับสงโทรสาร                 
ทานสามารถยกเลิกโทรสารที่กําลังสงหรือรับไดตลอดเวลา

การหยุดรับสงโทรสารจากแผงควบคุม

➔ กด ยกเลิก ท่ีแผงควบคุมเพื่อระงับโทรสารที่ทานกําลังสงหรือรับมองหาขอ
ความ Fax Cancelled (ยกเลิกการรับสงโทรสารแลว) บนจอแสดงผล
กราฟกสีหากไมมขีอความปรากฏขึ้น ใหกด ยกเลิก อีกครั้ง
เครื่อง HP all-in-one จะพิมพหนาใดๆ ที่เริ่มพิมพไปแลว จากนั้นจะยก
เลิกการพิมพโทรสารสวนที่ยังเหลืออยู โดยอาจใชเวลาสักครู

การยกเลิกหมายเลขทีก่ําลังโทร

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

ดวย HP Instant Share E-mail ครอบครัวและเพื่อนๆ ของทานจะไดรับ
ภาพถายท่ีพวกเขาสามารถดูไดเสมอ โดยไมตองดาวนโหลดภาพขนาดใหญ
หรือภาพที่ใหญเกินกวาจะเปดดูไดขอความอีเมลท่ีมภีาพขนาดยอของภาพถาย
ของทานจะถูกสงไปพรอมกับลิงคไปยังเว็บเพจที่มคีวามปลอดภัยที่ซึ่งครอบครัว
และเพื่อนๆ ของทานสามารถดูภาพถายเหลานั้น แบงปน พิมพ และบันทึกภาพ
ถายไดอยางงายดาย

หมายเหตุ หาก HP all-in-one เช่ือมตอกับเครือขายและตั้งคาสําหรับ 
HP Instant Share โปรดดูขอมูลใน การใช HP Instant Share (
เครือขาย)ขอมูลในบทนี้จะเกี่ยวกับอุปกรณที่เช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรที่มีสายเคเบิล USB แตยังไมเช่ือมตอเครือขาย หรือต้ัง
คาเพ่ือใชรวมกับ HP Instant Share

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

หมายเหตุ อุปกรณที่เช่ือมตอสายเคเบิล USB คือ HP All-in-One ซึ่งเช่ือมกับ
คอมพิวเตอรดวยสายเคเบิล USB และจะใชคอมพิวเตอรเขาถึงอิน
เทอรเน็ต
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ใช HP Instant Share เพ่ือสงภาพจาก HP all-in-one ของทานไปยังปลาย
ทางที่ทานเลือกตัวอยางเชน ปลายทางสามารถเปนที่อยูอีเมล อัลบั้มภาพออ
นไลน หรือบริการตกแตงภาพถายออนไลนก็ไดบริการเหลานี้จะแตกตางกันไป
ตามประเทศ/ภูมิภาค

หมายเหตุ ทานยังสามารถสงภาพไปยัง HP All-in-One หรือเครื่องพิมพภาพ
ถายของเพื่อนหรือญาติที่เช่ือมตอกับเครือขายไดเมื่อตองการสงไป
ยังอุปกรณ ทานตองมีเลขประจําผูใชและรหัสผานสําหรับ HP 
Passport อุปกรณการรับตองถูกติดต้ังและลงทะเบียนดวย 
HP Instant Share ทานยังตองทราบชื่อที่ผูรับใชในอุปกรณการ
รับดวยคําแนะนําเพิ่มเติมจะอยูในข้ันตอนท่ี 5 ใน สงภาพโดยใช 
HP all-in-one ของทาน

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

อยู
● ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของทาน ดังนี้:

– Windows:ซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอร
ของทาน

– Macintosh:ซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังบน
คอมพิวเตอร เชน ซอฟตแวรไคลเอนตแอพพลิเคชัน HP Instant 
Share

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับอุปกรณของทาน
หากไดติดต้ัง HP all-in-one และไดติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone 
แลว ทานก็พรอมที่จะเริ่มตนการใชภาพรวมกันดวย HP Instant Share

สงภาพโดยใช HP all-in-one ของทาน         
ภาพสามารถเปนภาพถายหรือเอกสารที่สแกนแลวเพื่อใชรวมกับเพื่อนหรือ
ญาติๆ โดยใช HP all-in-one และ HP Instant Share เลือกภาพถายจาก

บท 12

168 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

กา
รใ
ช
  H

P 
In

st
an

t S
ha

re
 (U

SB
)



การดหนวยความจํา หรือสแกนภาพ กด HP Instant Share บนแผงควบคุม
ของ HP all-in-one แลวสงภาพของทานไปยังปลายทางที่เลือกโปรดดูข้ันตอน
อยางละเอียดที่หัวขอดานลางนี้

การสงภาพถายจากการดหนวยความจํา                           
ใชเครื่อง HP all-in-one เพ่ือดูภาพถายรวมกันทันทีท่ีเสียบการดหนวยความ
จําเขาไป หรือเสียบการดหนวยความจําเขาไป แลวจึงแลกเปลี่ยนภาพถายกัน
ภายหลังการแลกเปลี่ยนภาพถายทันทีนั้น ใหเสียบการดหนวยความจําเขาไปใน
ชองเสียบการดที่ถูกตอง เลือกภาพถายหน่ึงภาพหรือมากกวานั้น แลวกด HP 
Instant Share บนแผงควบคุม
หากทานใสการดหนวยความจํา และคิดวาจะสงภาพในภายหลัง ทานจะพบวา
เมื่อกลับไปสู HP all-in-one เครื่องจะกลายเปนโหมดหยุดทํางาน (idle)ใหกด
HP Instant Share แลวทําตามคําสั่งเพื่อเลือกและใชภายถายรวมกัน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชการดหนวยความจํา โปรดดู
การใชการดหนวยความจําหรือกลอง PictBridge

การสงภาพถายทันททีีเ่สียบการดหนวยความจําเขาไป
1 ตรวจสอบวาทานใสการดหนวยความจําไวในชองเสียบที่ถูกตองในเครื่อง 

HP all-in-one
2 เลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือมากกวาน้ัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกภาพถาย โปรดดู การใชการดหนวย
ความจําหรือกลอง PictBridge

หมายเหตุ บริการ HP Instant Share อาจไมรองรับไฟลแบบไฟล
ภาพยนตร

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

หมายเหตุ ถาทานใช Macintosh OS รุนตํ่ากวา X v10.1.5 (รวมถึง 
OS 9 v9.1.5) ภาพถายของทานจะถูกอัพโหลดไปยัง
HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) บนเครื่อง Macintosh
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คลิก E-mail (อีเมล) สงภาพถายแนบไปกับอีเมลโดยการ
ปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอคอมพิวเตอร

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

Instant Share ใหคลิกลิงคหรือไอคอนการบริการที่ทานตองการใช
เพ่ือสงภาพถาย

หมายเหตุ ถาทานคลิก See All Services (ดูบริการทั้งหมด) ทาน
สามารถเลือกบริการได จากบริการทั้งหมดที่มีอยูใน
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน ตัวอยางเชน: HP Instant 
Share E-mail (อีเมล HP Insatant Share) และ
Create Online Albums (สรางอัลบั้มออนไลน)ปฏิบัติ
ตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

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

HP Instant Share
ใชปุม - เพ่ือลบภาพถายออก หรือใชปุม + เพ่ือเพิ่มภาพถายเขาไปใน
หนาตาง

b คลิก Continue (ดําเนินการตอ) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอ

c จากรายการ HP Instant Share ใหเลือกบริการท่ีทานตองการใชใน
การสงภาพถาย

d ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

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

และบันทึกผานทางเว็บได
– เปดและดําเนินการกับสมุดที่อยูอีเมลไดคลิก Address Book (สมุด

ที่อยู) ลงทะเบียนดวย HP Instant Share และสรางบัญชีผูใช HP 
Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังผูรับหลายรายคลิกลิงกอีเมลไปยังหลายที่อยู
– สงภาพที่สะสมไวใหกับเพื่อนหรือญาติ ดวยอุปกรณที่เช่ือมตอเครือ

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

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

หมายเหตุ นอกจากนี้ ทานสามารถกดปุม ภาพถาย เพ่ือสงภาพจากการดหนวย
ความจําได หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การใชการดหนวย
ความจําหรือกลอง PictBridge

การใสการดหนวยความจําและสงรูปภาพในภายหลัง

1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
เมื่อผานไประยะหนึ่ง เครื่อง HP all-in-one จะเขาสูโหมดหยุดทํางาน
The HP all-in-one is in idle mode when the idle screen 
appears on the color graphics display.

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

3 กด 1 เพ่ือเลือก Memory card (การดหนวยความจํา)
ภาพถายภาพแรกในการดหนวยความจําจะปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสี

4 เลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือมากกวาน้ัน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกภาพถาย โปรดดู การใช
การดหนวยความจําหรือกลอง PictBridge

5 ปฏิบัติตามข้ันตอนเหลาน้ี (เริ่มที่ข้ันตอนที่ 3) ใน การสงภาพถายทันทีที่
เสียบการดหนวยความจําเขาไป

สงภาพทีส่แกน                       
ใชภาพที่สแกนรวมกันโดยกด HP Instant Share บนแผงควบคุมเมื่อจะกด
ปุม HP Instant Share ใหวางรูปภาพลงบนกระจก เลือกสแกนเนอรที่จะสง
รูปภาพ เลือกปลายทาง แลวเริ่มสแกน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนภาพ โปรดดู การใช
คุณสมบัติการสแกน

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

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

หมายเหตุ ถาทานใช Macintosh OS รุนตํ่ากวา X v10.1.5 (รวมถึง 
OS 9 v9.1.5) ภาพถายของทานจะถูกอัพโหลดไปยัง
HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) บนเครื่อง Macintosh
คลิก E-mail (อีเมล) สงภาพที่สแกนโดยแนบไปกับอีเมล โดย
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอคอมพิวเตอร

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

Instant Share ใหคลิกลิงคหรือไอคอนการบริการที่ทานตองการใช
เพ่ือสงภาพที่สแกน

หมายเหตุ ถาทานคลิก See All Services (ดูบริการทั้งหมด) ทาน
สามารถเลือกบริการได จากบริการทั้งหมดที่มีอยูใน
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน ตัวอยางเชน: HP Instant 
Share E-mail (อีเมล HP Insatant Share) และ
Create Online Albums (สรางอัลบั้มออนไลน)ปฏิบัติ
ตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

หนาจอ Go Online (เขาสูระบบออนไลน) จะปรากฏขึ้นในสวน 
Work (งาน)

b คลิก Next (ถัดไป) และปฏิบัติตามคําแนะนําในหนาจอ
หากทานกําลังใช Macintosh
a ตรวจดูใหแนใจวาภาพสแกนที่ตองการใชรวมกันแสดงอยูในหนา

ตาง HP Instant Share
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ใชปุม - เพ่ือลบภาพถายออก หรือใชปุม + เพ่ือเพิ่มภาพถายเขาไปใน
หนาตาง

b คลิก Continue (ดําเนินการตอ) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอ

c จากรายการ HP Instant Share ใหเลือกบริการท่ีทานตองการใช
เพ่ือสงภาพที่สแกน

d ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

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

และบันทึกผานทางเว็บได
– เปดและดําเนินการกับสมุดที่อยูอีเมลไดคลิก Address Book (สมุด

ที่อยู) ลงทะเบียนดวย HP Instant Share และสรางบัญชีผูใช HP 
Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังผูรับหลายรายคลิกลิงกอีเมลไปยังหลายที่อยู
– สงภาพที่สะสมไวใหกับเพื่อนหรือญาติ ดวยอุปกรณที่เช่ือมตอเครือ

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

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

หมายเหตุ ทานยังสามารถกดปุม สแกน เพ่ือสงภาพที่สแกนไดดวย สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชคุณสมบัติการสแกน

สงภาพโดยใชคอมพิวเตอรของทาน                       
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
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HP Instant Share E-mail (อีเมล HP Insatant Share)) แลวสงภาพของ
ทานอยางนอยที่สุด ทานสามารถแบงปนภาพรวมกันผานทาง:
● HP Instant Share อีเมล (สงไปยังที่อยูอีเมล)
● HP Instant Share อีเมล (สงไปยังอุปกรณ)
● อัลบั้มออนไลน
● บริการตกแตงภาพถายออนไลน (บริการน้ีอาจมีในบางประเทศ/ภูมิภาค)

สงภาพโดยใชซอฟตแวร HP Image Zone (Windows)               
การใชซอฟตแวร HP Image Zone เพ่ือดูภาพรวมกับเพื่อนและญาติเปด
HP Image Zone เลือกภาพที่ทานตองการใชรวมกัน และสงตอภาพโดยใช
บริการ HP Instant Share E-mail (อีเมล HP Insatant Share)

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร HP Image 
Zone โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูป
ภาพของ HP)

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
โซนรูปภาพของ HP)

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

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 หากคลิก See All Services (ดูบริการทั้งหมด) ทานจะ
สามารถเลือกจากบริการทั้งหมดที่มใีนประเทศ/ภูมิภาคของ
ทาน ตัวอยางเชน HP Instant Share E-mail (อีเมล) และ
Create Online Albums (สรางอัลบั้มออนไลน)ปฏิบัติตาม
คําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
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หนาจอ Go Online (เขาสูระบบออนไลน) จะปรากฏขึ้นในสวน Work (
งาน) ของแท็บ HP Instant Share

5 คลิก Next (ถัดไป) และปฏิบัติตามคําแนะนําในหนาจอ
6 จากบริการ HP Instant Share E-mail (อีเมล HP Insatant 

Share) ทานสามารถ:
– สงขอความอีเมลพรอมภาพขนาดยอของภาพถายซึ่งสามารถดู พิมพ 

และบันทึกผานทางเว็บได
– เปดและดําเนินการกับสมุดที่อยูอีเมลไดคลิก Address Book (สมุด

ที่อยู) ลงทะเบียนดวย HP Instant Share และสรางบัญชีผูใช HP 
Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังผูรับหลายรายคลิกลิงกอีเมลไปยังหลายที่อยู
– สงภาพที่สะสมไวใหกับเพื่อนหรือญาติ ดวยอุปกรณที่เช่ือมตอเครือ

ขายปอนช่ือที่ผูรับกําหนดใหกับอุปกรณในฟลด E-mail address (
ที่อยูอีเมล) ตามดวย @send.hp.com ทานจะไดรับคําสั่งใหเขาสู 
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

สงภาพโดยใชซอฟตแวรไคลเอนตแอพพลเิคชนั 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
ญาติเปดหนาตาง HP Instant Share เลือกภาพที่ทานตองการใชรวมกัน และ
สงตอภาพโดยใชบริการ HP Instant Share E-mail (อีเมล HP Insatant 
Share)

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวรไคลเอน
ตแอพพลิเคชัน HP Instant Share โปรดดูหนาจอ HP Image 
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

เมื่อตองการใชไคลเอนตแอพพลิเคชัน HP Instant Share
1 เลือกไอคอน HP Image Zone จาก Dock
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HP Image Zone จะแสดงบนเดสกท็อป
2 ใน HP Image Zone คลิกปุม Services (บริการ) ตรงดานบนของ

หนาตาง
รายการแอปพลิเคช่ันที่ปรากฏตรงสวนลางของ HP Image Zone

3 เลือก HP Instant Share จากรายการแอพพลิเคชัน
ซอฟตแวรไคลเอนตแอพพลิเคชัน HP Instant Share จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอร

4 ใชปุม + เพ่ือเพิ่มรูปภาพเขาไปในหนาตาง หรือใชปุม - เพ่ือลบรูปภาพ
ออก

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวรไคลเอน
ตแอพพลิเคชัน HP Instant Share โปรดดูหนาจอ HP 
Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

5 ตองแนใจวา เปนภาพถายที่ทานตองการดูรวมกันในหนาตาง
HP Instant Share

6 คลิก Continue (ดําเนินการตอ) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
7 จากรายการ HP Instant Share ใหเลือกบริการท่ีทานตองการใชเพ่ือสง

ภาพที่สแกน
8 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
9 จากบริการ HP Instant Share E-mail (อีเมล HP Insatant 

Share) ทานสามารถ:
– สงขอความอีเมลพรอมภาพขนาดยอของภาพถายซึ่งสามารถดู พิมพ 

และบันทึกผานทางเว็บได
– เปดและดําเนินการกับสมุดที่อยูอีเมลไดคลิก Address Book (สมุด

ที่อยู) ลงทะเบียนดวย HP Instant Share และสรางบัญชีผูใช HP 
Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังผูรับหลายรายคลิกลิงกอีเมลไปยังหลายที่อยู
– สงภาพที่สะสมไวใหกับเพื่อนหรือญาติ ดวยอุปกรณที่เช่ือมตอเครือ

ขายปอนช่ือที่ผูรับกําหนดใหกับอุปกรณในฟลด E-mail address (
ที่อยูอีเมล) ตามดวย @send.hp.com ทานจะไดรับคําสั่งใหเขาสู 
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 และที่สูงกวา และ 
v9.2.6 และที ่  สูงกวา และจะไมรองรับ Macintosh OS X v10.0 
และ v10.0.4

แลกเปลี่ยนรูปภาพกับผูท่ีมอีีเมลเพียงสตารท HP Director (ตัวจัดการ HP) 
แลวเปด HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP)จากนั้น สรางขอความอีเมล
ใหมโดยใชอีเมลแอพพลิเคชันที่ติดต้ังอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

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

การใชตัวเลือกอเีมลใน HP Director (ตัวจัดการ HP)
1 แสดงเมน ู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 เลือกแลกเปลี่ยนรูปภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนาจอ HP Photo and Imaging Help (
วิธีใชเกี่ยวกับรูปและภาพถายของ HP)

4 คลิก E-mail (อีเมล)
โปรแกรมอีเมลบนเครื่อง Macintosh จะเปดทํางาน
แลกเปลี่ยนภาพถายแนบไปกับอีเมลโดยการปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอ
คอมพิวเตอร
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13 การใช HP Instant Share (เครือ
ขาย)
HP Instant Share ทําใหการดูภาพถายรวมกับเพื่อนๆ และครอบครัวเปน
เรื่องงาย เพียงแคสแกนภาพถายหรือเสียบการดหนวยความจําเขาไปในชอง
เสียบการดที่ถูกตองในเครื่อง HP all-in-one แลวเลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือ
มากกวานั้นเพ่ือใชรวมกัน เลือกปลายทาง จากน้ันสงภาพถายออกไปนอกจากนี้ 
ยังสามารถอัพโหลดภาพถายของทานไวในอัลบั้มภาพออนไลน หรือบริการตก
แตงภาพถายออนไลนไดอีกดวยบริการเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเทศ/
ภูมิภาค

ภาพรวม     
หากเครื่อง HP all-in-one เช่ือมตอกับเครือขายและเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดย
ตรง (เชน เช่ือมตออินเทอรเน็ตไดโดยไมตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร) จะ
สามารถใชคุณสมบัติตางๆ ของ HP Instant Share ไดเต็มที่ คุณสมบัติเหลานี้
ไดแก ความสามารถในการสงและรับรูปภาพ และการพิมพผานเครือขายไปยัง
เครื่อง HP all-in-oneรายละเอียดของคุณสมบัติแตละอยางมีดังนี้

หมายเหตุ ภาพอาจเปนภาพถายหรือขอความที่สแกนมา ซึ่งสามารถใชร วมกับ
เพ่ือนๆ และญาติไดโดยใช HP all-in-one และ HP Instant 
Share

HP Instant Share Send     

HP Instant Share Send ชวยใหทานสงภาพตางๆ จากเครื่อง HP all-in-
one ไปยังปลายทางที่ทานเลือกโดยผานบริการ HP Instant Share (และทาน
ยังสามารถสงภาพจากซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังไวใน
คอมพิวเตอรดวย)ทานอาจกําหนดปลายทางเปนอีเมลแอดเดรส อุปกรณที่ตอกับ
เครือขายของเพื่อนหรือญาติ อัลบั้มภาพถายออนไลน หรือบริการตกแตงภาพ
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ถายออนไลนบริการเหลาน้ีจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคสําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู การสงรูปภาพจาก HP all-in-one โดยตรง

หมายเหตุ อุปกรณที่เช่ือมตอกับเครือขายเปนเครื่อง HP All-in-One ที่มี
คุณสมบัติ HP Instant Share และเขาสูอินเทอรเน็ตผานเครือขาย
ที่บาน หรือการตั้งคาอื่นๆ ท่ีไมจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอร 
หากตออุปกรณกับเครือขายและกับคอมพิวเตอรผานสาย USB การ
ตอกับเครือขายจะถือวาสําคัญกวา

(สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอเครือขาย คือ )

HP Instant Share Receive                   

HP Instant Share Receive ชวยใหทานรับภาพจากเพื่อนหรือญาติซึ่งเขาสู
บริการ HP Instant Share และไดรับรหัสผูใช  รวมทั้งรหัสผาน HP 
Passport

รับรูปภาพจากผูสงทุกคนหรือกลุมผูสงทีร่ะบุ
ทานสามารถรับภาพจากผูสงทุกคนที่มบีัญชีผูใช HP Passport (โหมดทั่วไป) 
หรือกลุมผูสงที่ระบุ (โหมดสวนตัว)
● หากทานตองการเลือกรับภาพจากผูสงทุกคน ใหแจงช่ือเครื่อง HP all-in-

one กับผูสงที่ทานตองการรับภาพ กําหนดชื่ออุปกรณเมื่อทานต้ังคา HP 
Instant Share ในเครื่อง HP all-in-oneช่ืออุปกรณจะเปนตัวพิมพใหญ
หรือตัวพิมพเล็กก็ได
โหมดท่ัวไป (รับภาพไดจากผูสงทุกคน) เปนโหมดรับภาพที่เปนคาดีฟอลต
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับภาพในโหมดทั่วไป โปรดดู รับจากผู
สงทุกคน (โหมดทั่วไป)
ทานสามารถเลือกบล็อคผูสงแตละคนเพื่อมิใหสงมาที่ HP all-in-one จาก
รายชื่อการเขาถึงของ HP Instant Shareสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
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กา รใชรายชื่อการเขาถึง โปรดดูวิธีใชบนหนาจอบริการ HP Instant 
Share

● หากทานเลือกรับจากกลุมผูสงท่ีระบุ ใหใสช่ือผูสงแตละรายที่ทานตองการ
รับภาพไวในรายชื่อการเขาถึงของ HP Instant Share แลวกําหนดสิทธิ
พิเศษในการเขาถึงของผูสงแตละคน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
กําหนดสิทธิพิเศษในการเขาถึง โปรดดูวิธีใชในหนาจอบริการ HP 
Instant Share

การดูตัวอยางหรือพิมพรูปภาพทีไ่ดรับอัตโนมัติ
HP Instant Share มตัีวเลือกใหทานเลือกดูคอลเล็คช่ันภาพตัวอยางกอน
พิมพ หรือสั่งใหเครื่อง HP all-in-one พิมพคอลเล็คช่ันภาพอัตโนมัติ ท านสา
มารถกําหนดสิทธิพิเศษในการพิมพโดยอัตโนมัติใหใชงานไดสําหรับผูสงแตละ
คนจากรายชื่อการเขาถึงของ HP Instant Share
เครื่องพิมพของทานจะพิมพเฉพาะคอลเล็คช่ันภาพจากผูสงท่ีทานกําหนดสิทธิ
พิเศษในการพิมพอัตโนมัติเทานั้น สวนคอลเล็คช่ันภาพอื่นจะไดรับเปนโหมด
ภาพตัวอยาง

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ HP Instant Share Receive โปรดดู รับ
รูปภาพ

การพิมพผานเครือขายของ HP             

การพิมพผานเครือขายของ HP จะชวยใหทานสามารถพิมพจากแอพพลิเคชัน
ของ Windows ไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขายในท่ีตางๆ กันได เชน ทาน
สามารถใชไดรเวอรการพิมพผานเครือขายของ HP สั่งพิมพจากเครื่องแล
ปท็อปของทานในรานกาแฟไปยังเครื่อง HP all-in-one ที่บานไดและทานยัง
สามารถสั่งพิมพไปยังอุปกรณของทานในขณะท่ีทํางานจากบานผานเครือขาย 
VPN (virtual private network)สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การพิมพ
เอกสารผานเครือขาย

ไมเพียงเทานั้น เพ่ือนหรือญาติที่ไมมีอุปกรณที่เช่ือมตอกับเครือขายยังสามารถ
ดาวนโหลดไดรเวอรการพิมพไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของเขาได รวมทั้งยัง
สามารถสั่งพิมพไปยังเครื่อง HP all-in-one ของทานไดอีกดวย (หลังจากทาน
แจงช่ืออุปกรณของทานใหทราบ)สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การพิมพ
เอกสารผานเครือขาย
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เริ่มการใชงาน     
การใช HP Instant Share กับเครื่อง HP all-in-one ทานตองมสีิ่งตอไปน้ี:
● ขายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ที่ใชงานได
● HP all-in-one เช่ือมตอกับ LAN
● การเขาสูอินเทอรเน็ตโดยตรงผานผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)
● รหัสผูใชและรหัสผานของ HP Passport
● HP Instant Share ที่ต้ังคาไวในอุปกรณของทาน
ทานสามารถตั้งคา HP Instant Share และรับรหัสผูใช รวมทั้งรหัสผาน HP 
Passport:
● จากซอฟตแวร HP Image Zone บนคอมพิวเตอรของทาน
● โดยกด HP Instant Share บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one
● เมื่อมตัีวเลือกใ หท านเลือกขณะที่ติดต้ังซอฟตแวรแลว (เฉพาะ 

Macintosh)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ HP Instant Share Setup 
Wizard (ตัวชวยติดต้ัง HP Instant Share)

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

เมื่อทานไดรับรหัสผูใชและรหัสผาน HP Passport และต้ังช่ือ HP all-in-
one รวมทั้งลงทะเบียนอุปกรณของทานแลว จะมีตัวเลือกใหทานใสช่ือผูสงใน
รายชื่อการเขาถึงและกําหนดปลายทาง หากทานเลือกใชรายชื่อการเขาถึงและ
กําหนดปลายทางในภายหลัง ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในหัวขอตอไปนี้

หมายเหตุ เมื่อทานลงชื่อกับ HP Instant Share และลงทะเบียนเครื่อง 
HP all-in-one ของทาน ช่ืออุปกรณของทานจะอยูในรายชื่อการ
เขาถึงโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพภาพไดอัตโนมัติ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปนสมาชิก HP Instant Share และ
การลงทะเบียนอุปกรณของทาน โปรดดู เริ่มการใชงาน

การกําหนดปลายทาง                   
กําหนดปลายทางที่ทาน (ผูสง) ตองการสงภาพตัวอยางเชน ปลายทางอาจเปนอี
เมลแอดเดรสของเพื่อนหรือญาติ อัลบั้มภาพถายออนไลน หรือบริการตกแตง
ภาพถายออนไลนบริการเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค

หมายเหตุ แมวาจะกําหนดปลายทางไวในบริการ HP Instant Share แตก็
สามารถเขาถึงไดผาน HP all-in-one
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หากตองการกําหนดปลายทาง

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

2 กด 3 เพ่ือเลือก Add New Destination (เพ่ิมปลายทางใหม)
เมนู Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) จะปรากฏขึ้น พรอม
รายการคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับเครือขายของทาน

3 เลือกคอมพิวเตอรจากรายการ

หมายเหตุ คอมพิวเตอรที่ทานเลือกจะตองไดรับการติดต้ังซอฟตแวร
HP Image Zone แลว และ จะตองสามารถเขาสูบริการ 
HP Instant Share

หนาจอบริการ HP Instant Share จะปรากฎขึ้นในคอมพิวเตอร
4 เขาสูระบบ HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผูใช) และ

password (รหัสผาน) ของ HP Passport
ตัวจัดการ HP Instant Share จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ ระบบจะไมส่ังใหทานปอน userid (รหัสผูใช) และ
password (รหัสผาน) ของ HP Passport หากทานต้ังคา
ใหบริการ HP Instant Share จํารหัสเหลานี้ไว

5 เลือกแท็บ Share (ใชรวมกัน) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ เพ่ือ
สรางปลายทางใหม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอวิธีใช
หากทานตองการสงคอลเล็คช่ันภาพไปที่อุปกรณของเพื่อนหรือญาติท่ีเช่ือม
ตอเครือขาย โปรดเลือก HP Instant Share E-mail (อีเมล HP 
Instant Share) ในฟลด E-mail address (อีเมลแอดเดรส) ปอนช่ือ
อุปกรณท่ีตามดวย @send.hp.com (จะสามารถใชอีเมลแอดเดรสนี้กับ 
HP Instant Share เทานั้น)

หมายเหตุ หากตองการสงไปยังอุปกรณ:1) ทั้งผูสงและผูรับจะตองมีรหัสผู
ใชและรหัสผานสําหรับ HP Passport 2) อุปกรณปลายทางที่
จะสงภาพไปนั้นตองลงทะเบียนกับ HP Instant Share ไว
แลว และ 3) ทานจะตองสงภาพไปโดยใช HP Instant 
Share E-mail (อีเมล HP Instant Share) หรือการพิมพ
ผานเครือขายของ HP
กอนท่ีจะระบุปลายทางใน HP Instant Share E-mail (อี
เมล HP Instant Share) หรือการเพิ่มช่ือเครื่องพิมพสําหรับ
ใชในการพิมพผานเครือขายของ HP โปรดถามชื่ออุปกรณที่ผู
รับใชในเช่ือมตอกับเครือขายกอนโดยจะมีช่ืออุปกรณที่ต้ังไว
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เมื่อมผูีลงชื่อใน HP Instant Share และลงทะเบียนอุปกรณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู เริ่มการใชงาน

การใชรายชื่อการเขาถึง HP Instant Share                    
รายชื่อการเขาถึงจะใชเมื่อเครื่อง HP all-in-one ของทานถูกกําหนดไวใหรับ
ในโหมดท่ัวไปหรือโหมดสวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง

● ในโหมดท่ัวไป ทานจะไดรับคอลเล็คช่ันภาพจากผูสงทุกคนซึ่งมีบัญชีผู ใช 
HP Passport และผูที่รูช่ือที่ทานกําหนดใหกับอุปกรณ การเลือกรับรูป
ภาพในโหมดทั่วไป จะอนุญาตใหผูสงสงรูปภาพมาที่อุปกรณของทาน
การใชรายชื่อการเขาถึงเพื่อกําหนดสิทธิพิเศษในการพิมพอัตโนมัติ นอก
จากนี้ ยังใชบล็อคผูสงที่ทาน ไม ตองการรับรูปภาพอีกดวย

● ในโหมดสวนตัว ทานจะไดรับภาพจากผูสงที่ทานระบุไวในรายชื่อการเขา
ถึงเทานั้น ช่ือที่จะใสไวในรายชื่อตองมีรหัสผูใชหรือรหัสผาน HP 
Passport
เมื่อทานใสช่ือผูสงไ วในรายชื่อ ผูสงจะไดรับสิทธิพิเศษการเขาถึงอยางใด
อยางหน่ึงดังนี้:
– อนุญาต: อนุญาตใหรับภาพจากผูสงเพ่ือดูตัวอยางก อนพิมพ
– พิมพอัตโนมัติ: อนุญาตใหรับภาพจากผูสงเพื่อพิมพไปยังอุปกรณของ

ทานโดยอัตโนมัติ
– บล็อค: เพ่ือใหแนใจวาทานจะไมไดรับภาพที่ไมตองการจากผูสง

การใชรายชื่อการเขาถึง

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

2 กด 3 จากนั้นกด 5
เมนู Instant Share Options (ตัวเลือก Instant Share) จะปรากฏ
ข้ึน จากนั้นใหเลือก Manage Account (จัดการบัญชีผูใช)
เมนู Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) จะปรากฏขึ้น พรอม
รายการคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับเครือขายของทาน

3 เลือกคอมพิวเตอรจากรายการ

หมายเหตุ คอมพิวเตอรที่ทานเลือกจะตองไดรับการติดต้ังซอฟตแวร
HP Image Zone แลว และ จะตองสามารถเขาสูบริการ 
HP Instant Share

หนาจอบริการ HP Instant Share จะปรากฎขึ้นในคอมพิวเตอร
4 เขาสูระบบ HP Instant Share โดยใส userid (รหัสผูใช) และ

password (รหัสผาน) ของ HP Passport
ตัวจัดการ HP Instant Share จะปรากฏขึ้น
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หมายเหตุ ระบบจะไมส่ังใหทานปอน userid (รหัสผูใช) และ
password (รหัสผาน) ของ HP Passport หากทานต้ังคา
ใหบริการ HP Instant Share จํารหัสเหลานี้ไว

5 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อใสหรือลบชื่อผูสง รวมถึงเปลี่ยนสิทธิ
พิเศษในการเขาถึงโดยใชรายชื่อการเขาถึง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอวิธีใช

หมายเหตุ ทานตองมีรหัสผูใช HP Passport ของผูสงแตละคนที่จะใสไวใน
รายช่ือการเขาถึง รหัสผูใชถือเปนสิ่งจําเปนในการใสช่ือผูสงไวใน
รายช่ือการเขาถึง หลังจากที่ทานใสช่ือผูสงไวในรายชื่อและใหสิทธิ
พิเศษแลว รายชื่อการเขาถึงจะแสดงขอมูลของผูสง ดังนี้:สิทธิพิเศษ
ในการเขาถึง ช่ือ นามสกุล รวมทั้งรหัสผูใช HP Passport

การสงรูปภาพจาก HP all-in-one โดยตรง         
ภาพอาจเปนภาพถายหรือเอกสารที่สแกนแลว ซึ่งสามารถใชร วมกับเพื่อนๆ และ
ญาติไดโดยใช HP all-in-one และ HP Instant Share เลือกภาพถายจาก
การดหนวยความจํา หรือสแกนภาพ กด HP Instant Share บนแผงควบคุม
ของ HP all-in-one แลวสงภาพของทานไปยังปลายทางที่เลือก โปรดดูคําแนะ
นําอยางละเอียดที่หัวขอดานลางนี้

หมายเหตุ หากทานจะสงภาพไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขาย ทานตองลง
ทะเบียนอุปกรณรับกับ HP Instant Share

การสงภาพถายจากการดหนวยความจํา                           
HP all-in-one จะมีตัวเลือกใหทานเลือกอยางใดอยางหน่ึง ระหวางการสงภาพ
ถายทันทีที่เสียบการดหนวยความจําเขาไป หรือเสียบการดหนวยความจํา แลว
จึงสงภาพถายภายหลัง การสงภาพถายทันทีนั้น ใหเสียบการดหนวยความจําเขา
ไปในชองเสียบการดที่ถูกตอง เลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือมากกวาน้ัน แลวกด
HP Instant Share ที่แผงควบคุม
หากทานใสการดหนวยความจํา และคิดวาจะสงภาพในภายหลัง ทานจะพบวา
เมื่อกลับไปสู HP all-in-one เครื่องจะกลายเปนโหมดหยุดทํางาน (idle)ใหกด
HP Instant Share แลวทําตามคําสั่งเพื่อเลือกและใชภายถายรวมกัน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชการดหนวยความจํา โปรดดู
การใชการดหนวยความจําหรือกลอง PictBridge

การสงภาพถายไปยังอุปกรณทีเ่ชื่อมตอเครือขายของเพื่อนหรือญาติ
1 ถามชื่ออุปกรณที่กําหนดไวเปนอุปกรณเช่ือมตอเครือขายจากเพื่อนหรือ

ญาติ (ผูรับ)
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หมายเหตุ ช่ืออุปกรณจะถูกกําหนดเมื่อทานกําหนดบัญชีผูใช HP 
Instant Share และลงทะเบียน HP all-in-one ของทานช่ือ
อุปกรณจะเปนตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพเล็กก็ได

2 ตรวจสอบวาผูรับไดรับภาพในโหมดทั่วไป หรือใสรหัสผูใช HP 
Passport ของทานสําหรับอุปกรณรับไวในรายชื่อการเขาถึง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู รับจากผูสงทุกคน (โหมดท่ัวไป) และ การใช
รายชื่อการเขาถึง HP Instant Share

3 กําหนดปลายทางโดยใชช่ืออุปกรณที ่ทานไดรับจากผูรับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนดปลายทาง

4 กด HP Instant Share เพ่ือสงภาพถาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้ันตอนที่เกี่ยวของดังตอไปนี้

การสงภาพถายทันททีีเ่สียบการดหนวยความจําเขาไป

1 ตรวจสอบวาทานใสการดหนวยความจําไวในชองเสียบที่ถูกตองในเครื่อง 
HP all-in-one

2 เลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือมากกวาน้ัน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกภาพถาย โปรดดู การใชการดหนวย
ความจําหรือกลอง PictBridge

หมายเหตุ บริการ HP Instant Share อาจไมรองรับไฟลแบบไฟล
ภาพยนตร

3 กด HP Instant Share จากแผงควบคุม HP all-in-one
Share Menu (เมนใูชรวมกัน) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
Share Menu (เมนใูชรวมกัน) จะแสดงปลายทางที่ทานกําหนดไวใน
บริการ HP Instant Shareสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนด
ปลายทาง

4 ใชปุม  และ  เลือกปลายทางที่ทานตองการสงภาพถายไป
5 กด OK เพ่ือเลือกปลายทางและสงภาพถาย

หมายเหตุ นอกจากนี้ ทานอาจใชปุม ภาพถาย เพ่ือสงภาพจากการดหนวย
ความจํา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชการดหนวยความจํา
หรือกลอง PictBridge

การใสการดหนวยความจําและสงรูปภาพในภายหลัง

1 ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one
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เมื่อผานไประยะหนึ่ง เครื่อง HP all-in-one จะเขาสูโหมดหยุดทํางาน 
HP all-in-one จะอยูในโหมดหยุดทํางานเมื่อหนาจอหยุดทํางานปรากฏ
ข้ึนบนจอแสดงผลกราฟกสี

2 เมื่อทานพรอมจะสงภาพถาย ใหกด HP Instant Share บนแผงควบคุม
ของ HP all-in-one
เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

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

4 กด 1 เพ่ือเลือก Memory card (การดหนวยความจํา)
ภาพถายภาพแรกในการดหนวยความจําจะปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสี

5 เลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือมากกวาน้ัน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกภาพถาย โปรดดู การใชการดหนวย
ความจําหรือกลอง PictBridge

6 กด ภาพถาย บนแผงควบคุม
Share Menu (เมนใูชรวมกัน) จะปรากฏขึ้น
Share Menu (เมนใูชรวมกัน) จะแสดงปลายทางที่ทานกําหนดไวใน
บริการ HP Instant Shareสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนด
ปลายทาง

7 ใชปุม  และ  เลือกปลายทางที่ทานตองการสงภาพถายไป
8 กด OK เพ่ือเลือกปลายทางและสงภาพถาย

การสงภาพถายจากไฟลปลายทาง                 
หากกลองดิจิตอล HP รองรับ HP Instant Share จะชวยใหทานกําหนดภาพ
ถายไปยังปลายทางบนการดหนวยความจํา และภาพถายที่กําหนดไวจะเก็บไวใน
ไฟลปลายทาง เมื่อทานนําการดหนวยความจําออกจากกลอง และใสไวในชอง
เสียบที่ถูกตองใน HP all-in-one เคร่ือง HP all-in-one จะอานการดหนวย
ความจําและสงภาพถายนั้นตอไปยังปลายทางที่กําหนด

การสงภาพถายไปยังปลายทางทีก่ลองดิจิตอล HP กําหนด
1 ตรวจสอบวาทานใสการดหนวยความจําไวในชองเสียบที่ถูกตองในเครื่อง 

HP all-in-one
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชการดหนวยความจําหรือกลอง 
PictBridge
Destinations Found (พบปลายทาง) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
กราฟกสี

2 กด 1 เพ่ือเลือก Yes, send photos to HP Instant Share 
destinations (ใช สงภาพถายไปยังปลายทางของ HP Instant Share)
ภาพถายจะถูกสงไปยังปลายทางที่กําหนด
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หมายเหตุ การสงภาพถายไปยังปลายทางหลายที่อาจใชเวลานาน และอาจเกิน
จํานวนปลายทางสูงสุดที่เครื่อง HP all-in-one จะสามารถสงไดใน
ครั้งเดียวการใสการดหนวยความจําอีกครั้งจะทําใหภาพถายที่ยัง
เหลือถูกสงไปยังปลายทาง

สงภาพทีส่แกน                       
ทานสามารถใชภาพที่สแกนกับผูอื่นไดโดยกด HP Instant Share บนแผง
ควบคุมเมื่อจะกดปุม HP Instant Share ใหวางรูปภาพลงบนกระจก เลือก
สแกนเนอรที่จะสงรูปภาพ เลือกปลายทาง แลวเริ่มสแกน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนภาพ โปรดดู การใช
คุณสมบัติการสแกน

การสงรูปภาพที่สแกนไปยังอุปกรณทีเ่ชื่อมตอเครือขายของเพื่อนหรือญาติ

1 ถามชื่ออุปกรณที่กําหนดไวเปนอุปกรณเช่ือมตอเครือขายจากเพื่อนหรือ
ญาติ (ผูรับ)

หมายเหตุ ช่ืออุปกรณจะถูกกําหนดเมื่อทานกําหนดบัญชีผูใช HP 
Instant Share และลงทะเบียน HP all-in-one ของทานช่ือ
อุปกรณจะเปนตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพเล็กก็ได

2 ตรวจสอบวาผูรับไดรับภาพในโหมดทั่วไป หรือใสรหัสผูใช HP 
Passport ของทานสําหรับอุปกรณรับไวในรายชื่อการเขาถึง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู รับจากผูสงทุกคน (โหมดท่ัวไป) และ การใช
รายชื่อการเขาถึง HP Instant Share

3 การกําหนดปลายทางโดยใชช่ืออุปกรณที่ทานไดรับจากเพื่อนหรือญาติ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนดปลายทาง

4 กด HP Instant Share เพ่ือสงภาพถาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้ันตอนที่เกี่ยวของดังตอไปนี้

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

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

เมนู Send from Where? (สงจากที่ไหน?) จะปรากฏขึ้น
4 กด 2 เพ่ือเลือก Scanner (สแกนเนอร)

Share Menu (เมนใูชรวมกัน) จะปรากฏขึ้น
Share Menu (เมนใูชรวมกัน) จะแสดงปลายทางที่ทานกําหนดไวใน
บริการ HP Instant Shareสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนด
ปลายทาง
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5 ใชปุมลูกศร  และ  เลือกปลายทางที่ทานตองการสงภาพถายไป
6 กด OK เพ่ือเลือกปลายทางและเริ่มสแกน

รูปภาพจะถูกสแกนและสงไปยังปลายทางที่เลือกไว

หมายเหตุ และทานยังใชปุม สแกน เพ่ือสงภาพที่สแกนแลวไดอีกดวยสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชคุณสมบัติการสแกน

การยกเลิกการสงรูปภาพ     
ทานสามารถยกเลิกการสงรูปภาพไปยังปลายทางหรือชุดปลายทางไดตลอดเวลา
โดยกด ยกเลิก บนแผงควบคุม ผลการยกเลิกจะขึ้นอยูกับวาทานอัพโหลดคอ
ลเล็คช่ันภาพนั้นไปยังบริการ HP Instant Share หรือยัง
● หากอัพโหลดภาพไปยังบริการเรียบรอยแลว ภาพน้ันก็จะถูกสงไปยังปลาย

ทาง
● แตหากกําลังอัพโหลดคอลเล็คช่ันภาพไปยังบริการ ภาพน้ันจะไมถูกสงไป

ยังปลายทาง

การสงภาพโดยใชคอมพิวเตอรของ
ทาน                                   

นอกจากจะใช HP all-in-one เพ่ือสงรูปภาพผานทาง HP Instant Share 
แลว ทานยังสามารถใชซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังในเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานสงรูปภาพไดอีกดวยซอฟตแวร HP Image Zone ชวย
ใหทานเลือกและแกไขรูปภาพไดหนึ่งภาพหรือมากกวานั้น จากนั้นเขาสู HP 
Instant Share เพ่ือเลือกบริการ (เชน HP Instant Share E-mail - อีเมล 
HP Instant Share) และสงรูปภาพ อยางนอยที่สุด ทานสามารถแลกเปลี่ยน
ภาพกันผานทาง:
● HP Instant Share E-mail (สงไปยังอีเมลแอดเดรส)
● HP Instant Share E-mail (สงไปยังอุปกรณ)
● อัลบั้มออนไลน
● บริการตกแตงภาพถายออนไลน (บริการน้ีอาจมีในบางประเทศ/ภูมิภาค)

หมายเหตุ ทานไมสามารถรับคอลเล็คช่ันภาพโดยใชซอฟตแวร HP Image 
Zone ได

หากทานตองการแลกเปลี่ยนรูปภาพกันโดยใช HP Instant Share E-mail (
สงไปยังอุปกรณ) ใหปฏิบัติดังนี้:
● ถามชื่ออุปกรณที่กําหนดไวเปนอุปกรณเช่ือมตอเครือขายจากผูรับ
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หมายเหตุ ช่ืออุปกรณจะถูกกําหนดเมื่อทานกําหนดบัญชีผูใช HP 
Instant Share และลงทะเบียน HP all-in-one ของทาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู เริ่มการใชงาน

● ตรวจสอบวาผูรับไดรับภาพในโหมดทั่วไป หรือใสรหัสผูใช HP 
Passport ของทานสําหรับอุปกรณรับไวในรายชื่อการเขาถึง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู รับจากผูสงทุกคน (โหมดท่ัวไป) และ การใช
รายชื่อการเขาถึง HP Instant Share

● ทําตามคําแนะนําเฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการของทานดังนี้

การสงรูปภาพจาก HP Image Zone (ผูใช Windows)
1 ดับเบิลคลิกไอคอน HP Image Zone บนเดสกท็อป

หนาตาง HP Image Zone จะแสดงบนคอมพิวเตอรแท็บ My 
Images (รูปภาพ) จะปรากฏขึ้นในหนาตาง

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

หมายเหตุ ใชเคร่ืองมือแกไขรูปภาพของ HP Image Zone เพ่ือปรับ
แตงรูปภาพของทานใหเปนไปตามที่ตองการสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูป
ภาพของ HP)

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

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

5 คลิก Next (ถัดไป)
6 เลือกบริการที่ทานตองการใชในการสงภาพถายจากรายการบริการ
7 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอวิธีใช
หากทานตองการสงคอลเล็คช่ันภาพไปที่อุปกรณของเพื่อนหรือญาติท่ีเช่ือม
ตอเครือขาย โปรดเลือก HP Instant Share E-mail (อีเมล HP 
Instant Share)ในฟลด E-mail address (อีเมลแอดเดรส) ปอนช่ืออุป
กรณ  ตามดวย @send.hp.com ทานจะเขาสู  HP Instant Share โดย
ใส userid (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน)ของ HP Passport

หมายเหตุ ถาทานไมไดติดต้ัง HP Instant Share ไวกอนหนานี้ ใหคลิ
ก I need an HP Passport account (ฉันตองการเปด
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บัญชีผูใช HP Passport) บนหนาจอ Sign in with HP 
Passport (การเขาสูระบบดวย HP Passport)เก็บรหัสผูใช
และรหัสผานของ HP Passport เอาไวที่หนาจอ Region 
and Terms of Use (ภูมิภาคและเงื่อนไขการใช) ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน และยอมรับ Terms of Use (
เงื่อนไขการใช)

การสงรูปภาพจาก HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 และผู
ทีใ่ชรุนหลังจากนี ้)

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

1 เลือกไอคอน HP Image Zone จาก Dock
HP Image Zone จะแสดงบนเดสกท็อป

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

3 เลือก HP Instant Share จากรายการแอพพลิเคชัน
ซอฟตแวรไคลเอ็นตแอพพลิเคชัน HP Instant Share จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอร

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

5 เมื่อเพิ่มรูปภาพทั้งหมดแลว ใหคลิก Continue (ดําเนินการตอไป)
6 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
7 เลือกบริการที่ทานตองการใชในการสงภาพถายจากรายการบริการ
8 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอวิธีใช
หากทานตองการสงคอลเล็คช่ันภาพไปที่อุปกรณของเพื่อนหรือญาติท่ีเช่ือม
ตอเครือขาย โปรดเลือก HP Instant Share E-mail (อีเมล HP 
Instant Share)ในฟลด E-mail address (อีเมลแอดเดรส) ปอนช่ืออุป
กรณ  ตามดวย @send.hp.com ทานจะเขาสู  HP Instant Share โดย
ใส userid (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน)ของ HP Passport

หมายเหตุ ถาทานไมไดติดต้ัง HP Instant Share ไวกอนหนานี้ ใหคลิ
ก I need an HP Passport account (ฉันตองการเปด
บัญชีผูใช HP Passport) บนหนาจอ Sign in with HP 
Passport (การเขาสูระบบดวย HP Passport)เก็บรหัสผูใช
และรหัสผานของ HP Passport เอาไวที่หนาจอ Region 
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and Terms of Use (ภูมิภาคและเงื่อนไขการใช) ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน และยอมรับ Terms of Use (
เงื่อนไขการใช)

รับรูปภาพ     
ทานสามารถสงรูปภาพจากอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขายไปยังอีกอุปกรณหนึ่งได
ทานสามารถรับคอลเล็คช่ันภาพจากผูสงทุกคนที่มีรหัสผูใชและรหัสผานของ 
HP Passport (โหมดทั่วไป) หรือกลุมผูสงที่ระบุ (โหมดสวนตัว)คาดีฟอลต
ของโหมดรับคือทั่วไปสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู HP Instant Share 
Receive

หมายเหตุ คอลเล็คช่ันภาพ (หรือคอลเล็คช่ันภาพตางๆ) เปนกลุมภาพที่ผูสงสง
ไปยังปลายทางเฉพาะ ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ อุปกรณของทาน

รับจากผูสงทุกคน (โหมดทั่วไป)                 
ตามคาดีฟอลต HP all-in-one ถูกกําหนดใหรับภาพในโหมดทั่วไปเพื่อนหรือ
ญาติท่ีมบีัญชีผูใช HP Passport ซึ่งยังไมหมดอายแุละทราบชื่ออุปกรณของ
ทานจะสามารถสงคอลเลคชั่นภาพมาใหทานได คอลเล็คช่ันภาพจะไมพิมพโดย
อัตโนม ัต หากทานไมใหสิทธิพิเศษในการพิมพอัตโนมัติแกผูสงผานรายชื่อการ
เขาถึง HP Instant Share สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การใชรายช่ือการ
เขาถึง HP Instant Share

หมายเหตุ แมจะต้ังคา HP all-in-one ใหรับจากผูสงทุกคน แตทานจะยังคง
บล็อคการรับภาพจากผูสงบางคนได เพียงบล็อคผูสงโดยใชรายชื่อ
การเขาถึงสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชรายชื่อการเขาถึง 
HP Instant Share
และทานสามารถบล็อคภาพที่สงมายังอุปกรณของทานโดยการเขาสู
รายช่ืองานที่พิมพในบริการ HP Instant Share

หากตองการรับภาพจากผูสงทุกคน

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

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

3 กด 1 เพ่ือเลือก Receive Options (ตัวเลือกการรับ)
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เมนู Receive Options (ตัวเลือกการรับ) จะปรากฏขึ้น
4 กด 2 เพ่ือเลือก Open , receive from any sender  (ทั่วไป, รับจาก

ผูสงทุกคน)
ตามคาดีฟอลต เครื่อง HP all-in-one จะถูกต้ังคาไวเพ่ือใหทานสามารถดู
ภาพตัวอยางในคอลเล็คช่ันกอนพิมพไดการพิมพภาพที่ไดรับโดย
อัตโนมัติ โปรดดู หากตองการพิมพภาพท่ีไดรับโดยอัตโนมัติ

รับจากกลุมผูสงทีร่ะบไุว (โหมดสวนตัว)               
เมื่อต้ังคาเครื่อง HP all-in-one ใหรับภาพในโหมดสวนตัว เครื่องจะรับคอ
ลเล็คช่ันภาพจากกลุมผูสงที่ไดรับอนุญาต โดยแตละคนจะมบีัญชีผูใช HP 
Passport ซึ่งทานสามารถทําไดโดยใสช่ือผูสงไวในรายชื่อการเขาถึงเมื่อทาน
ใสช่ือผูสงไวในรายชื่อแลว จะเปนการใหสิทธิพิเศษแกผูสงสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การใชรายชื่อการเขาถึง HP Instant Share

หมายเหตุ ในโหมดสวนตัว ทานจะไดรับคอลเล็คช่ันภาพจากผูสงที่มีบัญชีผูใช 
HP Passport และผูที่ไดรับอนุญาตหรือไดรับสิทธิพิเศษในการ
พิมพอัตโนมัติเทานั้น

ในโหมดสวนตัว ทานอาจจะพิมพภาพที่ไดรับดวยตนเอง หากไมไดใหสิทธิ
พิเศษในการพิมพอัตโนมัติผานรายชื่อการเขาถึงสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
พิมพภาพทีไ่ดรับ

หากตองการรับภาพจากกลุมผูสงทีไ่ดรับอนุญาต

1 ใสช่ือผูสงไวในรายชื่อการเขาถึงของ HP Instant Share และใหสิทธิ
พิเศษ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชรายชื่อการเขาถึง HP Instant 
Share

2 เมื่อใสรายชื่อเรียบรอยแลว ใหกด HP Instant Share บนแผงควบคุม
ของ HP all-in-one
เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

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

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

5 ต้ังคา HP all-in-one เพ่ือดูภาพตัวอยางในคอลเล็คช่ันกอนพิมพ หรือเพื่อ
พิมพภาพแตละภาพที่ไดรับโดยอัตโนมัติ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิมพภาพที่ไดรับ
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พิมพภาพทีไ่ดรับ                 
บริการ HP Instant Share จะไ รับคอลเล็คช่ันภาพที่สงไปยังอุปกรณของทาน 
และระบุ (ตามคอลเล็คช่ัน) สิทธิพิเศษการเขาถึงแกผูสงที่กําหนด HP all-in-
one จะตรวจสอบบริการ HP Instant Share สําหรับภาพที่ไดรับในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งดังน้ี:
● หาก HP all-in-one เช่ือมตอกับเครือขายและมีการตั้งคากับ 

HP Instant Share เครื่องพิมพจะตรวจสอบบริการ HP Instant 
Share สําหรับคอลเล็คช่ันภาพใหมโดยอัตโนมัติในชวงเวลาที่กําหนดไว (
เชน ทุก 20 นาที) ข้ันตอนนี้เรียกวาการตรวจสอบอัตโนมัติ และคาดีฟอลต
ของอุปกรณนี้จะกําหนดใหทํางาน
หาก HP all-in-one ตรวจพบคอลเล็คช่ันภาพที่ไดรับในบริการ 
HP Instant Share จะมีไอคอนปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสีเพ่ือให
ทานทราบวามคีอลเล็คช่ันอยางนอยหนึ่งคอลเล็คชันที่ไดรับ หากไดรับคอ
ลเล็คช่ันภาพจากผูสงที่ไดรับอนุญาตซึ่งมีสิทธิพิเศษในการพิมพอัตโนมัติ 
เครื่องพิมพจะพิมพภาพโดยอัตโนมัติ หากไดรับคอลเล็คช่ันภาพจากผูสงที่
ไดรับอนุญาต โดยไมมสีิทธิพิเศษในการพิมพอัตโนมัติ ขอมูลเกี่ยวกับคอ
ลเล็คช่ันภาพจะปรากฏขึ้นในรายการคอลเล็คช่ัน Received (ที่ไดรับ) 
ใน HP all-in-one

● หากไมกําหนดใหการตรวจสอบอัตโนมัติทํางาน หรือหากทานตองการ
ตรวจสอบวาไดรับคอลเล็คช่ันภาพระหวางชวงเวลาที่มีการตรวจสอบ
อัตโนมัติหรือไม ใหกด HP Instant Share และเลือก Receive (รับ) 
จากเมนู HP Instant Share การเลือก Receive (รับ) จะทําให 
HP all-in-one ตรวจสอบคอลเล็คช่ันภาพใหม และดาวนโหลดขอมูลมา
ยังรายการคอลเล็คช่ัน Received (ที่ไดรับ) ของอุปกรณ
หากไดรับคอลเล็คช่ันภาพจากผูสงที่ไดรับอนุญาตโดยมีสิทธิพิเศษในการ
พิมพอัตโนมัติ ระบบจะถามวา Print Now (พิมพทันที) หรือ Print 
Later (พิมพภายหลัง) หากทานเลือก Print Now (พิมพทันที) ก็จะพิมพ
คอลเล็คช่ันภาพทันที หากทานเลือก Print Later (พิมพภายหลัง) ขอมูล
เกี่ยวกับคอลเล็คช่ันนั้นจะปรากฏขึ้นในรายการคอลเล็คช่ัน Received (ที่
ไดรับ)

สวนตอไปนี้จะอธิบายวิธีพิมพภาพที่ไดรับ การกําหนดขนาดงานพิมพ และตัว
เลือกการพิมพที่เกี่ยวของ รวมถึงการยกเลิกงานพิมพ

การพิมพภาพทีไ่ดรับโดยอัตโนมัต ิ            
คอลเล็คช่ันภาพท่ีไดรับจากผูสงซึ่งมีสิทธิพิเศษในการพิมพอัตโนมัติจะ ิพิมพงาน
ไปยัง HP all-in-one โดยอัตโนมัติ หากมกีารกําหนดใหการตรวจสอบ
อัตโนมัติในอุปกรณ ของทานทํางาน
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หากตองการพิมพภาพทีไ่ดรับโดยอัตโนมัติ

1 ใสช่ือผูสงไวในรายชื่อการเขาถึงของ HP Instant Share และใหสิทธิ
พิเศษในการพิมพอัตโนมัติ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชรายชื่อการเขาถึง HP Instant 
Share

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

3 กด 3 จากนั้นกด 2
เมนู Instant Share Options (ตัวเลือก Instant Share) จะปรากฏ
ข้ึน จากนั้นใหเลือก Auto Checking (การตรวจสอบอัตโนมัติ)
เมนู Auto Checking (การตรวจสอบอัตโนมัติ) จะปรากฏขึ้น

4 กด 1 เพ่ือเลือก On (เปด)
เมื่อ Auto Checking (การตรวจสอบอัตโนมัติ) "ทํางาน" เคร่ือง HP all-
in-one จะสอบถามบริการ HP Instant Share เปนระยะๆ เพ่ือดูวาทาน
ไดรับคอลเล็คช่ันภาพหรือไมหากตรวจพบคอลเล็คช่ันภาพ และเปนคอ
ลเล็คช่ันภาพที่ไดจากผูสงที่มีสิทธิพิมพงานอัตโนมัติได คอลเล็คช่ันภาพนั้น
จะถูกดาวนโหลดไปยังอุปกรณและพิมพออกมา

หมายเหตุ การสอบถามบริการ HP Instant Share ดวยตนเอง ใหกด
HP Instant Share จากนั้นกด 2 เพ่ือเลือก Receive (รับ) 
จากเมนู HP Instant Share เครื่อง HP all-in-one จะสอบ
ถามบริการ HP Instant Share หากพบภาพหนึ่งภาพหรือ
มากกวานั้นที่จะพิมพอัตโนมัติ หนาจอ Print Job Ready (
พรอมพิมพงาน) จะปรากฏข้ึนบนจอแสดงผลกราฟกสี หากกด
1 เพ่ือเลือก Print Now (พิมพทันที) เครื่องจะพิมพภาพออก
มา และใสเขาไปในรายการคอลเล็คช่ัน Received (ที่ไดรับ) 
หากกด 2 เพ่ือเลือก Print Later (พิมพภายหลัง) เครื่องพิมพ
จะใสคอลเล็คช่ันภาพเขาไปในรายการคอลเล็คช่ัน
Received (ท่ีไดรับ) เทาน้ัน

การพิมพภาพทีไ่ดรับดวยตนเอง                     
คอลเล็คช่ันภาพท่ีไดรับจากผูสงซึ่งไดรับอนุญาตใหสงภาพไปยังอุปกรณของ
ทาน แตไมมสีิทธิพิเศษในการพิมพอัตโนมัติ จะรออยูในบริการ HP Instant 
Share จนกวาทานจะดําเนินการกับภาพเหลาน้ันผาน HP all-in-one ทาน
สามารถดูภาพตัวอยางในคอลเล็คช่ันกอนพิมพ หรือพิมพทั้งคอลเล็คช่ันโดยไมดู
ตัวอยางภาพก็ได

หากตองการดูตัวอยางภาพกอนพิมพ
1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one
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เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 2 เพ่ือเลือก Receive (รับ)

HP all-in-one จะสอบถามไปยังบริการ HP Instant Share เพ่ือดูวา
ทานไดรับคอลเล็คช่ันภาพหรือไมหากพบคอลเล็คช่ันภาพ ก็จะดาวนโหลด
คอลเล็คช่ันภาพน้ันมายังอุปกรณของทาน รายการคอลเล็คช่ัน
Received (ท่ีไดรับ) จะปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสี

3 ใชปุม  และ  เพ่ือเลือกคอลเล็คช่ันภาพท่ีจะดู
4 กด OK
5 เลือกภาพหนึ่งภาพหรือมากกวานั้นจากคอลเล็คช่ันภาพ
6 กด เริ่มพิมพส,ี เริ่มพิมพสดีํา หรือ ภาพถาย

– หากกด เริ่มพิมพสี ภาพที่เลือกไวจะพิมพออกมาตามคาดีฟอลตของ
เครื่อง (เชน พิมพสําเนา 1 แผนขนาด 10 x 15 ซม. )

– หากกด เริ่มพิมพสีดํา ภาพที่เลือกไวจะพิมพออกมาเปนภาพขาวดํา
ตามคาดีฟอลตของเครื่อง (เชน พิมพสําเนา 1 แผนขนาด 10 x 15 
ซม. )

– หากกด ภาพถาย ทานจะสามารถเลือกตัวเลือกการพิมพจากรายการ (
เชน จํานวนสําเนา ขนาดภาพ ขนาดและประเภทกระดาษ) กอนท่ีจะ
พิมพ หลังจากเลือกตัวเลือกท่ีตองการแลว ใหกด เริ่มพิมพส ีหรือ เริ่ม
พิมพสดีํา

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพ โปรดดู การ
กําหนดตัวเลือกพิมพภาพถาย

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

เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 2 เพ่ือเลือก Receive (รับ)

HP all-in-one จะสอบถามไปยังบริการ HP Instant Share เพ่ือดูวา
ทานไดรับคอลเล็คช่ันภาพหรือไมหากพบคอลเล็คช่ันภาพ ก็จะดาวนโหลด
คอลเล็คช่ันภาพน้ันมายังอุปกรณของทานรายการคอลเล็คช่ันภาพ
Received (ท่ีไดรับ) จะปรากฏขึ้น

3 ใชปุม  และ  เพ่ือเลือกคอลเล็คช่ันภาพท่ีจะพิมพ
4 กด เริ่มพิมพส ีหรือ เริ่มพิมพสดีํา

เครื่องจะพิมพภาพตามขอมูลการพิมพที่มอียู แตหากไมมีขอมูลการพิมพ 
ภาพจะพิมพตามตัวเลือกการพิมพผานเครือขายที่กําหนดไวในเมนู
Instant Share Options (ตัวเลือก Instant Share)
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การตั้งคาตัวเลือกการพิมพ           
ภาพที่สแกนโดย HP All-in-One จะถูกสงตอไปยังอุปกรณรับซึ่งมขีนาดงาน
พิมพเฉพาะในทํานองเดียวกัน อุปกรณดังกลาวก็จะไดรับรูปภาพและเอกสารที่
ไดรเวอรการพิมพผานเครือขายของ HP สงตอมา โดยมีขนาดงานพิมพตามที่
กําหนดไว เมื่อไดรับเอกสารหรือคอลเล็คช่ันภาพซึ่งมีขนาดงานพิมพที่กําหนด
ไวแลว เครื่องพิมพจะพิมพรายการที่ไดมาตามเงื่อนไขตอไปนี้:
● หากกําหนดคอลเล็คช่ันหรือเอกสารเปนพิมพอัตโนมัติ HP all-in-one จะ

ใชขนาดงานพิมพที่ระบุไว
● หากตองการดูคอลเล็คช่ันหรือเอกสารกอนพิมพ HP all-in-one จะใชตัว

เลือกท่ีกําหนดไวในเมน ูPrint Options (ตัวเลือกการพิมพ) (คาดีฟอลต
หรือสิ่งท่ีผูใชเลือกไว)

● หากพิมพคอลเล็คช่ันหรือเอกสารโดยไมดูตัวอยาง HP all-in-one จะใช
ขนาดงานพิมพที่ระบุไว

ภาพที่กลองถายรูปหรือการดหนวยความจําสงมาจะถูกสงตอไปยังอุปกรณรับ
โดยไมม ีขอมูลการพิมพ หากรูปภาพหรือคอลเล็คช่ันภาพที่ไดรับ ไมมี ขอมูล
การพิมพ เครื่องจะพิมพรายการตางๆ ที่ไดรับตามเงื่อนไขดังนี้:
● หากกําหนดภาพหรือคอลเล็กช่ันไวเปนพิมพอัตโนมัติ HP all-in-one จะ

ใชตัวเลือกการพิมพผานเครือขายซึ่งกําหนดไวในเมน ูInstant Share 
Options (ตัวเลือก Instant Share)

● หากตองการดูคอลเล็คช่ันหรือภาพกอนพิมพ HP all-in-one จะใชตัว
เลือกท่ีกําหนดไวในเมน ูPrint Options (ตัวเลือกการพิมพ) (คาดีฟอลต
หรือสิ่งท่ีผูใชเลือกไว)

● หากพิมพภาพหรือคอลเล็กช่ันโดยไมดูตัวอยางกอน HP all-in-one จะใช
ตัวเลือกการพิมพผานเครือขายซึ่งกําหนดไวในเมนู Instant Share 
Options (ตัวเลือก Instant Share)

ตอไปนี้เปนรายละเอียดเงื่อนไขแตละขอขางตน

การตั้งคาตัวเลือกการพิมพผานเครือขายสําหรับคอลเล็คชั่นภาพทีก่ําหนดไวเปน
พิมพอัตโนมัติ

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

2 กด 3 จากนั้นกด 6
เมนู Instant Share Options (ตัวเลือก Instant Share) จะปรากฏ
ข้ึน จากนั้นใหเลือก Remote Print Size (ขนาดงานพิมพผานเครือขาย)
เมนู Image Size (ขนาดภาพ) จะปรากฏขึ้น

3 ใชปุม  และ  เพ่ือเลือกขนาดภาพที่เหมาะสมคาดีฟอลตจะกําหนดเปน
Fit to Page (พอดีหนึ่งหนา)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนดตัวเลือกพิมพภาพถาย
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การกําหนดตัวเลือกการพิมพสําหรับคอลเล็คชั่นทีด่ตูัวอยางกอนพิมพ

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

2 กด 2 เพ่ือเลือก Receive (รับ)
HP all-in-one จะสอบถามไปยังบริการ HP Instant Share เพ่ือดูวา
ทานไดรับคอลเล็คช่ันภาพหรือไมหากพบคอลเล็คช่ันภาพ ก็จะดาวนโหลด
คอลเล็คช่ันภาพน้ันมายังอุปกรณของทาน รายการคอลเล็คช่ัน
Received (ท่ีไดรับ) จะปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสี

3 ใชปุม  และ  เพ่ือเลือกคอลเล็คช่ันภาพท่ีจะดู
4 กด OK
5 เลือกภาพหนึ่งภาพหรือมากกวานั้นจากคอลเล็คช่ันภาพ
6 กด ภาพถาย บนแผงควบคุม

เมนู Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) จะปรากฏขึ้น
7 เลือกรายการที่ทานตองการกําหนดคาคอนฟก (เชน:จํานวนสําเนา ขนาด

ภาพ ขนาดกระดาษ และประเภทกระดาษ) จากนั้นเลือกการตั้งคา

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพ โปรดดู การ
กําหนดตัวเลือกพิมพภาพถาย

8 กด เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพสี

การกําหนดตัวเลือกการพิมพสําหรับคอลเล็คชั่นทีพ่ิมพโดยไมดตูัวอยาง

➔ ปฏิบัติตามคําแนะนําใน การตั้งคาตัวเลือกการพิมพผานเครือขายสําหรับ
คอลเล็คช่ันภาพท่ีกําหนดไวเปนพิมพอัตโนมัติ

การยกเลิกงานพิมพ           
HP all-in-one ชวยใหทานยกเลิกการดําเนินงานใดๆ ไดตลอดเวลาเพียงกด
ยกเลิก เพ่ือยุติการรับ การดูภาพตัวอยาง และการพิมพงาน
● หากเลือก Receive (รับ) จากเมน ูHP Instant Share แลวกด ยกเลิก 

อุปกรณจะยุติการตรวจสอบวาบริการ HP Instant Share ไดรับคอลเล็ค
ช่ันภาพใหมหรือไม แลวจะกลับไปที่เมนู HP Instant Share

● หากทานจะดูคอลเล็คช่ันภาพตัวอยาง และกด ยกเลิก เครื่องจะยุติการพิมพ
ภาพที่เลือกไว แลวจะกลับไปที่รายการคอลเล็คช่ันภาพ Received (ที่ได
รับ)

● หากทานเริ่มพิมพคอลเล็คช่ันภาพและกด ยกเลิก การพิมพงานจะหยุด
ทันที เครื่องจะหยุดพิมพภาพที่พิมพคางอยูและภาพที่เหลือ และ HP all-in-
one จะเขาสูโหมดหยุดทํางาน

หมายเหตุ งานพิมพที่ยกเลิกจะไมพิมพซ้ําอัตโนมัติ
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ลบภาพทีไ่ดรับ     
ในรายการคอลเล็คช่ัน Received (ที่ไดรับ) คอลเล็คช่ันลาสุดที่เพ่ิงไดรับมาจะ
แสดงอยูในอันดับแรกสวนคอลเล็คช่ันที่เกากวาจะหมดอายุหลัง 30 วัน (จํานวน
วันท่ีระบุอาจเปลี่ยนแปลงได โปรดดูเงื่อนไขของบริการ HP Instant Share 
หากตองการขอมูลลาสุด)
หากทานไดรับคอลเล็คช่ันภาพจํานวนมาก ทานอาจตองการลดจํานวนภาพที่
แสดงลงHP all-in-one มวีิธีการลบคอลเล็คช่ันภาพจากรายการคอลเล็คช่ัน
Received (ท่ีไดรับ)

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

เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 3 เพ่ือเลือก HP Instant Share Options (ตัวเลือก HP Instant 

Share)
เมนู Instant Share Options (ตัวเลือก Instant Share) จะปรากฏ
ข้ึน

3 กด 3 เพ่ือเลือก Remove Collections (ลบคอลเล็คช่ันภาพ)
รายการ Remove Collections (ลบคอลเล็คช่ันภาพ) จะปรากฏขึ้น

4 ใชปุม  และ  เพ่ือเลือกคอลเล็คช่ันภาพท่ีจะลบ
5 กด OK เพ่ือเลือกลบคอลเล็คช่ันภาพ

ทานสามารถยกเลิกการเลือกคอลเล็คช่ันภาพโดยกด OK 2 ครั้ง
6 เลือกคอลเล็คช่ันทั้งหมดที่ตองการลบ
7 เมื่อเลือกภาพแลว ใหกด Done Selecting (เลือกแลว) จากนั้นกด OK

รายการที่เลือกจะถูกลบออกจากรายการคอลเล็คช่ัน Received (ที่ไดรับ)

การพิมพเอกสารผานเครือขาย           
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพผานเครือขายของ HP จะชวยใหทานสงงานพิมพจากแอ
พพลิเคช่ัน Windows ไปยังอุปกรณการพิมพท่ีเช่ือมตอเครือขายซึ่งอยูในระยะ
ไกลไดเชน ทานสามารถสั่งพิมพจากเครื่องแลปท็อปของทาน (หรือเครื่องพีซี
อื่นๆ) ไปยังเครื่อง HP all-in-one ไดผานเครือขาย โดยเช่ือมตอคอมพิวเตอร
ที่ทํางานเขากับเครือขาย VPN และสั่งพิมพไปยังอุปกรณของทาน หรือสงงาน
พิมพจากอุปกรณอื่นๆ ที่เช่ือมตอเครือขายในระยะไกลไปยังเครื่อง HP All-in-
One ของทาน ทานตองติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพผานเครือขายของ HP บน
อุปกรณแตละอยางที่สงงานพิมพ

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพผานเครือขายของ HP ไดรับการติดต้ังไวในเครื่อง
คอมพิวเตอร (หรือแลปท็อป) ที่มีการติดต้ังซอฟตแวรสําหรับอุปกรณของทาน
แลว หากตองการติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพผานเครือขายของ HP บนแล
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ปท็อปเครื่องอื่น ใหติดต้ังซอฟตแวรอุปกรณหรือดาวนโหลดไดรเวอรจากเว็บ
ไซตของ HP

หมายเหตุ เมื่อจะดาวนไดรเวอรเครื่องพิมพผานเครือขายของ HP ทานตองใช
การเชื่อมตอแบบบรอดแบนด หามใชการเชื่อมตอแบบ dial-up ซึ่ง
จะใชเวลาประมาณ 3 ถึง 5 นาทีเพ่ือดาวนโหลดไดรเวอรโดยใชการ
เช่ือมตอแบบบรอดแบนด

การใชไดรเวอรการพิมพผานเครือขายของ HP
1 เลือก File (ไฟล) จากน้ันเลือก Print (พิมพ) จากแอพพลิเคชัน 

Windows
หนาตาง Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร

2 เลือกเครื่องพิมพช่ือ HP remote printers (เครื่องพิมพผานเครือขาย
ของ HP)

3 คลิก Properties (คุณสมบัติ) ของเครื่องพิมพ และกําหนดตัวเลือกการ
พิมพ

4 คลิก OK เพ่ือพิมพ
หนาจอ HP Instant Share Welcome (ยินดีตอนรับ) จะปรากฎขึ้นใน
คอมพิวเตอรหนาจอ Welcome (ยินดีตอนรับ) นี้จะปรากฎขึ้นเฉพาะเมื่อ
ทานไมไดเลือก Do not show this screen again (ไมตองแสดง
หนาจอนี้อีก) เอาไว

5 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
6 เมื่อมคํีาสั่ง ใหใส userid (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) ของ 

HP Passport จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

เคล็ดลับ ทานจะไดรับคําสั่งใหปอนรหัสผูใชและรหัสผานเพ่ือเขาสู HP 
Passport เฉพาะเมื่อทานไมไดกําหนดใหบริการนี้จํารหัสผูใช
และรหัสผานของทานเอาไวเทานั้น

หมายเหตุ ถาทานไมไดติดต้ัง HP Instant Share ไวกอนหนานี้ ใหคลิ
ก I need an HP Passport account (ฉันตองการเปด
บัญชีผูใช HP Passport) บนหนาจอ Sign in with HP 
Passport (การเขาสูระบบดวย HP Passport)เก็บรหัสผูใช
และรหัสผานของ HP Passport เอาไวที่หนาจอ Region 
and Terms of Use (ภูมิภาคและเงื่อนไขการใช) ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน และยอมรับ Terms of Use (
เงื่อนไขการใช)

หนาจอ Select a Remote Printer (เลือกเครื่องพิมพผานเครือขาย) 
จะปรากฏขึ้น
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7 หากทานจะสั่งพิมพไปยัง HP all-in-one ใหเลือกชื่อเครื่องพิมพจาก
รายการเครื่องพิมพ

หมายเหตุ เครื่องพิมพตางๆ จะอยูในรายการ โดยมช่ืีอเฉพาะที่ไมซ้ํากัน
สําหรับอุปกรณนี้ หากไดทําการตั้งคาและจดทะเบียนอุปกรณนี้
ผาน HP Instant Share ไวแลวเครื่องพิมพที่ทานสามารถ
เขาไปใชไดจะปรากฏอยูในรายการนี้

หากสั่งพิมพไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอเครือขายซึ่งไมใชอุปกรณของทานเอง 
ใหเลือกชื่อเครื่องพิมพจากรายการเครื่องพิมพหากทานสังพิมพไปที่
อุปกรณน้ีเปนครั้งแรก ใหคลิก Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ) เขาไปใน
รายการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงงานพิมพไปยังอุปกรณ โปรด
ดูข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ในหัวขอ การสงภาพถายไปยังอุปกรณท่ีเช่ือมตอ
เครือขายของเพื่อนหรือญาติ

8 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับงานพิมพจากเครือขาย 
โปรดดู รับรูปภาพ

การกําหนดตัวเลือก HP Instant Share                 
เครื่อง HP all-in-one จะใหทาน:
● เลือกวาจะรับคอลเล็คช่ันภาพในโหมดทั่วไปหรือโหมดสวนตัว
● เลือกใชหรือไมใชการตรวจสอบอัตโนมัติ
● ลบคอลเล็คช่ันภาพที่พิมพไปแลวหรือไมตองการออกจากรายการคอลเล็ค

ช่ัน Received (ท่ีไดรับ)
● เพ่ิมหรือลบผูสงและกําหนดสิทธิพิเศษในการเขาถึงจากรายชื่อการเขาถึง
● ดูช่ือที่ทานกําหนดใหแกอุปกรณ
● ต้ังคาอุปกรณ HP Instant Share ใหมตามจากดีฟอลตของผูผลิต

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

เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 3 เพ่ือเลือก HP Instant Share Options (ตัวเลือก HP Instant 

Share)
เมนู Instant Share Options (ตัวเลือก Instant Share) จะปรากฏ
ข้ึนบนจอแสดงผลกราฟกสี

3 ใชปุม  และ  เพ่ือเลือกตัวเลือกที่ตองการเขาไป
คําอธิบายตัวเลือกจะอยูในตารางดานลางนี้
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ตัวเลือกตางๆ ของ Instant Share

Receive 
Options (ตัวเลือก
การรับ)

การเลือก Receive Options (ตัวเลือกการรับ) จะให
ทานสามารถเลือกกําหนด HP all-in-one วาจะรับคอ
ลเล็คช่ันภาพจากผูสงทุกคนที่มบีัญชีผูใช HP 
Passport ซึ่งยังไมหมดอาย ุ(โหมดทั่วไป) หรือจาก
กลุมผูสงท่ีระบุไวเทานั้น (โหมดสวนตัว)คาดีฟอลตจะต้ัง
ไวเปน Open, receive from any sender (ทั่ว
ไป, รับจากผูสงทุกคน)สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู รับ
จากกลุมผูสงท่ีระบุไว (โหมดสวนตัว) และ รับจากผูสง
ทุกคน (โหมดท่ัวไป)

Auto Checking (
การตรวจสอบ
อัตโนมัติ)

การเลือก Auto Checking (การตรวจสอบอัตโนมัติ) 
นี้ ชวยใหทานสามารถเลือกวา จะให HP all-in-one 
ตรวจสอบวามีขอความใหมในบริการของ HP Instant 
Share ในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนาหรือไมหากตั้ง
คาการตรวจสอบอัตโนมัติไวเปน On (ทํางาน) จะมีไอ
คอนแสดงบนจอแสดงผลกราฟกสีเพ่ือแจงวาไดรับคอ
ลเล็คช่ันภาพแลว(รายละเอียดของไอคอนนี้จะอยูใน
HP all-in-one ภาพรวมสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
หากตองการดูตัวอยางภาพกอนพิมพ และ หากตองการ
พิมพภาพท่ีไดรับโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ หากทานไมเคยสงหรือไดรับภาพ หรือตอง
การตรวจสอบขอความดวยตนเองโดยกดปุม
HP Instant Share ใหต้ังคาการตรวจ
สอบอัตโนมัติเปน Off (ปดการทํางาน)

Remove 
Collections (ลบ
คอลเล็คช่ัน)

การเลือก Remove Collections (ลบคอลเล็คช่ัน) จะ
ชวยใหทานสามารถลบคอลเล็คช่ันภาพออกจากรายการ
คอลเล็คช่ัน Received (ที่ไดรับ)สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดู ลบภาพที่ไดรับ

Display Device 
Name (แสดงชื่อ
อุปกรณ)

การเลือก Display Device Name (แสดงชื่อ
อุปกรณ) จะชวยใหทานสามารถดูช่ืออุปกรณท่ีกําหนดไว
ใน HP all-in-one เมื่อลงชื่ออุปกรณนั้นกับ HP 
Instant Share และลงทะเบียนอุปกรณของทานผูอื่นจะ
ใชช่ืออุปกรณนี้เพ่ือสงภาพมายังอุปกรณของทานสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสงภาพถายไปยังอุปกรณที่
เช่ือมตอเครือขายของเพื่อนหรือญาติ
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ตัวเลือกตางๆ ของ Instant Share

Manage 
Account (จัดการ
บัญชีผูใช)

หากทานไมไดต้ังคา HP all-in-one ดวย HP Instant 
Share ใหเลือก Manage Account (จัดการบัญชีผู
ใช) เพ่ือเปดใชงาน HP Instant Share Setup 
Wizard (ตัวชวยติดต้ัง HP Instant Share)
หากทานต้ังคาอุปกรณไวแลว ใหเลือก Manage 
Account (จัดการบัญชีผูใช) เพ่ือใหทานสามารถ
จัดการแอคเคานท HP Instant Share จาก
คอมพิวเตอรเมื่อเขาสูระบบโดยใช userid (รหัสผูใช) 
และ password (รหัสผาน) ของ HP Passport แลว 
จะมตัีวจัดการ HP Instant Share และมตัีวเลือก เชน 
ความสามารถในการสรางปลายทางและเพิ่มช่ือผูสงใน
รายชื่อการเขาถึง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ
ใน เริ่มการใชงาน

Remote Print 
Size (ขนาดงาน
พิมพจากเครือ
ขาย)

การเลือก Remote Print Size (ขนาดงานพิมพจาก
เครือขาย) จะชวยใหทานสามารถกําหนดขนาดงานพิมพ
สําหรับภาพที่ไดรับสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้ง
คาตัวเลือกการพิมพ

Reset HP 
Instant Share (
กําหนดคา HP 
Instant Share 
ใหม)

การเลือก Reset HP Instant Share (รีเซ็ต) นี้ จะ
ชวยใหทานสามารถตั้งคาอุปกรณ HP Instant Share 
ใหมเปนคาดีฟอลตที่กําหนดโดยโรงงานซึ่งหมายความ
วา HP all-in-one ไมไดลงทะเบียนกับ HP Instant 
Share อีกตอไป

หมายเหตุ หากตั้งคาอุปกรณ HP Instant Share 
ใหม เครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถ
สงหรือรับภาพไดอีกตอไปจนกวาจะมกีารตั้ง
คา HP Instant Share อีกครั้ง

โปรดเลือกตัวเลือกนี้เมื่อทานตองการมอบเครื่องนี้ให
บุคคลอื่น หรือตองการเปลี่ยนเช่ือมตอ HP all-in-one 
พอรท USB แทนที่จะเช่ือมตอกับเครือขาย

(ทําตอ)
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14 การสั่งซื้อวัสดุ

ทานสามารถสั่งซื้อประเภทของกระดาษที่ HP แนะนําใหใช ตลับหมึกพิมพ และ
อุปกรณเสริมของ HP all-in-one ทางระบบออนไลนไดจากเว็บไซตของ 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

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

เครื่อง HP all-in-one สามารถใชไดกับตลับหมึกพิมพตอไปน้ี:

ตลับหมึกพิมพ หมายเลขสั่งซื้อใหมของ HP

ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ตสีดํา HP #96, ตลับหมึกพิมพสีดําขนาด 21 
มล.

ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ตสามสี HP #97, ตลับหมึกพิมพสีขนาด 14 มล.
#95, ตลับหมึกพิมพสีขนาด 7 มล.

ตลับหมึกพิมพภาพถายอิงคเจ็ต HP #99, ตลับหมึกพิมพภาพถายสี 
ขนาด 13 มล.

ตลับหมึกพิมพภาพอิงคเจ็ตสีเทา HP #100, ตลับหมึกพิมพสีเทาขนาด 
15 มล.

หมายเหตุ หมายเลขสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหมจะแตกตางกันไปตามประเทศ/
ภูมิภาค หากหมายเลขสั่งซื้อใหม ูในรายการของคูมือนี้ไมตรงกับ
หมายเลขบนตลับหมึกพิมพที่ติดต้ังไวในเครื่อง HP all-in-one ให
ทานสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหมโดยใชหมายเลขตามตลับหมึกพิมพที่
ติดต้ังไวในปจจุบัน
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ทานจะพบหมายเลขสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหมที่อุปกรณของทานรอง
รับไดทั้งหมดใน Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) 
ใน 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

การสั่งซื้ออุปกรณเสริม       
หากตองการสั่งซื้ออุปกรณเสริมสําหรับเครื่อง HP all-in-one เชน ถาด
กระดาษเพ่ิมเติม หรือดูเพล็กเซอรสําหรับการพิมพ 2 ดานอัตโนมัติ โปรดดูที่
เว็บไซต www.hp.comเมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน 
ปฏิบัติตามขอความเพื่อเลือกผลิตภัณฑ แลวคลิกลิงคชอปปงรายการใดรายการ
หนึ่งในหนา

เครื่อง HP all-in-one จะรองรับอุปกรณเสริมดังตอไปนี้ โดยท้ังน้ี จะแตกตาง
ไปตามประเทศ/ภูมิภาคของท าน:

อุปกรณเสริมและหมายเลข
รุนของ HP

รายละเอียด

HP Automatic Two-
sided Printing 
Accessory
ph5712

ชวยใหทานพิมพเอกสารทั้ง 2 หนาไดโดยอัตโนมัติเมื่อติด
ต้ังอุปกรณนี้ ทานจะสามารถพิมพเอกสารได 2 หนาโดย
ไมตองเปลี่ยนหนาหรือใสเอกสารเขาไปใหมในระหวางที่
เครื่องกําลังพิมพงาน

HP Auto Two-sided 
Print Accessory with 
Small Paper Tray
(หรือที่เรียกกันวา
Hagaki Tray with 
Auto Two-sided Print 
Accessory)
ph3032

เพ่ิมถาดปอนกระดาษเฉพาะสําหรับกระดาษขนาดเล็กหรือ
ซองจดหมายที่ดานหลังของเครื่อง HP all-in-one เพ่ือให
ทานสามารถพิมพไดทั้งบนกระดาษขนาดเต็มแผนและ
กระดาษขนาดเล็กโดยอัตโนมัติเมื่อติดต้ังอุปกรณเสริมนี้ 
ทานจะสามารถใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอน
กระดาษหลัก และใสกระดาษขนาดเล็ก เชน บัตร 
Hagaki ลงในถาดปอนกระดาษดานหลังไดดวยซึ่งจะชวย
ประหยัดเวลาในการเปลี่ยนกระดาษที่มีขนาดตางกัน เนื่อง
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อุปกรณเสริมและหมายเลข
รุนของ HP

รายละเอียด

จากไมตองนํากระดาษออกและใสเขาไปใหมในแตละครั้ง
ท่ีพิมพ

HP 250 Sheet Plain 
Paper Tray
pt3447

เพ่ิมถาดปอนกระดาษสําหรับใสกระดาษขนาดเต็มแผนได
ถึง 250 แผนสําหรับเครื่อง HP all-in-one เมื่อติดต้ัง
อุปกรณเสริมน้ี ทานจะสามารถใสกระดาษธรรมดาลงใน
ถาดปอนกระดาษดานลาง และกระดาษชนิดพิเศษในถาด
ปอนกระดาษดานบนซึ่งจะชวยประหยัดเวลาในการเปลี่ยน
กระดาษที่มปีระเภทแตกตางกัน เน่ืองจากไมตองนํา
กระดาษออกและใสเขาไปใหมในแตละครั้งที่พิมพ

HP bt300 Bluetooth?
Wireless Printer 
Adapter
bt300

จะชวยใหทานสามารถสั่งพิมพจากอุปกรณบลทููธไปยัง 
HP all-in-oneเสียบอุปกรณเสริมน้ีเขาที่พอรทกลองตรง
ดานหนาของ HP all-in-one แลวยอมรับงานพิมพจาก
อุปกรณที่รองรับบลทููธ เชน โทรศัพทที่ติดกลองดิจิตอล
หรือพีดีเอซึ่งจะไมรองรับงานพิมพจากพีซีหรือ 
Macintosh ท่ีสามารถใชบลูทูธ

การสั่งซื้ออุปกรณอื่นๆ                 
หากตองการสั่งซื้ออุปกรณอื่นๆ เชน ซอฟตแวร HP all-in-one คูมือการใช
งาน คูมือการติดต้ัง หรือช้ินสวนอะไหลอื่นๆ โปรดโทรติดตอหมายเลขตอไปน้ี:
● ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา โทร (1-800-HP invent) 1-800-474-

6836 
● ในยุโรป โทร +49 180 5 290220 (เยอรมนี) หรือ +44 870 606 

9081 (สหราชอาณาจักร)
หากตองการสั่งซื้อซอฟตแวร HP all-in-one ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ โปรด
โทรไปที่หมายเลขสําหรับประเทศ/ภูมิภาคของทานหมายเลขดานลางแสดงวันท่ี
พิมพคูมือฉบับนี้หากตองการรายการหมายเลขโทรศัพทสําหรับการสั่งซื้อ โปรด
ไปเขาไปที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/
ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลหรือ
โทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค

ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขติดตอเพื่อสั่งซื้อ

เอเชียแปซฟิก (ยก
เวนประเทศญี่ปุน)

65 272 5300

(ทําตอ)
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ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขติดตอเพื่อสั่งซื้อ

ออสเตรเลีย 131047

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

นิวซีแลนด 0800 441 147

แอฟริกาใต +27 (0)11 8061030

สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา

1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)
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15 การดแูลรักษาเครื่อง HP all-in-one
HP all-in-one ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอยในบางครั้ง ทานอาจตองทํา
ความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปดเพ่ือกําจัดฝุนบนพื้นผิวและเพ่ือใหสําเนา
และงานสแกนสะอาดทานจะตองเปลี่ยน ปรับตําแหนง หรือทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพของทานเปนครั้งคราวบทนี้เปนคําแนะนําดานการดูแลรักษาเครื่อง 
HP all-in-one ใหอยูในสภาพการใชงานที่สมบูรณโปรดปฏิบัติตามขั้นตอน
การดูแลรักษาเหลานี้ตามความจําเปน

การทําความสะอาดเครื่อง HP all-in-one
รอยนิ้วมือ รอยดาง เสนผม และเศษตางๆ บนกระจกหรือแผนรองฝาปดทําให
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทํางานอยางถูกตองของ
คุณสมบัติตางๆ เชน Fit to Page (พอดีหนากระดาษ) ทานจําเปนตองทํา
ความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปด เพ่ือใหสําเนาและภาพสแกนจะออกมา
ชัดเจนทานอาจตองปดฝุนภายนอกของเครื่อง HP all-in-one ดวย

การทําความสะอาดกระจก                       
กระจกที่สกปรกเนื่องมาจากรอยนิ้วมือ รอยเปอน เศษผม และฝุนจะทําให
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทํางานอยางถูกตองของ
คุณสมบัติตางๆ เชน Fit to Page (พอดีหนากระดาษ)
1 ใหปดเครื่อง HP all-in-one ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน

หมายเหตุ เมื่อทานถอดปลั๊กไฟออก เครื่องจะลบวันที่และเวลาออกทานจะ
ตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไป โทรสารที่
เก็บอยูในหนวยความจําก็จะถูกลบทิ้งไปดวย

2 ทําความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ํายาทําความ
สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

คําเตือน หามใชสารกัดกรอน น้ํายาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอนเต
ตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายไดหามวาง
หรือฉีดของเหลวบนกระจกโดยตรง ของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใต
กระจกและทําใหอุปกรณเสียหายได

3 เช็ดกระจกใหแหงโดยใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเพื่อปองกันไมใหกระจก
เปนรอย
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การทําความสะอาดแผนรองฝาปด             
เศษผงเล็กๆ อาจสะสมอยูที่แผนรองใตฝาได HP all-in-one
1 ใหปดเครื่อง HP all-in-one ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน
2 ทําความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ําสบูออนๆ และ

น้ําอุน
3 ลางแผนรองฝาปดอยางเบามือเพื่อชะลางเศษผงตางๆ ออกอยาขัดแผนรอง

ฝาปด
4 เช็ดแผนรองใหแหงดวยผาชามัวสหรือผานุม

คําเตือน อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทําใหเกิดรอยขีด
ขวน

5 หากจําเปนตองทําความสะอาดเพิ่ม ใหทําซ้ําข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกครั้งเพื่อ
เช็ดแอลกอออลออก

คําเตือน โปรดระวัง อยาทําแอลกอฮอลหกบนกระจกหรือบนสวนที่
มีสีของเคร่ือง HP all-in-one เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณเสียหาย
ได

การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก           
ใชผานุม หรือ ฟองนํ้าเปยกหมาดๆ เช็ดฝุน รอยเปอน และคราบสกปรกออก
จากตัวเครื่องทานไมจําเปนตองทําความสะอาดสวนภายในของ HP all-in-one
อยาวางของเหลวไวใกลแผงควบคุมและสวนภายในของตัวเครื่อง HP all-in-
one

คําเตือน เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับสวนที่เปนสีของ 
HP all-in-one อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีสวน
ผสมของแอลกอฮอลกับแผงควบคุม ฝาปด หรือสวนที่เปนสีอื่นๆ ของ
อุปกรณ

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ             
ทานสามารถตรวจสอบระดับการจายหมึกเพื่อดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเมื่อ
ใดระดับการจายหมึกจะแสดงจํานวนหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลืออยูในตลับ
หมึกพิมพ
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หากตองการตรวจปริมาณหมึกพิมพจากแผงควบคุม

➔ มองหาไอคอนสองรูปที่อยูดานลางของจอแสดงผลกราฟกสี ซึ่งแทน
ปริมาณของหมึกพิมพที่เหลืออยูในตลับหมึกพิมพทั้งสองที่ติดต้ังไว
– ไอคอนสีเขียวจะแทนปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับ

หมึกพิมพชนิดสามสี
– ไอคอนสีดําจะแทนปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับ

หมึกพิมพสีดํา
– ไอคอนสีสมจะแทนปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับ

หมึกพิมพภาพถาย
– รูปไอคอนสีน้ําเงิน-สีเทาจะแทนปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดย

ประมาณในตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา
หากทานไมไดใชตลับหมึกพิมพของ HP หรือใชตลับหมึกพิมพที่เติมหมึก
ใหม หรือหากไมมตีลับหมึกพิมพอยูในชองใสตลับหมึก อาจไมปรากฏไอ
คอนรูปหน่ึงหรือทั้งสองรูปในแถบไอคอนเครื่อง HP all-in-one จะไม
สามารถตรวจจับจํานวนหมึกพิมพที่เหลืออยูในตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ 
HP หรือตลับหมึกพิมพที่เติมหมึกใหมแลว
หากไอคอนเปนรูปหยดหมึกเปลา แสดงวามีหมึกเหลืออยูนอยมากในตลับ
หมึกพิมพที่แทนดวยไอคอนสีนั้น ทานจึงควรร ี บเปล่ียนตลับหมึกใหม
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมเมื่อคุณภาพการพิมพเร่ิมแยลง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปไอคอนแสดงระดับหมึกบนจอแสดงผล
กราฟกสี โปรดดู ไอคอนบนจอแสดงผลกราฟกสี

นอกจากนี้ ทานยังสามารถตรวจสอบหมึกที่เหลืออยูในตลับหมึกจาก
คอมพิวเตอรไดดวยหากทานตอพอรท USB ระหวางคอมพิวเตอรและเครื่อง 
HP all-in-one โปรดดูที่ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ 
HP) เพ่ือทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับหมึกจาก Printer 
Toolbox (กลองเครื่องมือเคร่ืองพิมพ) และหากทานเช่ือมตอกับเครือขาย ทาน
สามารถตรวจสอบระดับหมึกไดจากเว็บเซิรฟเวอร (EWS)โปรดดูคูมือการใช
ระบบเครือขายเพื่อทราบวิธีเขาสู EWS

พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง                   
ถาทานพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องกอน
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพรายงานนี้ใหขอมูลท่ีมปีระโยชนตางๆ เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
อุปกรณ ซึ่งรวมถึงตลับหมึกพิมพดวย
1 ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2 กด ตั้งคา
3 กด 2 จากนั้นกด 5
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วิธีนี้จะแสดงเมน ูPrint Report (รายงานการพิมพ) จากน้ันเลือก Self-
Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง)
เครื่อง HP all-in-one จะพิมพ Self-Test Report (รายงานการทดสอบ
เครื่อง) ซึ่งอาจระบุสาเหตุของปญหาการพิมพตัวอยางผลทดสอบการพิมพ
ในรายงานจะปรากฏดานลาง

4 ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบการทดสอบมขีนาดเทากันและมเีสนตาราง
สมบูรณ
หากมเีสนหมึกที่มีลักษณะขาดหายไมตอเนื่องเปนจํานวนมาก อาจระบุได
วามีปญหาเกี่ยวกับหัวฉีดหมึกทานอาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

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

6 ตรวจสอบใหแนใจวาบล็อคสีมีความเขมของสีเทากัน และใหสีตามรายการ
ขางลาง
ทานจะเห็นบล็อคสีน้ําเงิน สีแดง สีเหลือง สีมวง สีเขียว และสีแดง
หากบล็อกสีหายไปหรือหากสีไมสดใสหรือไมตรงกับแถบที่ระบุไวดานลาง 
อาจเปนไปไดวาตลับหมึกพิมพสามสีไมมหีมึกเหลืออยูทานอาจตองเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรด
ดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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หมายเหตุ สําหรับตัวอยางของรูปแบบการทดสอบ เสนสี และบล็อคสีจากตลับ
หมึกพิมพปกติและตลับหมึกพิมพท่ีทํางานผิดปกติ โปรดดูหนาจอ
HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอม
กับซอฟตแวร

การดแูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ   
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพสูงสุดจากเครื่อง HP all-in-one ทานควรดําเนินข้ัน
ตอนการดูแลรักษางายๆ บางประการซึ่งในสวนนี้จะแนะนําการจัดการตลับหมึก
พิมพ และว ิธีการเปลี่ยน ปรับตําแหนง และทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

การดูแลตลับหมึกพิมพ           
กอนเปลี่ยนหรือทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ทานควรดูช่ือช้ินสวนและวิธี
จัดการเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

1 แถบสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

จับตลับหมึกพิมพทางดานพลาสติกสีดํา โดยใหฉลากอยูดานบนหามสัมผัสแถบสี
ทองแดงหรือหัวฉีดหมึก

คําเตือน ระมัดระวังอยาทําตลับหมึกพิมพหลนเพราะอาจทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหาย ไมสามารถใชได
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การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ             
เมื่อปริมาณหมึกของตลับหมึกพิมพเหลือนอย จะปรากฏขอความขึ้นบนจอแสดง
ผลกราฟกสี

หมายเหตุ ทานยังสามารถตรวจดูปริมาณหมึกโดยการใช HP Director (ตัว
จัดการ HP) ที่มากับซอฟตแวร HP Image Zone ใน
คอมพิวเตอรของทานไดอีกดวยสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ

เมื่อทานไดรับขอความเตือนบนจอแสดงผลกราฟกสีวาปริมาณหมึกเหลือนอย 
โปรดตรวจสอบใหแนใจวา ทานมตีลับหมึกพิมพพรอมสําหรับเปลี่ยนนอกจาก
นี้ ทานควรเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเมื่อทานพบวาขอความมีสีจางหรือพบปญหา
เกี่ยวกับคุณภาพการพิมพซึ่งเกี่ยวของกับตลับหมึกพิมพ

เคล็ดลับ ทานยังสามารถใชคําสั่งเหลาน้ีเพ่ือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสีดําดวยตลับ
หมึกพิมพภาพถาย หรือตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา เพ่ือการพิมพ
ภาพถายขาวดําหรือสีที่มีคุณภาพสูงได

หากตองการคนหาหมายเลขการสั่งซื้อซ้ําตลับหมึกพิมพทั้งหมดที่เครื่อง HP all-
in-one สนับสนุน โปรดดู สั่งซื้อตลับหมึกพิมพหากตองการสั่งซื้อตลับหมึก
พิมพสําหรับเครื่อง HP all-in-one โปรดไปที่เว็บไซต www.hp.com เมื่อ
เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน ปฏิบัติตามขอความเพื่อเลือก
ผลิตภัณฑ แลวคลิกลิงคชอปปงรายการใดรายการหนึ่งในหนา

หากตองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

1 ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP all-in-one

คําเตือน หากเครื่อง HP all-in-one ปดอยู เมื่อทานเปดฝาแคร
ตลับหมึกพิมพเพ่ือนําตลับหมึกพิมพออกมา เครื่อง HP all-in-one 
จะไมปลอยใหนําตลับหมึกพิมพออกมาเปลี่ยนเครื่อง HP all-in-
one อาจเสียหาย หากทานนําตลับหมึกพิมพ ออกมาในขณะที่ตลับ
หมึกพิมพไมไดอยูทางดานขวาอยางมั่นคง

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

3 เมื่อตลับหมึกพิมพหยุดทํางานแลว คอยๆ กดลงแลวดันสลักที่อยูดานใน 
HP all-in-one ข้ึนมา
หากทานจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพชนิดสามสี ใหยกสลักสีเขียวทางซายข้ึน
หากทานจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสีดํา ตลับหมึกพิมพภาพถาย หรือตลับ
หมึกพิมพภาพถายสีเทา ใหยกสลักทางดานขวา

1 สลักของตลับหมึกพิมพชนิดสามสี
2 สลักของตลับหมึกพิมพสีดํา ตลับหมึกพิมพภาพถาย และตลับหมึกพิมพภาพ

ถายสีเทา

4 ดันตลับหมึกพิมพลงไปเพื่อปลดตลับหมึกพิมพออกมา แลวจึงดึงตลับหมึก
พิมพออกมาจากชอง
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5 หากทานจะถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกเพื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพภาพถาย 
หรือตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชตัวปองกันตลับ
หมึกพิมพ
หากทานกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ เนื่องจากปริมาณหมึกอยูในระดับตํ่า
หรือหมึกหมด ควรนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค
เจ็ต HP ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึก
พิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจายสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่
เว็บไซตตอไปน้ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
inkjet.html

6 นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอ่ืนนอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

1 แถบสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป
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ขอควรระวัง หามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึกการสัมผัส
สวนตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และ
เกิดปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

7 เลื่อนตลับหมึกพิมพใหมลงตามแนวใหเขาสูชองวางดันตลับหมึกไปดาน
หนาจนกระทั่งเขาที่ดังคลิก
หากตลับหมึกพิมพที่กําลังใสมีรูปสามเหลี่ยมสีขาวอยูบนฉลาก ใหเลื่อนตลับ
หมึกพิมพลงในชองทางซายสลักจะเปนสีเขียวและมีรูปสามเหลี่ยมสีขาวทึบ
หากตลับหมึกพิมพที่กําลังใสมีรูปสี่เหลี่ยมสีขาวหรือรูปหาเหลี่ยมสีขาวอยู
บนฉลาก ใหเล่ือนตลับหมึกพิมพลงในชองทางขวาสลักจะเปนสีดําพรอมกับ
มีรูปสี่เหลี่ยมสีขาวทึบและรูปหาเหลี่ยมสีขาวทึบ

8 ดันสลักลงไปจนกระทั่งเขาล็อคตรวจดูวาสลักยึดติดกับดานลางของแถบลาง
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9 ปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

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

เมื่อทานตองการพิมพเอกสารขอความปกติ ใหสลับตลับหมึกพิมพสีดําใสเขาไป 
ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพเพ่ือปองกันตลับหมึกพิมพขณะที่ไมไดใช

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย โปรดดู สั่งซื้อ
ตลับหมึกพิมพ

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวปองกันตลับหมึกพิมพ โปรดดู การใชตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพ

การใชตลับหมึกพิมพภาพถายสเีทา           
ทานสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพขาวดําที่ทานพิมพ และทําสําเนาไดดีที่สุด
ดวยเครื่อง HP all-in-one โดยการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทานําตลับ
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หมึกพิมพสีดําออกและใสตลับหมึกพิมพภาพสีเทาเขาไปแทนเมื่อติดต้ังตลับ
หมึกพิมพชนิดสามสีและตลับหมึกพิมพสีเทาแลว ทานจะสามารถพิมพโทนสีเทา
ไดครบทุกเฉดซึ่งจะใหภาพถายขาวดําที่มคุีณภาพที่ดีข้ึน

เมื่อทานตองการพิมพเอกสารขอความปกติ ใหสลับตลับหมึกพิมพสีดําใสเขาไป 
ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพเพ่ือปองกันตลับหมึกพิมพขณะที่ไมไดใช

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการซื้อตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา โปรดดู สั่ง
ซื้อตลับหมึกพิมพ

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวปองกันตลับหมึกพิมพ โปรดดู การใชตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพ

การใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ       
เมื่อทานซื้อตลับหมึกพิมพภาพ ทานจะไดรับตัวปองกันตลับหมึกพิมพมาพรอม
กันในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ตัวปองกันตลับหมึกพิมพจะมาพรอมกับกลอง
ผลิตภัณฑ HP all-in-oneหากไมมีตัวปองกันตลับหมึกพิมพมาพรอมกับตลับ
หมึกพิมพหรือ HP all-in-one ทานสามารถสั่งซื้อไดจากศูนยบริการลูกคาของ 
HPเขาไปท่ี www.hp.com/support
ตัวปองกันตลับหมึกพิมพไดรับการออกแบบมาเพื่อล็อคตลับหมึกพิมพไว และ
ปองกันไมใหตลับหมึกพิมพแหงเมื่อยังไมใชงานเมื่อนําตลับหมึกพิมพออกจาก 
HP all-in-one โดยต้ังใจจะนํากลับมาใชใหมในภายหลัง ควรเก็บตลับหมึก
พิมพไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ เชน เก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพเมื่อนําตลับหมึกพิมพสีดําออก เพ่ือจะไดพิมพภาพถาย
คุณภาพสูงดวยตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพ 3 สี

การใสตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ

➔ เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพโดยทํามุมเล็กนอย
และดันจนเขาล็อค
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หากตองการถอดตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกันตลับหมึกพิมพ

➔ กดดานบนของตัวปองกันตลับหมึกพิมพแลวดันไปทางดานหลังเพื่อปลด
ล็อคตลับหมึกพิมพ จากน้ันจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกัน

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

หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไปใหม HP all-
in-one จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพเครื่อง HP all-in-
one จะจําคาของแนวตลับหมึกพิมพ ดังน้ัน ทานไมตองปรับแนว
ตลับหมึกพิมพอีก

วิธกีารปรับแนวตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมเมื่อเครื่องแจงเตือน

➔ ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter 
หรือ A4 ไวในถาดใสกระดาษ ตอจากนั้นใหกด OK
HP all-in-one จะพิมพหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพและปรับ
ตลับหมึกพิมพเอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดใสกระดาษเมื่อปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาดใสกระดาษสี
ขาวยังไมไดใชเขาไปในถาดใสกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับ
ตําแหนงใหมอีกครั้ง

หากการปรับตําแหนงผิดพลาดอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือ
ตลับหมึกพิมพอาจจะเสียใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HPเขา
ไปที่ www.hp.com/supportเมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP (ติดตอ 
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HP) เพ่ือขอทราบขอมูลหรือโทรติดตอฝายใหบริการดาน
เทคนิค

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมในกรณอีื่นๆ
1 ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2 กด ตั้งคา
3 กด 6 จากนั้นกด 2

ซึ่งจะแสดงเมนู Tools (เครื่องมือ) จากนั้น เลือก Align Print 
Cartridges (การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ)
HP all-in-one จะพิมพหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพและปรับ
ตลับหมึกพิมพเอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพโดยการใชซอฟตแวร
HP Image Zone ที่มากับเครื่อง HP all-in-one โปรดดู HP Image 
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) บนหนาจอท่ีมากับซอฟตแวร

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ                 
ทําตามขั้นตอนนี้เมื่อรายงานการทดสอบเครื่องแสดงเสนริ้วหรือเสนขาวในเสนสี
หามทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึกโดย
เปลาประโยชนและอายุการใชงานของหัวฉีดหมึกสั้นลง

วิธทีําความสะอาดตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุม
1 ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2 กด ตั้งคา
3 กด 6 จากนั้นกด 1

ซึ่งจะแสดงเมนู Tools (เครื่องมือ) จากนั้นจะเลือก Clean Print 
Cartridge (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ)
เครื่อง HP all-in-one จะพิมพหนาเอกสารที่ทานสามารถนํากลับมาใช
ใหมหรือทิ้งได
หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจากทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพกอน 
แลวจึงเปลี่ยนตลับหมึกพิมพหากยังมปีญหาสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทํา
ความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ โปรดดู การทําความสะอาดแถบตลับหมึก
พิมพสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ
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สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยการใชซอฟตแวร
HP Image Zone ที่มากับเครื่อง HP all-in-one โปรดดู HP Image 
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) บนหนาจอท่ีมากับซอฟตแวรของ
ทาน

การทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ           
ทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพเฉพาะในกรณีที่จอแสดงผลกราฟกสีปรากฏ
ขอความเตือนใหทานตรวจสอบตลับหมึกพิมพซ้ําหลังจากที่ทานไดทําความ
สะอาดหรือปรับตลับหมึกพิมพแลว

กอนทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ ใหถอดตลับหมึกพิมพออก และตรวจ
สอบวาไมมีอะไรติดอยูบนแถบตลับหมึกพิมพ แลวจึงใสตลับหมึกพิมพเขาไป
ใหมหากยังปรากฏขอความใหตรวจสอบตลับหมึกอยู ใหทําความสะอาดแถบ
ตลับหมึกพิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้ :
● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด

หรือมีเสนใยหลุดออกมา
● น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือนํ้าด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่กอใหเกิดความ

เสียหายแกตลับหมึกพิมพได)

คําเตือน หามใชนํ้ายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอลทําความ
สะอาดแถบตลับหมึกพิมพน้ํายาเหลาน้ันอาจทําใหตลับหมึกพิมพหรือ
HP all-in-oneเสียหาย

วิธทีําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ
1 เปดเครื่อง HP all-in-one แลวเปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะอยูทางดานขวาสุดของ HP all-in-one
2 รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊ก

ไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ เมื่อทานถอดปลั๊กไฟออก เครื่องจะลบวันที่และเวลาออกทานจะ
ตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไป สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งวันที่และเวลาโทรสารที่เก็บอยูใน
หนวยความจําก็จะถูกลบท้ิงไปดวย

3 ยกสลักตัวหนึ่งข้ึนใหอยูในตําแหนงเปด แลวถอดตลับหมึกพิมพออกมา

หมายเหตุ หามนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับใหนํา
ตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับอยา
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ทิ้งตลับหมึกพิมพไวนอกเครื่อง HP all-in-one นานกวา 30 
นาที

4 ตรวจสอบแถบตลับหมึกพิมพวามีหมึกหรือเศษฝุนเกาะอยูหรือไม
5 ชุบผายางแหงหรือผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลลีงในนํ้ากล่ัน และบีบน้ําให

ผาเปยกหมาดๆ
6 จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
7 ทําความสะอาดเฉพาะแถบสีทองแดงสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความ

สะอาดบริเวณหัวฉีดหมึก โปรดดู ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก

1 แถบสีทองแดง
2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8 นําตลับหมึกพิมพใสกลับเขาไปในชองแครตลับหมึกพิมพ และปดสลัก
9 ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหน่ึง หากจําเปน
10 คอยๆ ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ 

HP all-in-one

ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก           
หากเครื่อง HP all-in-one ถูกใชงานในสภาพแวดลอมที่มฝุีนละออง อาจมเีศษ
ฝุนเล็กนอยสะสมอยูภายในเครื่อง เศษฝุนผงนี้อาจรวมถึงฝุนละออง เสนผม 
พรมหรือใยผาเมื่อเศษผงเขาไปจับอยูในตลับตลับหมึกพิมพ อาจทําใหหมึก
กระจายเปนร้ิวหรือเปนรอยเปอนในหนาท่ีพิมพการเกิดเสนร้ิวของหมึกสามารถ
แกไขไดโดยการทําความสะอาดรอบๆ หัวฉีดหมึกตามที่อธิบายไวในน้ี

หมายเหตุ ใหทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก หากทานยังคงเห็นเสน
ริ้วและรอยเปอนอยูบนหนาที่พิมพหลังจากที่ทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพเรียบรอยแลว โดยใชแผงควบคุมหรือ HP Image Zone
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
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ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้ :
● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด

หรือมีเสนใยหลุดออกมา
● น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือนํ้าด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่กอใหเกิดความ

เสียหายแกตลับหมึกพิมพได)

คําเตือน หามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึกการสัมผัสสวนตางๆ 
เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปญหาในการ
เช่ือมตอกับไฟฟา

การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก
1 เปดเครื่อง HP all-in-one แลวเปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะอยูทางดานขวาสุดของ HP all-in-one
2 รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊ก

ไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ เมื่อทานถอดปลั๊กไฟออก เครื่องจะลบวันที่และเวลาออกทานจะ
ตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไป สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งวันที่และเวลาโทรสารที่เก็บอยูใน
หนวยความจําก็จะถูกลบท้ิงไปดวย

3 ยกสลักตัวหนึ่งข้ึนใหอยูในตําแหนงเปด แลวถอดตลับหมึกพิมพออกมา

หมายเหตุ หามนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับใหนํา
ตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับอยา
ทิ้งตลับหมึกพิมพไวนอกเครื่อง HP all-in-one นานกวา 30 
นาที

4 วางตลับหมึกพิมพลงบนแผนกระดาษโดยใหหัวฉีดหมึกหงายขึ้น
5 ผายางแหงชุบน้ําสะอาดบิดหมาดๆ
6 ทําความสะอาดบริเวณดานหนาและขอบรอบๆ หัวฉีดหมึกดวยแผนยางดัง

รูปดานลาง
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1 แถบหัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)
2 หนาและขอบรอบบริเวณหัวฉีดหมึก

คําเตือน หาม ทําความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก

7 นําตลับหมึกพิมพใสกลับเขาไปในชองแครตลับหมึกพิมพ และปดสลัก
8 ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหน่ึง หากจําเปน
9 คอยๆ ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ 

HP all-in-one

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอุปกรณ
ทานสามารถตั้งคาเวลาประหยัดพลังงานและเวลาหนวงขอความแจงเตือนใหม
บนเครื่อง HP all-in-one เพ่ือใหเคร่ืองทํางานตามความตองการของทาน ทาน
ยังสามารถเรียกคืนคาเดิมของเครื่องที่กําหนดไวต้ังแตแรกซื้อไดดวยซึ่งวิธีนี้จะ
ลบคาใหมที่ทานไดต้ังไว

การตั้งเวลาประหยัดพลังงาน       
หลอดไฟในสแกนเนอรของเครื่อง HP all-in-one จะสวางอยูชวงหนึ่ง เพ่ือให 
HP all-in-one พรอมรับคําสั่งทานโดยทันทีเมื่อ HP all-in-one ไมไดใชภาย
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ไฟจะดับลงเพื่อประหยัดพลังงานทานสามารถออกจาก
โหมดน้ีได โดยกดปุมใดปุมหนึ่งบนแผงควบคุม
HP all-in-one ของทานจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติหลังจาก
เปดใชงานนาน 12 ช่ัวโมงโปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้ หากตองการให
เครื่อง HP all-in-one เขาสูโหมดประหยัดพลังงานเร็วข้ึน
1 กด ตั้งคา
2 กด 7 จากนั้นกด 2

ซึ่งจะแสดงเมนู Preferences (ลักษณะที่ตองการ) แลวจึงเลือก Set 
Power Save Mode Time (ต้ังเวลาโหมดประหยัดพลังงาน)

3 กด  เพ่ือเลือกเวลาที่เหมาะสม ตอจากน้ันกด OK
ทานสามารถเลือกเวลา 1, 4,8 หรือ 12 ช่ัวโมงเปนเวลาประหยัดพลังงาน
ได
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การตั้งเวลาหนวงขอความแจงเตือน       
ตัวเลือก Prompt Delay Time (เวลาหนวงขอความแจงเตือน) ทําใหทาน
สามารถควบคุมระยะเวลากอนที่ขอความจะแจงใหทานดําเนินการตอไปตัวอยาง
เชน หากทานกด Copy (ทําสําเนา) และปลอยใหเวลาหนวงขอความแจงเตือน
เดินตอไปโดยไมกดอีกปุมหนึ่ง ขอความ "Press START to copy. 
Press Number or OK to select." (กด "เร่ิมตน" เพ่ือทําสําเนา กด "
หมายเลข" หรือ "ตกลง" เพ่ือเลือก) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสีทาน
สามารถเลือก Fast (ดวน) Normal (ธรรมดา ) Slow (ชา) หรือ Off (ปด)
หากทานเลือก Off (ปด) คําอธิบายจะไมปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสี แตขอ
ความอื่น อาทิ คําเตือนวาปริมาณหมึกมเีหลือนอย และขอความแสดงขอผิด
พลาดจะยังคงปรากฏ

1 กด ตั้งคา
2 กด 7 จากนั้นกด 3

ซึ่งเมน ูPreferences (ลักษณะท่ีตองการ) จะปรากฏขึ้น จากนั้นจึงเลือก
Set Prompt Delay Time (ต้ังเวลาหนวงขอความ)

3 กด  เพ่ือเลือกเวลาหนวง จากนั้นกด OK

เรียกคืนคาดฟีอลตจากโรงงาน               
ทานสามารถเรียกคืนคาเดิมของเครื่อง HP all-in-one ที่กําหนดจากโรงงานได

หมายเหตุ การเรียกคืนคาดีฟอลตท่ีกําหนดจากโรงงานจะไมเปลี่ยนขอมูลวันที่
ที่ทานกําหนดไว และจะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทานทําตอ
การตั้งคาการสแกนและภาษา และประเทศ/ภูมิภาค

ทานสามารถเรียกคืนคาดีฟอลตไดโดยใชปุมฟงกชันที่แผงควบคุมเทาน้ัน

1 กด ตั้งคา
2 กด 6 จากนั้นกด 3

ซึ่งเมน ูTools (เครื่องมือ) จะปรากฏขึ้น จากนั้นเลือก Restore 
Factory Defaults (เรียกคืนคาดีฟอลตที่กําหนดโดยโรงงาน)
คาดีฟอลตท่ีกําหนดจากโรงงานไดรับการเรียกคืน

ระบบสงเสียงเพื่อการดแูลรักษาเครื่องดวยตนเอง
เครื่อง HP all-in-one อาจสงเสียงดังข้ึนหลังจากไมไดใชงานเปนระยะเวลา
นาน (ประมาณ 2 สัปดาห)ซึ่งเปนการทํางานปกติที่จําเปน เพ่ือจะทําใหเครื่อง 
HP all-in-one สามารถพิมพงานที่มีคุณภาพดีท่ีสุดเสมอ
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16 ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้อง
ตน     
บทนี้จะกลาวถึงขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ HP all-in-one โดยจะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับปญหาในการติดต้ังและการตั้งคาโดยเฉพาะ พรอมปญหา
เกี่ยวกับการใชงานสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตน โปรด
ดูที่หนาจอไฟล HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มา
พรอมกับซอฟตแวรของทาน

ปญหาหลายๆ อยางเกิดข้ึนเมื่อเช่ือมตอ HP all-in-one เขากับคอมพิวเตอร
โดยใชสายเคเบิล USB กอนท่ีจะติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one บน
คอมพิวเตอรถาทานเชื่อมตอ HP all-in-one เขากับคอมพิวเตอรกอนที่จะ
ปรากฏคําสั่งที่หนาจอใหติดต้ังซอฟตแวร ทานตองทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้:
1 ถอดสายเคเบิล USB ออกจากคอมพิวเตอร
2 ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ถาทานไดติดต้ังซอฟตแวรเรียบรอยแลว)
3 รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร
4 ปด HP all-in-one รอประมาณหนึ่งนาที แลวรีสตารท
5 ติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one ใหมอีกครั้งหามตอสายเคเบิล USB เขา

กับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะปรากฏหนาจอการติดต้ังซอฟตแวร

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถอนการติดต้ังและการติดต้ังซอฟตแวรใหม โปรดดู
การถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้

● การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคา: มีขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา
ฮารดแวร การติดต้ังซอฟตแวร การตั้งคาโทรสาร และการแกไขปญหา
เบื้องตนในการต้ังคา HP Instant Share

● การแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงาน: หัวขอนี้จะอธิบายถึงปญหาที่อาจ
เกิดข้ึนไดในระหวางการทํางานตามปกติ เมื่อใชคุณสมบัติพิเศษของ 
HP all-in-one

● การอัพเดตอุปกรณ: ทานตองเขาเว็บไซตศูนยบริการลูกคาของ HP เพ่ือดึง
ขอมูลการอัพเกรดสําหรับอุปกรณของทาน ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
จากศูนยบริการลูกคาของ HP หรือขอความบนจอแสดงผลกราฟกสีสวนนี้
จะเปนขอมูลเกี่ยวกับการอัพเดตอุปกรณ
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กอนทีท่านจะโทรไปยังศูนยบริการลูกคาของ 
HP                          

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

– คูมือการติดตั้ง: คูมือการติดต้ังจะอธิบายถึงวิธีการตั้งคา HP all-in-
one

– คูมือการใชงาน: คูมือการใชงานคือหนังสือที่ทานกําลังอานอยูหนังสือ
นี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติพ้ืนฐานของ HP all-in-one และวิธีการใช 
HP all-in-one โดยไมไดเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร พรอม
ขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในการตั้งคาและการใชงาน

– HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP): หนาจอ
HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) จะอธิบายวิธี
การใช HP all-in-one รวมกับคอมพิวเตอร พรอมขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนซึ่งไมไดอยูในคูมือการใชงาน

– ไฟล Readme:ไฟล Readme มีขอมูลเกี่ยวกับปญหาการติดต้ังที่
อาจเกิดข้ึนได รวมทั้งขอกําหนดเกี่ยวกับระบบสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดู การดูไฟล Readme

– คูมือการใชระบบเครือขาย: คูมือการใชระบบเครือขายจะอธิบายวิธีติด
ต้ัง HP all-in-one บนระบบเครือขาย

2 หากทานไมสามารถใชขอมูลที่มีอยูในเอกสารแกไขปญหาไดสําเร็จ ใหไป
ที่เว็บไซต www.hp.com/support เพ่ือดําเนินการดังน้ี:
– เขาไปที่หนาความชวยเหลือแบบออนไลน
– สงอีเมลคําถามของทานไปยัง HP เพ่ือขอรับคําตอบ
– ติดตอกับผูเช่ียวชาญดานเทคนิคของ HP โดยการแชทผานระบบออ

นไลน
– ตรวจสอบเรื่องการอัพเดตซอฟตแวร
ตัวเลือกความชวยเหลือที่พรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ 
ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

3 ติดตอรานคาที่ทานซื้อผลิตภัณฑถา HP all-in-one มฮีารดแวรท่ีใชงาน
ไมได ทานควรนํา HP all-in-one ไปยังรานที่ทานซื้อผลิตภัณฑนั้นดวย
การใหบริการในชวงระยะเวลาที่รับประกันผลิตภัณฑ HP all-in-one จะ
ไมมคีาธรรมเนียมใดๆ หลังจากหมดระยะเวลารับประกันแลว ทานจะตอง
เสียคาธรรมเนียมการบริการ

4 หากทานใชหนาจอวิธีใช หรือเว็บไซต HP แลวแตยังไมสามารถแกไข
ปญหาได ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP โดยใชหมายเลขสําหรับ
ประเทศ/ภูมิภาคของทานสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การติดตอขอรับ
บริการจาก HP
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การดไูฟล Readme         
ทานสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาในการติดต้ังที่อาจเกิดข้ึนไดและขอ
กําหนดของระบบ จากไฟล Readme
● ใน Windows ทานสามารถอานไฟล Readme ไดจากแถบงาน 

Windows โดยคลิก Start (เริ่มตน) ไปที่ Programs (โปรแกรม) 
หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้น ไปท่ี Hewlett-
Packard ไปที่ HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one 
แลวคลิก View the Readme File (ดูไฟล Readme)

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

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคา         
สวนน้ีประกอบดวย คําแนะนําการแกไขปญหาในการติดต้ังและการตั้งคาที่เกิด
ข้ึนโดยทั่วไป ซึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติฮารดแวร ซอฟตแวร โทรสาร และโดย HP 
Instant Share ของเครื่อง HP all-in-one

การแกไขปญหาเบื้องตนในการตั้งคาฮารดแวร           
อานสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาที่อาจพบในการตั้งคาฮารดแวร HP all-in-one

ไมสามารถเปด HP all-in-one ได

วิธแีกไข
โปรดตรวจสอบวาไดเช่ือมตอสายไฟทั้งหมดไวแนนแลว และรอสักครูเพ่ือ
ให HP all-in-one เปดข้ึนหากทานเพิ่งเปดเครื่อง HP all-in-one เปน
ครั้งแรก อาจตองใชเวลาสักครูเมื่อเปดเครื่องนอกจากนี้ ถาเสียบ HP all-
in-one เขากับปล๊ักตอพวง อยาลืมเปดสวิตซที่ปลั๊กตอพวงกอน
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ทําการตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับมยีังปญหาในการใช HP all-in-one 
รวมกับคอมพิวเตอร         

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

เมื่อติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหตอคอมพิวเตอรของทานเขากับ HP all-in-
one ดวยสายเคเบิลเพียงเสียบปลายดานหนึ่งของสายเคเบิล USB เขากับ
ดานหลังของคอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของเครื่อง HP all-
in-one ทานสามารถเชื่อมตอเขากับพอรท USB ใดๆ ท่ีอยูดานหลัง
คอมพิวเตอรได

มขีอความปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสใีหใสฝาครอบแผงควบคุม

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

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

ใช)

การตั้งคาทีไ่มถูกตองจะแสดงในเมนบูนจอแสดงผลกราฟกส ี          

วิธแีกไข
ทานอาจเลือกประเทศ/ภูมิภาคท่ีไมถูกตองเมื่อต้ังคา HP all-in-one
ประเทศ/ภูมิภาคท่ีทานเลือกจะกําหนดขนาดกระดาษที่แสดงอยูบนจอแสดง
ผลกราฟกสี

เมื่อตองการเปลี่ยนประเทศ/ภูมิภาค ทานตองตั้งคาดีฟอลตสําหรับภาษาอีก
ครั้งโดยทั่วไป ทานจะไดกําหนดภาษาและประเทศ/ภูมิภาคเมื่อติดต้ัง 
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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 เมื่อเลือกภาษาที่ตองการแลว กด OK
6 หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือเลือก No (ไม

ใช)

ปรากฏขอความบนจอแสดงผลกราฟกสใีหปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข
เครื่อง HP all-in-one จะมขีอความแจงใหทานปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพทุกครั้งที่ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหมสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

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

ปรากฏขอความบนจอแสดงผลกราฟกสวีา ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพผิด
พลาด           

สาเหตุ
ใสประเภทของกระดาษในถาดปอนกระดาษไมถูกตอง

วิธแีกไข
ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาดใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช
ขนาด letter หรือ A4 ไวในถาดปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับ
ตําแหนงใหมอีกครั้ง
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หากการปรับตําแหนงผิดพลาดอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับหมึกพิมพ
อาจจะเสียใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HPเขาไปที่ www.hp.com/
supportเมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก
Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลหรือโทรติดตอฝายให
บริการดานเทคนิค

สาเหตุ
เทปพลาสติกที่ใชปองกันจะติดอยูที่ตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข
ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับถาเทปพลาสติกยังคงติดอยูที่หัวฉีด
หมึก ใหคอยๆ ดึงแถบพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพูหามสัมผัสหัวฉีด
หมึกหรือแถบสีทองแดง

1 แถบสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ใสตลับหมึกพิมพเขาไปอีกครั้ง และตรวจสอบวาไดใสตลับหมึกพิมพถูก
ตองและล็อคเขาที่

สาเหตุ
แถบบนตลับหมึกพิมพไมควรสัมผัสกับแถบในตลับหมึกพิมพ
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วิธแีกไข
ดึงแถบออกแลวใสตลับหมึกพิมพใหมอีกครั้งใสตลับหมึกพิมพเขาไปจนสุด
และล็อคเขาที่

สาเหตุ
ตลับหมึกพิมพหรือเซ็นเซอรเสีย

วิธแีกไข
ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HPเขาไปที่ www.hp.com/supportเมื่อ
เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact 
HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลหรือโทรติดตอฝายใหบริการดาน
เทคนิค

เครื่อง HP all-in-one ไมพิมพงาน

วิธแีกไข
ถา HP all-in-one และคอมพิวเตอรไมติดตอสื่อสารกัน ใหลองปฏิบัติดัง
นี้:
● ตรวจสอบสายเคเบิล USB ถาทานใชสายเคเบิลที่เกา สายเคเบิลนั้น

อาจทํางานไมปกติลองตอสายเคเบิลเขากับผลิตภัณฑอื่น เพ่ือดูวาสาย
เคเบิล USB ทํางานเปนปกติหรือไมถาทานเคยพบกับปญหาน้ีมา
กอน ทานอาจจําเปนตองเปลี่ยนสายเคเบิล USB ใหมแลวตรวจสอบ
วาสายเคเบิลไมควรยาวเกิน 3 เมตร หรือ

● ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอรของทานจะตองสามารถใชพอรท USB ได
ระบบปฏิบัติการบางระบบ เชน Windows 95 และ Windows NT 
ไมสนับสนุนการเช่ือมตอ USBตรวจสอบเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมใน
เอกสารท่ีมาพรอมกับระบบปฏิบัติการที่ทานใช

● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวาง HP all-in-one กับเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานตรวจดูวา ไดเสียบสายเคเบิล USB เขาที่พอรท 
USB ดานหลังของ HP all-in-one แนนสนิทและไดเสียบสายเคเบิล 
USB อีกดานหนึ่งเขากับพอรท USB บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลเรียบรอยแลว ปดและเปดเคร่ือง HP all-
in-one ใหมอีกคร้ัง

บท 16

234 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

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

http://www.hp.com/support


● การตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอรทานอาจตองการปดการ
เช่ือมตอผลิตภัณฑตัวเกาจากเครื่องคอมพิวเตอร

● ถา HP all-in-one เปนแบบเครือขาย โปรดดูคูมือการใชระบบเครือ
ขายที่มาพรอมกับ HP all-in-one

● หลังจากที่ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหลองรีสตารทคอมพิวเตอรปด
และเปดเครื่อง HP all-in-one ใหมอีกครั้ง

● If necessary, remove and then install the HP Image 
Zone software again.สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การถอนการ
ติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม

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

มขีอความปรากฏขึ้นที่จอแสดงผลกราฟกสวีามกีระดาษติดหรือมสีิ่งกีดขวาง
ตลับหมึก                 

วิธแีกไข
หากมขีอความวามกีระดาษติดหรือมีส่ิงกีดขวางตลับหมึกปรากฏขึ้นบนจอ
แสดงผลกราฟกสี แสดงวาอาจมวีัสดุหีบหออยูภายในเครื่อง HP all-in-
one ยกฝาแครตลับหมึกพิมพใหเปดข้ึนเพ่ือเปดดูตลับหมึกพิมพ และนํา
วัสดุหีบหอ (เชน เทปหรือกระดาษแข็ง) หรือวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ ที่กีด
ขวางออก

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวร           
ถาทานมปีญหาในระหวางติดต้ังซอฟตแวร โปรดดูหัวขอดานลางเพ่ือหาวิธีแก
ไขถาทานมปีญหาเกี่ยวกับฮารดแวรในระหวางการติดต้ัง โปรดดู การแกไข
ปญหาเบื้องตนในการตั้งคาฮารดแวร
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ในการติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one โดยปกติ จะปรากฏเหตุการณตาม
ลําดับตอไปนี้:
1 ซีดีรอม HP all-in-one จะรันโดยอัตโนมัติ
2 ซอฟตแวรจะเริ่มติดต้ัง
3 ไฟลจะถูกทําสําเนาลงในฮารดไดรฟของทาน
4 จะปรากฏคําสั่งใหทานตอ HP all-in-one เขากับคอมพิวเตอร
5 ตัวอักษร OK และเครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นบนหนาจอตัวชวยใน

การติดต้ัง
6 ทานตองรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
7 Fax Setup wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) จะเริ่มรัน
8 ข้ันตอนการลงทะเบียนจะเริ่มตนข้ึน

หากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งไมเกิดข้ึน แสดงวาอาจมีปญหาในการติดต้ัง
หากตองการตรวจสอบการติดต้ังบนเครื่อง PC ใหทําการตรวจสอบดังนี้:
● เปดใชงาน HP Director (ตัวจัดการ HP) และตรวจสอบวาไอคอนตอไป

นี้ปรากฏขึ้น: Scan Picture (สแกนภาพ), Scan Document (สแกน
เอกสาร), Send Fax (สงโทรสาร) และ HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพ
ของ HP)สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มใชงาน HP Director (ตัว
จัดการ HP) โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูป
ภาพของ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวรของทาน หากไอคอนไมปรากฏขึ้น
ในทันที ทานอาจตองรอสักครูเพ่ือให HP all-in-one เช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรของทานหรือดูที่ ไมมีไอคอนบางตัวใน HP Director (ตัว
จัดการ HP)

หมายเหตุ หากทานทําการติดต้ังซอฟตแวรตามขอกําหนดขั้นตํ่าสุด (ที่
ใกลเคียงกับการติดต้ังทั่วไป) ระบบจะไมติดต้ัง HP Image 
Zone และ Copy (การทําสําเนา) และทานจะไมสามารถใช
คุณสมบัติเหลาน้ีไดจาก 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 ไมมปีฏิกิริยาตอบ
สนอง

วิธแีกไข
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1 ไปท่ีเมน ูStart (เริ่มตน) บน Windows แลวคลิก Run (เปดใชงาน)
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2 ในกรอบโตตอบ Run (เปดใชงาน) ใหใส d:\setup.exe (หาก
ไดรฟซดีีรอมของทานไมไดแทนดวยอักษร D ใหปอนตัวอักษรอ่ืนที่
ถูกตอง) จากน้ัน คลิก OK (ตกลง)

หนาจอตรวจสอบระบบขั้นต่ําปรากฏขึ้น

วิธแีกไข
ระบบของทานไมตรงตามขอกําหนดขั้นตํ่าในการติดต้ังซอฟตแวรคลิก
Details (รายละเอียด) เพ่ือดูรายละเอียดของปญหาดังกลาว จากน้ันทํา
การแกไขปญหากอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร

มเีครื่องหมาย X สแีดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB

วิธแีกไข
โดยปกติ จะมีเครื่องหมายสีเขียวปรากฏขึ้นเพ่ือบงช้ีวา อุปกรณตางๆ 
สามารถทํางานรวมกันไดเครื่องหมาย X สีแดงบงช้ีวา เกิดขอผิดพลาดใน
การทํางานรวมกัน

ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1 ตรวจสอบวาไดใสฝาครอบแผงควบคุมไวแนนแลว จากนั้นใหถอด
ปลั๊กเครื่อง HP all-in-one ออก แลวเสียบใหม

2 ตรวจสอบวาเสียบสาย USB และสายไฟแลว

3 คลิก Retry (ลองอีกครั้ง) เพ่ือลองใชคุณสมบัติการติดต้ังแบบพรอม
ใชงาน (plug and play) หากเครื่องยังไมทํางาน ใหดําเนินการข้ัน
ตอไป
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4 ตรวจสอบวาติดต้ังสายเคเบิล USB ไวอยางถูกตอง ดังนี้:
– ถอดสาย USB แลวเสียบใหม
– อยาตอสายเคเบิล USB เขากับแปนพิมพหรือฮับที่ไมใชไฟ 

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

สาย ทานอาจดึงสายอื่นๆ ออกกอนขณะทําการติดต้ัง
5 ดําเนินการติดต้ังตอ แลวรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรจากนั้น เปด

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

6 หากไอคอนท่ีสําคัญไมปรากฏขึ้น ใหนําซอฟตแวรออก แลวติดต้ัง
ใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การถอนการติดต้ังและติดต้ัง
ซอฟตแวรใหม

ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดทีไ่มทราบสาเหตเุกิดขึ้น

วิธแีกไข
พยายามติดต้ังตอไปถายังไมสามารถติดต้ังได ใหหยุด แลวเร่ิมตนติดต้ัง
ใหมอีกครั้ง โดยทําตามคําสั่งบนหนาจอหากมขีอผิดพลาดเกิดข้ึน ทานอาจ
ตองถอนการติดต้ัง และติดต้ังซอฟตแวรใหมอยาเพียงแตลบไฟล
โปรแกรม HP all-in-one ออกจากฮารดไดรฟแตควรลบไฟลตางๆ อยาง
ถูกตองโดยใชยูทิลิต้ี uninstall (ถอนการติดต้ัง) ที่อยูในกลุมโปรแกรม 
HP all-in-one
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม

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 ออกจากฮา
รดไดรฟแตควรลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ี uninstall (ถอน
การติดต้ัง) ที่อยูในกลุมโปรแกรม HP all-in-oneสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดู การถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม

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

โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ 
HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวรของทาน

2 คลิกเมนู Settings (การติดต้ัง) เลือก Fax Settings and 
Setup (การตั้งคาโทรสารและการติดต้ัง) จากนั้นเลือก Fax 
Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร)

หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น

วิธแีกไข

➔ ใน Windows ทานสามารถเขาสูหนาจอการลงทะเบียนจากแถบงาน
ของ Windows ได โดยคลิกที่ Start (เริ่มตน) ไปที่ Programs (
โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) (สําหรับ XP)
Hewlett-Packard HP Photosmart 2600/2700 series all-
in-one จากนั้น คลิก Sign up now (ลงทะเบียนเด๋ียวนี ้)

ไมปรากฏ Digital Imaging Monitor  (หนาจอรูปดิจิตอล) ในซสิเต็มเทรย

วิธแีกไข
หาก Digital Imaging Monitor (หนาจอรูปดิจิตอล) ไมปรากฏในซิสเต็ม
เทรย ใหเปด HP Director (ตัวจัดการ HP) เพ่ือตรวจสอบวามไีอคอน
สําคัญอยูในน้ันหรือไมสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มใชงาน
HP Director (ตัวจัดการ HP) โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone 
Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวรของทาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาไมมีไอคอนที่สําคัญใน
HP Director (ตัวจัดการ HP) โปรดดู ไมมีไอคอนบางตัวใน
HP Director (ตัวจัดการ HP)
โดยปกติ ซิสเต็มเทรยจะปรากฏอยูที่มุมขวาดานลางของเดสกท็อป

การถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรใหม                 
ถาการติดต้ังไมสมบูรณ หรือถาทานตอสายเคเบิล USB เขากับคอมพิวเตอร
กอนที่จะปรากฏหนาจอการติดต้ังซอฟตแวร ทานอาจตองถอนการติดต้ัง แลวจึง
ติดต้ังซอฟตแวรใหมอยาเพียงแตลบไฟลโปรแกรม HP all-in-one ออกจากฮา
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รดไดรฟแตควรลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ี uninstall (ถอนการติด
ต้ัง) ที่อยูในกลุมโปรแกรม HP all-in-one
การติดต้ังใหมอาจใชเวลาประมาณ 20 ถึง 40 นาที สําหรับคอมพิวเตอรระบบ 
Windows และ Macintosh การถอนการติดต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอร
ระบบ Windows มีสามวิธี คือ

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่1
1 ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one จากเครื่องคอมพิวเตอรอยาเช่ือม

ตอเครื่อง HP all-in-one เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติด
ต้ังซอฟตแวรใหม

2 กดปุม เปด เพ่ือปด HP all-in-one
3 ไปท่ีแถบงานของ Windows จากนั้นคลิก Start (เริ่มตน) Start 

Programs (เริ่มตนโปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้ง
หมด) (สําหรับ XP) Hewlett-Packard HP Photosmart 
2600/2700 series all-in-one uninstall software (ถอนการติด
ต้ังซอฟตแวร)

4 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
5 หากปรากฏขอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก

No  (ไม)
โปรแกรมอื่นๆ ท่ีใชไฟลเหลานี้อาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบไป

6 รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one กอนที่จะรี
สตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรอยาเช่ือมตอเครื่อง HP all-in-one 
เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวรใหม

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

8 หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตอ HP all-in-one เขากับ
คอมพิวเตอรของทาน

9 กดปุม เปด เพ่ือเปด HP all-in-one
หลังจากเชื่อมตอและเปดเครื่อง HP all-in-one ทานอาจตองรอสักครูขณะ
คอมพิวเตอรดําเนินการคนหารายละเอียดของอุปกรณเพ่ือใหสามารถทํา
งานรวมกันได

10 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณแลว ไอคอน Status Monitor (จอ
สถานะ) จะปรากฏในซสิเต็มเทรยของ Windows
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เมื่อตองการตรวจสอบวา ซอฟตแวรไดรับการติดต้ังอยางถูกตองหรือไม ใหดับ
เบิลคลิกที่ไอคอน HP Director (ตัวจัดการ HP) บนเดสกท็อปหาก
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 จากนั้นคลิก Change/

Remove (เปลี่ยน/ลบออก)
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

4 ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one จากเครื่องคอมพิวเตอร
5 รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one กอนที่จะรี
สตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรอยาเช่ือมตอเครื่อง HP all-in-one 
เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวรใหม

6 เริ่มดําเนินการติดต้ัง
7 ปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอและคําแนะนําในคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ 

HP all-in-one

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่3

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

1 เปดใชงานโปรแกรมการติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart 
2600/2700 series all-in-one

2 เลือก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) และทําตามคําสั่งบนหนาจอ
3 ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one จากเครื่องคอมพิวเตอร
4 รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร
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หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one กอนที่จะรี
สตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรอยาเช่ือมตอเครื่อง HP all-in-one 
เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวรใหม

5 เปดใชงานโปรแกรมการติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart 
2600/2700 series all-in-one อีกครั้ง

6 เริ่มดําเนินการ Reinstall (การติดต้ังใหม)
7 ปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอและคําแนะนําในคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ 

HP all-in-one

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Macintosh
1 ถอดการเชื่อมตอเครื่อง 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 ใหถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-

in-one จากนั้น รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP all-in-one กอนที่จะรี
สตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรอยาเช่ือมตอเครื่อง HP all-in-one 
เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวรใหม

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

การแกไขปญหาเบื้องตนจากการตั้งคาโทรสาร                       
บทนี้จะกลาวถึงขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนจากการตั้งคาโทรสารสําหรับ 
HP all-in-oneหากทานต้ังคา HP all-in-one สําหรับโทรสารไมถูกตอง ทาน
อาจประสบปญหาเมื่อสงหรือรับโทรสาร หรือทั้งเมื่อสงและรับ

เคล็ดลับ บทนี้จะกลาวถึงเฉพาะการแกไขปญหาเบื้องตนท่ีเกี่ยวกับการตั้งคาเทา
นั้นสําหรับวิธีแกไขปญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรสาร เชน ปญหาของ
โทรสารที่พิมพออกมาหรือการรับโทรสารไดชา โปรดดู วิธีใชการแก
ไขปญหาเบื้องตน ที่มาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone
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หากทานประสบปญหาเกี่ยวกับการสงโทรสาร ทานสามารถสั่งพิมพรายงานการ
ทดสอบโทรสารเพื่อตรวจดูสถานะของเครื่อง HP all-in-one ไดการทดสอบจะ
ลมเหลวหากเครื่อง HP all-in-one ไมไดรับการตั้งคาสําหรับโทรสารอยางถูก
ตองใหทําการทดสอบนี้หลังจากทานต้ังคาโทรสารที่เครื่อง HP all-in-one เสร็จ
เรียบรอยแลว

การทดสอบผลการตั้งคาโทรสารของทาน                       
1 กด ตั้งคา
2 กด 6 จากนั้นกด 5

ซึ่งจะแสดงเมนู Tools (เครื่องมือ) จากนั้น เลือก Run Fax Test (รัน
การทดสอบโทรสาร)
เครื่อง HP all-in-one จะแสดงสถานของการทดสอบบนจอแสดงผล
กราฟกสีและพิมพรายงานออกมา

3 ทบทวนรายงาน
– หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตทานยังประสบปญหาในการสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาท่ีติดต้ังเหลา
นั้นถูกตองคาที่วางไวหรือไมถูกตองอาจทําใหการสงโทรสารเกิด
ปญหาได

– หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหา ขอมูลที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึนสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูในสวนตัวไปที่ การทด
สอบโทรสารลมเหลว

4 กด OK เพ่ือกลับไปยัง Setup Menu (เมนกูารตั้งคา)
หากทานยังคงประสบปญหาเมื่อใชโทรสาร โปรดดูวิธีใชการแกไขปญหาเบื้อง
ตนเพ่ิมเติมไดจากสวนตอไปน้ี

การทดสอบโทรสารลมเหลว                       
หากทานรันการทดสอบโทรสารแตการทดสอบลมเหลง ใหทบทวนรายงานเพื่อดู
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนหากตองการ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
โปรดดูจากรายงานวาการทดสอบสวนใดที่ลมเหลว แลวคนหาขอมูลจากหัวขอท่ี
เหมาะสมในสวนนี้:
● การทดสอบตัวฮารดแวรของโทรสารลมเหลว
● รายงานผลการทดสอบระบุวา โทรสารที่ตอกับแจ็คเสียบสายโทรศัพทใช

การไมได
● รายงานผลการทดสอบที่ลมเหลวระบุวาสายโทรศัพทตอกับพอรทอยางถูก

ตอง
● ผลการทบสอบระบุวา สภาพสายโทรสารมีปญหา
● ผลการทดสอบระบุวา การตรวจหาเสียงสัญญาณโทรศัพทลมเหลว

การทดสอบตัวฮารดแวรของโทรสารลมเหลว       

คูมือการใชงาน 243

ข
อม
ูลเกี่ยวกับ

การแ
กไขป

ญ
ห
าเบ

ื้องต
น



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

ปลั๊กที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one ออกหลังจากนั้นสองสามวินาที 
ใหเสียบปลั๊กใหมและเปดเครื่องอีกครั้งรันการทดสอบอีกครั้งหนึ่งหาก
การทดสอบลมเหลวอีก ใหทบทวนขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนใน
สวนน้ี

● ลองสงและรับโทรสารถาทานสามารถสงหรือรับโทรสารไดเรียบรอย 
แสดงวาอาจไมปญหาแลว

● หากทานมีคอมพิวเตอรท่ีใช Windows และกําลังรันการทดสอบจาก
Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) ตองแนใจวาเครื่อง
HP all-in-one ไมมีงานอ่ืนคางอยู เชน การรับโทรสารหรือทําสําเนา
โปรดดูท่ีจอแสดงผลกราฟกสี วามีขอความแสดงวาเครื่อง HP all-in-
one กําลังมีงานอยูหรือไมถายังมงีานอื่น ใหรอจนกวาจะเสร็จแลวอยู
ในสถานะหยุดทํางาน แลวจึงคอยทําการทดสอบ

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

รายงานผลการทดสอบระบวุา โทรสารทีต่อกับแจ็คเสียบสายโทรศัพทใชการไม
ได               

วิธแีกไข
● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ ็คโทรศัพทกับเคร่ือง HP all-in-

one เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
● ทานตองแนใจวาไดใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับ HP all-in-one

หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพื่อตอเครื่อง HP all-in-one กับ
แจ็คโทรศัพท ทานอาจไมสามารถสงหรือรับโทรสารไดหลังจากเสียบ
สายโทรศัพทโดยใชสายที่มากับเครื่อง HP all-in-one แลว ใหลองทํา
การทดสอบโทรสารอีกครั้ง

● ทานตองตอสายระหวางเครื่อง HP all-in-one กับแจ็คสายโทรศัพท
ใหถูกตองใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบ
ปลายดานหน่ึงเขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่
พอรทที่เขียนวา "1-LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-oneสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-in-one เพ่ือใชโทรสาร 
โปรดดู การตั้งคาโทรสาร
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● หากทานใช splitter อาจทําใหเกิดปญหาในการใชโทรสารได
(splitter คือตัวตอโทรศัพทที่มหัีวแจ็คโทรศัพทแยกออกเปนสองหัว 
สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท)ลองถอด splitter ออก แลวตอ HP all-in-
one เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง

● ลองตอเครื่องโทรศัพทที่ใชตามปกติกับแจ็คโทรศัพทที่จะใชตอเครื่อง 
HP all-in-one แลวฟงเสียงสัญญาณโทรศัพทหากทานไมไดยินเสียง
สัญญาณโทรศัพท โปรดติดตอผูใหบริการระบบโทรศัพทของทานเพื่อ
ตรวจสอบสายสัญญาณนี้

● ลองสงและรับโทรสารถาทานสามารถสงหรือรับโทรสารไดเรียบรอย 
แสดงวาอาจไมปญหาแลว

หลังจากแกปญหาที่พบทั้งหมดแลว ลองรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อ
ใหแนใจวาจะสามารถผานการทดสอบได และเครื่อง HP all-in-one 
พรอมสําหรับการใชโทรสาร

รายงานผลการทดสอบทีล่มเหลวระบวุาสายโทรศัพทตอกับพอรทอยางถูก
ตอง                         

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

หนึ่งเขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหน่ึงเขาที่พอรทที่เขียน
วา "1-LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ หากทานใชพอรท "2-EXT" เพ่ือตอกับแจ็คโทรศัพท ทาน
จะไมสามารถสงหรือรับโทรสารควรใชพอรท "2-EXT" 
เพ่ือตอกับอุปกรณอ่ืนๆ เทานั้น เชน เครื่องตอบรับ
โทรศัพทหรือโทรศัพท

2 หลังจากตอสายโทรศัพทกับพอรทที่ "1-LINE" แลวใหทําการทดสอบ
โทรสารอีกครั้งเพื่อใหมั่นใจวา ผานการทดสอบเรียบรอยและเครื่อง 
HP all-in-one พรอมสําหรับการใชโทรสาร

3 ลองสงและรับโทรสาร

ผลการทบสอบระบวุา สภาพสายโทรสารมปีญหา       

วิธแีกไข
● ทานตองตอเครื่อง HP all-in-one เขากับสายโทรศัพทระบบอนา

ล็อค มิฉะนั้นทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารไดหากตองการ
ตรวจดูวาสายโทรศัพทนั้นเปนระบบดิจิตอลหรือไม ใหลองตอสายกับ
โทรศัพทระบบอนาล็อคทั่วๆ ไป แลวฟงสัญญาณหากทานไมไดยิน
เสียงสัญญาณโทรศัพทตามปกติ แสดงวาอาจเปนสายโทรศัพทสําหรับ
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ระบบดิจิตอลโปรดตอ HP all-in-one เขากับสายโทรศัพทระบบอนา
ล็อคแลวลองสงหรือรับโทรสาร

● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ ็คโทรศัพทกับเคร่ือง HP all-in-
one เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

● ทานตองตอสายระหวางเครื่อง HP all-in-one กับแจ็คสายโทรศัพท
ใหถูกตองใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบ
ปลายดานหน่ึงเขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่
พอรทที่เขียนวา "1-LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-oneสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-in-one เพ่ือใชโทรสาร 
โปรดดู การตั้งคาโทรสาร

● อุปกรณอ่ืน ที่ใชสายรวมกับ HP all-in-one อาจทําใหการทดสอบลม
เหลวไดหากตองการทราบวามีอุปกรณใดที่ทําใหเกิดปญหาหรือไม ให
ถอดสายอุปกรณอื่นๆ ออกจากสายโทรศัพท แลวทําการทดสอสอบอีก
ครั้ง
– หาก Fax Line Condition Test (การทดสอบสภาพสายโทร

สาร) ผานเมื่อไมติดต้ังอุปกรณอื่น แสดงวาอุปกรณอื่นเปนตัวที่
กอใหเกิดปญหา ลองเสียบอุปกรณเพ่ิมทีละตัว แลวทําการทด
สอบในแตละครั้ง จนกวาจะพบวาอุปกรณตัวใดท่ีทําใหเกิดปญหา

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

● หากทานใช splitter อาจทําใหเกิดปญหาในการใชโทรสารได
(splitter คือตัวตอโทรศัพทที่มหัีวแจ็คโทรศัพทแยกออกเปนสองหัว 
สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท)ลองถอด splitter ออก แลวตอ HP all-in-
one เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง

หลังจากแกปญหาที่พบทั้งหมดแลว ลองรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อ
ใหแนใจวาจะสามารถผานการทดสอบได และเครื่อง HP all-in-one 
พรอมสําหรับการใชโทรสารหากการทดสอบ Fax Line Condition (
สภาพสายโทรสาร) ยังคงลมเหลวและประสบปญหาในการใชโทรสาร 
โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการระบบโทรศัพทบานของทานเพื่อตรวจสอบ
สายโทรศัพท

ผลการทดสอบระบวุา การตรวจหาเสียงสัญญาณโทรศัพทลมเหลว       

วิธแีกไข
● อุปกรณอ่ืน ที่ใชสายรวมกับ HP all-in-one อาจทําใหการทดสอบลม

เหลวไดหากตองการทราบวามีอุปกรณใดที่ทําใหเกิดปญหาหรือไม ให
ถอดสายอุปกรณอื่นๆ ออกจากสายโทรศัพท แลวทําการทดสอสอบอีก
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ครั้งหาก Dial Tone Detection Test (การทดสอบหาเสียง
สัญญาณโทรศัพท) ผานเมื่อไมติดต้ังอุปกรณอื่น แสดงวาอุปกรณอ่ืน
เปนตัวที่กอใหเกิดปญหา ลองเสียบอุปกรณเพ่ิมทีละตัว แลวทําการทด
สอบในแตละครั้ง จนกวาจะพบวาอุปกรณตัวใดท่ีทําใหเกิดปญหา

● ลองตอเครื่องโทรศัพทที่ใชตามปกติกับแจ็คโทรศัพทที่จะใชตอเครื่อง 
HP all-in-one แลวฟงเสียงสัญญาณโทรศัพทหากทานไมไดยินเสียง
สัญญาณโทรศัพท โปรดติดตอผูใหบริการระบบโทรศัพทของทานเพื่อ
ตรวจสอบสายสัญญาณนี้

● ทานตองตอสายระหวางเครื่อง HP all-in-one กับแจ็คสายโทรศัพท
ใหถูกตองใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบ
ปลายดานหน่ึงเขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่
พอรทที่เขียนวา "1-LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-oneสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-in-one เพ่ือใชโทรสาร 
โปรดดู การตั้งคาโทรสาร

● หากทานใช splitter อาจทําใหเกิดปญหาในการใชโทรสารได
(splitter คือตัวตอโทรศัพทที่มหัีวแจ็คโทรศัพทแยกออกเปนสองหัว 
สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท)ลองถอด splitter ออก แลวตอ HP all-in-
one เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง

● หากระบบโทรศัพทของทานไมไดใชสําหรับโทรศัพทแบบกดปุม เชน 
เปนระบบ PBX บางระบบ อาจทําใหการทดสอบลมเหลวไดซึ่งจะทํา
ใหเกิดปญหาในการสงและรับโทรสารลองสงและรับโทรสาร

● ดูวาการตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคถูกตองตามประเทศ/ภูมิภาคของทาน
หากยังไมไดต้ังคา หรือต้ังคาประเทศ/ภูมิภาคไวไมถูกตอง อาจทําให
การทดสอบลมเหลว และเกิดปญหาในการรับสงโทรสารไดหากตอง
การตรวจสอบคาติดต้ัง กด ตั้งคา แลวกด 7 ภาษาและประเทศ/
ภูมิภาคจะปรากฎขึ้นบนจอกราฟกสีหากตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคไวไม
ถูกตอง กด OK และปฏิบัติตามคําสั่งบนจอกราฟกสีเพ่ือเปล่ียนคา
ใหม

● ทานตองตอเครื่อง HP all-in-one เขากับสายโทรศัพทระบบอนา
ล็อค มิฉะนั้นทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารไดหากตองการ
ตรวจดูวาสายโทรศัพทนั้นเปนระบบดิจิตอลหรือไม ใหลองตอสายกับ
โทรศัพทระบบอนาล็อคทั่วๆ ไป แลวฟงสัญญาณหากทานไมไดยิน
เสียงสัญญาณโทรศัพทตามปกติ แสดงวาอาจเปนสายโทรศัพทสําหรับ
ระบบดิจิตอลโปรดตอ HP all-in-one เขากับสายโทรศัพทระบบอนา
ล็อคแลวลองสงหรือรับโทรสาร

หลังจากแกปญหาที่พบทั้งหมดแลว ลองรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อ
ใหแนใจวาจะสามารถผานการทดสอบได และเครื่อง HP all-in-one 
พรอมสําหรับการใชโทรสารหากการทดสอบ Dial Tone Detection (
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การตรวจหาเสียงสัญญาณโทรศัพท) ยังคงลมเหลว โปรดติดตอบริษัทผูให
บริการระบบโทรศัพทบานของทานเพื่อตรวจสอบสายโทรศัพท

เครื่อง HP all-in-one มปีญหาการรับสงโทร
สาร                                             

วิธแีกไข

หมายเหตุ โซลูชันน้ีจะใชเฉพาะในประเทศ/ภูมิภาคที่เราใหสายโทรศัพท
แบบ 2 เสนมาในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one อันได
แก:อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน 
โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละ
ตินอเมริกา มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด โปรตุเกส 
รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐ
อเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

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

1 แจ็คตอสายโทรศัพท
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP all-in-one

สายโทรศัพทพิเศษแบบ 2 เสนจะตางจากสายโทรศัพทแบบ 4 เสน
ทั่วๆ ไปที่ทานอาจมีอยูแลวที่บานหรือที่ทํางานดูที่ปลายสายแลวเปรียบ
ระหวางสายสองประเภทดังแสดงในภาพดานลาง
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ใหทานใชสายโทรศัพทแบบ 4 เสน ใหถอดออก แลวใชสายแบบ 2 
เสนที่ใหมาตอเขากับพอรทที่เขียนวา "1-LINE" ที่ดานหลังของ 
HP all-in-oneหากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอสาย
โทรศัพทและตั้งคา HP all-in-one เพ่ือใ ชโทรสาร โปรดดู การตั้งคา
โทรสาร.
 ถาสายโทรศัพทที่จัดใหไวยาวไมพอ ทานสามารถเพิ่มความยาวของ
สายไดสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-
in-one ยาวไมพอ

● โปรดใชสายโทรศัพทในกลองที่ใหมาพรอมกับ HP all-in-one เพ่ือ
ตอกับแจ็คโทรศัพทควรตอปลายสายดานหนึ่งของโทรศัพทเขากับ
พอรท "1-LINE" ที่ดานหลังของ HP all-in-one และตอปลายอีก
ดานกับแจ็คโทรศัพท ดังภาพดานลาง

 ถาสายโทรศัพทที่จัดใหไวยาวไมพอ ทานสามารถเพิ่มความยาวของ
สายไดสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP all-
in-one ยาวไมพอ

● ลองตอเครื่องโทรศัพทที่ใชตามปกติกับแจ็คโทรศัพทที่จะใชตอเครื่อง 
HP all-in-one แลวฟงเสียงสัญญาณโทรศัพทหากทานไมไดยินเสียง
สัญญาณโทรศัพท โปรดติดตอผูใหบริการระบบโทรศัพทของทานเพื่อ
ตรวจสอบสายสัญญาณนี้

● อุปกรณอ่ืนที่ใชสายรวมกันกับ HP all-in-one อาจกําลังถูกใชงานตัว
อยางเชน ทานจะไมสามารถใช HP all-in-one เพ่ือรับสงโทรสาร
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หากเบอรตอน้ีกําลังถูกใชงาน หรือหากทานกําลังใชพีซโีมเด็มเพื่อสงอี
เมลหรือเลนอินเทอรเน็ต

● สายโทรศัพทที่ตออาจมเีสียงรบกวน (noise) สายโทรศัพทที่มี
คุณภาพเสียงตํ่า (noise) อาจทําใหการใชโทรสารมีปญหาลองตรวจดู
คุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยการเสียบสายโทรศัพทเขากับแจ็ค
โทรศัพท แลวฟงดูวามีสัญญาณรบกวนหรือไมหากทานไดยิน
สัญญาณรบกวน ใหปด Error Correction Mode (โหมดแกไข
ขอผิดพลาด - ECM) แลวลองใชโทรสารอีกครั้งสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การใชโหมดแกไขขอผิดพลาดหากยังไมสามารถแกไข
ปญหาได โปรดติดตอผูใหบริการระบบโทรศัพทของทาน

● หากทานใชบริการ digital subscriber line (DSL) ตองแนใจวา
ทานไดตอ DSL ฟลเตอรไวแลว มฉิะนั้นทานจะไมสามารถใชโทร
สารไดDSL ฟลเตอรจะขจัดสัญญาณดิจิตอล และให HP all-in-one 
สื่อสารกับสายโทรศัพทไดอยางราบรื่นโปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผู
ใหบริการระบบ DSL ของทานหากทานมี DSL ฟลเตอรแลว ตองตอ
ฟลเตอรใหถูกตองสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู กรณี B:ต้ังคา 
HP all-in-one ดวย DSL

● โปรดดูใหแนใจวา เครื่อง HP all-in-one ไมไดตอกับแจ็คโทรศัพท
ที่ต้ังไวสําหรับโทรศัพทระบบดิจิตอลหากตองการตรวจดูวาสาย
โทรศัพทนั้นเปนระบบดิจิตอลหรือไม ใหลองตอสายกับโทรศัพทระบบ
อนาล็อคทั่วๆ ไป แลวฟงสัญญาณหากทานไมไดยินเสียงสัญญาณ
โทรศัพทตามปกติ แสดงวาอาจเปนสายโทรศัพทสําหรับระบบดิจิตอล

● หากทานไมไดใชระบบโทรศัพทสาขา (PBX) หรือใชการแปลง
สัญญาณ/บริการผานเครือขายโทรศัพท (converter/terminal 
adapter) สําหรับบริการทางดวนขอมูล (ISDN) โปรดตรวจดูวา 
HP all-in-one ตอเขากับพอรทท่ีใชสําหรับโทรสารและโทรศัพทแลว
และถาทําใหได ใหดูวา การตั้งคาบริการผานเครือขายนั้นตรงกับ
ประเภทระบบชุมสาย (switch type) สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของ
ทานแลว
โปรดจําไววา ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานต้ังคาคอนฟก
ของพอรทสําหรับอุปกรณโทรศัพทบางตัวไดเปนพิเศษตัวอยางเชน 
ทานอาจกําหนดใหพอรทหนึ่งเปนโทรศัพทและเครื่องโทรสาร
มาตรฐาน Group 3 และอีกพอรทหนึ่งเปนพอรทอเนกประสงคหาก
ทานยังคงประสบปญหาในการตอพอรทโทรสาร/โทรศัพท ใหลองใช
พอรทที่กําหนดใหเปนพอรทอเนกประสงค ซึ่งอาจระบุไววา "multi-
combi" หรือคําอื่นที่คลายกันหากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ต้ังคาเครื่อง HP all-in-one ดวยสายที่สําหรับระบบ PBX หรือ 
ISDN โปรดดู การตั้งคาโทรสาร
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● หากทานใชสายโทรศัพทสําหรับ HP all-in-one รวมกับบริการ 
DSL โมเด็ม DSL อาจตอสายดินไมถูกตองหากโมเด็ม DSL ตอสาย
ดินไมถูกตอง อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพทไดสาย
โทรศัพทที่มีคุณภาพเสียงตํ่า (noise) อาจทําใหการใชโทรสารมี
ปญหาทานสามารถตรวจดูคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยการ
เสียบสายโทรศัพทเขากับแจ็คโทรศัพท แลวฟงดูวามสีัญญาณรบกวน
หรือไมหากทานไดยินสัญญาณรบกวน ใหเปดโมเด็ม DSL และถอด
ปลั๊กออกอยางนอย 15 นาทีเปดโมเด็ม DSL แลวลองฟง เสียง
สัญญาณโทรศัพทอีกครั้ง

หมายเหตุ ทานอาจประสบปญหาเสียงรบกวนในสายโทรศัพทเนื่อง
จากไฟฟาสถิตยไดอีกในอนาคตหากเครื่อง HP all-in-
one หยุดรับสงโทรสาร ใหปฏิบัติตามขั้นตอนนี้อีกครั้ง

หากทานยังไดยินสัญญาณรบกวนในสายหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเปดโมเด็ม DSL โปรดติดตอผูใหบริการ DSLนอกจาก
นี้ ทานอาจติดตอผูใหบริการระบบโทรศัพทของทาน

● หากทานใช splitter อาจทําใหเกิดปญหาในการใชโทรสารได
(splitter คือตัวตอโทรศัพทที่มหัีวแจ็คโทรศัพทแยกออกเปนสองหัว 
สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท)ลองถอด splitter ออก แลวตอ HP all-in-
one เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง

เครื่อง HP all-in-one มปีญหาเมื่อสงโทรสารดวยตน
เอง                               

วิธแีกไข
● โทรศัพทที่ทานใชเพ่ือรับโทรสารตองตอเขากับ HP all-in-one โดย

ตรงหากตองการสงโทรสารดวยตนเอง ทานตองตอโทรศัพทเขากับ
พอรท "2-EXT" ของ HP all-in-one ดังภาพดานลางสําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการสงโทรสารดวยตนเอง โปรดดู การสงโทรสารจาก
โทรศัพทดวยตนเอง
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1 แจ็คตอสายโทรศัพท
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP all-in-one
3 โทรศัพท

● หากทานสงโทรสารจากโทรศัพทที่ตอกับเครื่อง HP all-in-one โดย
ตรง ทานตองใชแปนโทรศัพทเพ่ือสงโทรสารหามกดที่แปนพิมพบน
แผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one

เครื่อง HP all-in-one ไมสามารถรับโทรสาร แตจะสามารถสงโทรสาร
ได                             

วิธแีกไข
● หากทานไมไดใชบริการรับสายใดเปนพิเศษ โปรดดูใหแนใจวาทาน

ไดต้ังใหคุณสมบัติ Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียก
เขา) บน HP all-in-one ตอบรับ All Rings (ทุกสายเรียกเขา) แลว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา (เสียง
เรียกเขาเฉพาะ)

● หาก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ถูกต้ังเปน Off (ปด) ทาน
จะตองรับโทรสารดวยตนเอง มฉิะนั้น เคร่ือง HP all-in-one จะไม
รับโทรสารสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดู
การรับโทรสารดวยตนเอง

● หากทานใชบริการวอยซเมลที่เลขหมายโทรศัพทที่ทานใชรับโทรสาร
ดวย ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง และไมสามารถใหเครื่องรับ
โดยอัตโนมัติซึ่งหมายความวา ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขา
มาดวยตนเองหากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาเครื่อง 
HP all-in-one เมื่อใชบริการวอยซเมล โปรดดู การตั้งคาโทรสาร 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดู การรับโทร
สารดวยตนเอง

● หากทานติดต้ังพีซีโมเด็มบนสายเดียวกับที่ใชเครื่อง HP all-in-one 
ตรวจดูใหแนใจวา ทานไมไดต้ังซอฟตแวรพีซโีมเด็มเพ่ือรับโทรสาร
อัตโนมัติโมเด็มที่เปดใชงานคุณสมบัติรับโทรสารอัตโนมัติจะรับโทร
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สารทุกสายที่เขามา ซึ่งจะทํา ให HP all-in-one ไมสามารถรับโทร
สารได

● หากทานใชเครื่องตอบรับอัตโนมัติบนสายเดียวกับที่ใช HP all-in-
one ทานอาจประสบปญหาหนึ่งในขอตอไปนี้:
– เครื่องตอบรับอัตโนมัติอาจถูกต้ังใหใชงานรวมกับ HP all-in-

one ไวอยางไมถูกตอง
– ขอความตอบรับอัตโนมัติของทานอาจยาวหรือมเีสียงดังเกินไป 

จนทําให HP all-in-one ไมสามารถตรวจจับสัญญาณโทรสาร
ได และทําใหเคร่ืองโทรสารที่โทรเขามายกเลิกการติดตอไป

– เครื่องตอบรับอัตโนมัติอาจวางสายเร็วเกินไปหลังจากเริ่มเปดขอ
ความตอบรับ หากไมพบวามผูีพยายามบันทึกขอความไว เชนใน
กรณีที่เปนการโทรเขามาเพื่อสงโทรสารซึ่งจะทําให HP all-in-
one ไมสามารถตรวจจับสัญญาณโทรสารไดปญหานี้เกิดข้ึนกับ
เครื่องตอบรับอัตโนมัติระบบดิจิตอลมากที่สุด

การปฏิบัติดังตอไปนี้อาจชวยทานแกปญหาตางๆ ดังกลาวได:
– เมื่อทานใชเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติบนสายเดียวกับที่ใชรับโทร

สาร ใหตอเครื่องรับอัตโนมัติตรงเขากับเครื่อง HP all-in-one 
ดังที่อธิบายไวใน การตั้งคาโทรสาร

– ตองตั้งเครื่อง HP all-in-one ใหรับโทรสารอัตโนมัติสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-in-one เพ่ือรับโทรสาร
อัตโนมัติ โปรดดู การตั้ง HP all-in-one เพ่ือรับโทรสาร

– ตรวจดูวาไดต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ไวถูก
ตองทานตองตั้งใหเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติรับสายหลังจากเสียง
เรียกเขาดัง 4 คร้ัง และให HP all-in-one รับสายหลังจากเสียง
เรียกเขาดังตามจํานวนสูงสุดของเครื่อง(จํานวนเสียงเรียกเขาสูง
สุดจะตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)ซึ่งการตั้งคาน้ี จะทําให 
เครื่องตอบรับรับสาย และ HP all-in-one ตรวจสอบสายนั้น
หาก HP all-in-one พบวาเปนสัญญาณโทรสาร HP all-in-
one จะรับโทรสารหากเปนสายโทรศัพท เครื่องตอบรับจะบันทึก
ขอความไวสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาจํานวนเสียงเรียกเขา 
โปรดดู การกําหนดจํานวนคร้ังของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

– ถอดเครื่องตอบรับออกและลองรับโทรสารหากทานสามารถรับ
โทรสารโดยไมมีเครื่องตอบรับ แสดงวาเครื่องตอบรับอาจเปนตัว
ที่ทําใหเกิดปญหา

– ถอดเครื่องตอบรับออกแลวบันทึกขอความตอบรับใหม ตองให
ขอความสั้นที่สุดเทาที่จะทําได (ไมเกิน 10 วินาที) และคอยๆ 
พูดดวยน้ําเสียงที่นุมนวลหลังจากสิ้นสุดขอความแลว บันทึกตอ
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ไปโดยไมใหมีเสียงใดๆ รบกวนอีก 4 - 5 วินาทีลองรับโทรสาร
อีกครั้ง

หมายเหตุ เครื่องตอบรับระบบดิจิตอลบางเครื่องอาจไมเก็บชวง
ที่ไมมีเสียงรบกวนหลังจากขอความของทานไว ให
เปดขอความตอบรับเพื่อลองฟง

● หากเครื่อง HP all-in-one ใชสายโทรศัพทรวมกับอุปกรณอื่นๆ 
สําหรับโทรศัพท เชน เครื่องตอบรับ พีซีโมเด็ม และกลองสวิตชแบบ
มัลติพอรท ระดับสัญญาณโทรสารอาจลดลงซึ่งอาจทําใหเกิดปญหา
เมื่อรับโทรสารได
หากตองการทราบวาอุปกรณอ่ืนทําใหเกิดปญหาหรือไม ใหถอดสาย
อุปกรณอ่ืนๆ ออกยกเวน HP all-in-one จากสายโทรศัพท แลวลอง
รับโทรสารอีกครั้งหากทานรับโทรสารไดเมื่อไมมอีุปกรณอื่น แสดงวา
อุปกรณตัวใดตัวหน่ึงอาจทําใหเกิดปญหา ใหคอยๆ ตออุปกรณเพ่ิมที
ละตัว และลองรับโทรสารทุกครั้ง จนกวาจะพบวาอุปกรณตัวใดที่ทําให
เกิดปญหาขึ้น

● หากทานมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับสายโทรสาร (เชน การ
ใชบริการรับสายของบริษัทระบบโทรศัพท) ทานตองตั้งคาของ
คุณสมบัติ Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา) ของ 
HP all-in-one ใหตรงกันตัวอยางเชน หากบริษัทโทรศัพทกําหนด
ใหสายของทานดังสองครั้ง ทานตองเลือก Double Rings (เสียง
เรียกเขาแบบสองครั้ง) เมื่อต้ังคา Answer Ring Pattern (รูป
แบบเสียงเรียกเขา)สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคา
ดังกลาว โปรดดูหัวขอ การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา (เสียงเรียก
เขาเฉพาะ)

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

สัญญาณโทรสารถูกบันทึกไวทีเ่ครื่องตอบรับ                             

วิธแีกไข
● เมื่อทานใชเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติบนสายเดียวกับที่ใชรับโทรสาร ให

ตอเครื่องรับอัตโนมัติตรงเขากับเครื่อง HP all-in-one ดังที่อธิบาย
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ไวใน การตั้งคาโทรสารหากไมตอสายเครื่องตอบรับตามที่แนะนํา 
สัญญาณโทรสารอาจถูกบันทึกเขาไปในเครื่องตอบรับ

● ตองตั้งเครื่อง HP all-in-one ใหรับโทรสารอัตโนมัติหากทานต้ัง
เครื่อง HP all-in-one แบบรับโทรสารดวยตนเอง HP all-in-one 
จะไมรับสายที่โทรเขามาทานตองสามารถโตตอบกับสายโทรสารที่เขา
มาดวยตัวทานเอง มฉิะนั้นเครื่อง HP all-in-one จะไมสามารถรับ
โทรสาร และเครื่องตอบรับจะบันทึกสัญญาณโทรสารนั้นเอาไวสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP all-in-one เพ่ือรับโทรสาร
อัตโนมัติ โปรดดู การตั้ง HP all-in-one เพ่ือรับโทรสาร

● ตรวจดูวาไดต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ไวถูกตอง
จํานวนเสียงเรียกเขาสําหรับ HP all-in-one ควรมากกวาจํานวน
เสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับอัตโนมัติหากตั้งจํานวนเสียงเรียกเขา
ของเครื่องตอบรับและ HP all-in-one ไวเทาๆ กัน อุปกรณทั้งสองจะ
รับสาย และเครื่องตอบรับจะบันทึกสัญญาณโทรสารนั้นเอาไว
ทานตองตั้งใหเครื่องตอบรับอัตโนมัติรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดัง 
4 ครั้ง และให HP all-in-one รับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตาม
จํานวนสูงสุดของเครื่อง(จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะตางกันไปตาม
ประเทศ/ภูมิภาค)ซึ่งการตั้งคาน้ี จะทําให เครื่องตอบรับรับสาย และ 
HP all-in-one ตรวจสอบสายนั้นหาก HP all-in-one พบวาเปน
สัญญาณโทรสาร HP all-in-one จะรับโทรสารหากเปนสาย
โทรศัพท เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไวสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
ต้ังคาจํานวนเสียงเรียกเขา โปรดดู การกําหนดจํานวนครั้งของเสียง
เรียกเขากอนตอบรับ

มสีัญญาณรบกวนในสายโทรศัพทตั้งแตตอเชื่อมกับ HP all-in-one           

วิธแีกไข

หมายเหตุ โซลูชันน้ีจะใชเฉพาะในประเทศ/ภูมิภาคที่เราใหสายโทรศัพท
แบบ 2 เสนมาในกลองที่มาพรอมกับ HP all-in-one อันได
แก:อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน 
โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละ
ตินอเมริกา มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด โปรตุเกส 
รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐ
อเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

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

● หากทานใชสปล ิตเตอร อาจทําใหเกิดสัญญาณรบกวนในสายได
(splitter คือตัวตอโทรศัพทที่มหัีวแจ็คโทรศัพทแยกออกเปนสองหัว 
สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท)ลองถอด splitter ออก แลวตอ HP all-in-
one เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง

● หากทานไมไดตอสายดินของ HP all-in-one อยางถูกตอง ทานอาจ
ไดยินสัญญาณรบกวนในสายไดลองตอสายดินเขากับจุดคายประจุ
อื่นๆ

สายโทรศัพททีใ่หมากับ HP all-in-one ยาวไมพอ                   

วิธแีกไข
หากสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one ยาวไมพอ ทาน
สามารถใชคัปเพลอรเพ่ือเพิ่มความยาวสายไดทานสามารถซื้อคัปเพลอรได
ตามรานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั่วไปที่จําหนายอุปกรณโทรศัพทดวยนอก
จากนี้ ทานจะตองใชสายโทรศัพทอีกสายหนึ่ง ซึ่งอาจเปนสายโทรศัพททั่ว
ไปท่ีทานมอียูแลวที่บานหรือสํานักงานก็ได

เคล็ดลับ หากเครื่อง HP all-in-one ใหอะแดปเตอรสําหรับสายแบบ 2 
เสน ทานสามารถใชรวมกับสายแบบสี่เสนเพ่ือเพิ่มความยาวได
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรสําหรับ
สายแบบ 2 เสน โปรดดูเอกสารที่แนบมาพรอมสายโทรศัพท

วิธเีพิ่มความยาวสายโทรศัพท
1 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เสียบปลายดาน

หนึ่งเขาที่คัปเพลอร และปลายอีกขางหนึ่งเขาที่พอรทที่เขียนวา "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP all-in-one

2 ตออีกสายหนึ่งเขากับพอรทที่วางอยูบนคัปเพลอร และตอปลายอีกดาน
กับแจ็คโทรศัพท ดังในภาพ
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1 แจ็คตอสายโทรศัพท
2 คัปเพลอร
3 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP all-in-one

เกิดปญหาในการโทรสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต               

วิธแีกไข
โปรดตรวจสอบดังนี้:
● บริการ FoIP อาจใชไมไดเมื่อ HP all-in-one กําลังรับสงโทรสาร

ความเร็วสูง (33600bps)หากทานประสบปญหาในการรับสงโทร
สาร โปรดใชการรับสงโทรสารแบบชาซึ่งทําไดโดยการเปลี่ยนคา
Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) จาก High (สูง) (คาดีฟอลต) เปน
Medium (ปานกลาง)สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการ
ต้ังคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ การตั้งความเร็วโทรสาร

● ทานสามารถรับสงโทรสารไดโดยการตอสายโทรศัพทเขากับพอรท 
"1-LINE" ของ HP all-in-one เทานั้น ไมใชที่พอรท Ethernetซึ่ง
หมายความวาการเช่ือมตออินเทอรเน็ตของทานจะตองผานกลอง
แปลงสัญญาณ (converter box) (ซึ่งจะสงสัญญาณอนาล็อกทางแจ็ค
โทรศัพทสําหรับการเช่ือมตอโทรสาร) หรือบริษัทผูใหบริการระบบ
โทรศัพทของทาน

● ทานควรสอบถามผูใหบริการระบบโทรศัพทของทานเพื่อใหมั่นใจวา 
บริการโทรศัพทผานอินเทอรเน็ตนี้รองรับการใชโทรสารเพราะหาก
ไมรองรับ ทานจะไมสามารถรับสงโทรสารผานทางอินเทอรเน็ต

ปญหาการตั้งค า HP Instant Share           
หัวขอเรื่องขอผิดพลาดในการตั้งคา HP Instant Share (ซึ่งอาจเกี่ยวของกับ
การตั้งคาบัญชีผูใช HP Passport หรือ Address Book (สมุดท่ีอยู)) จะอยู
ในสวนวิธีใชในหนาจอการบริการของ HP Instant Share ขอมูลการแกไข
ปญหาเบื้องตนจะอยูใน การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ HP Instant Share
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ใชขอมูลสวนนี้เพ่ือแกปญหาที่เกิดข้ึนกับ HP Instant Share อันเนื่องมาจาก
การตั้งคาอุปกรณนี้

ขอผิดพลาดทีเ่กิดขึ้นจากการติดตั้งซอฟตแวรตามขอกําหนดขั้นต่ําสุด             

วิธแีกไข
ทานไมสามารถตั้งคา HP Instant Share บน HP all-in-oneไมไดติด
ต้ังคุณสมบัติ HP Instant Share
➔ หากตองการใชคุณสมบัติ HP Instant Share ใหใสแผนซีดีที่มา

พรอมกับผลิตภัณฑ แลวเลือก Typical (Recommended) (ทั่ว
ไป (แนะนํา))
– หากทานตองการซดีีการติดต้ังสําหรับ HP Photosmart 2600 

series all-in-one ทานสามารถสั่งซื้อไดจาก www.hp.com/
support

– หากทานตองการซดีีการติดต้ังสําหรับ HP Photosmart 2700 
series all-in-one ทานสามารถสั่งซื้อไดจาก www.hp.com/
support

หมายเหตุ หากระบบของทานไมมคุีณสมบัติตามขอกําหนดของระบบใน
การติดต้ังซอฟตแวรระดับ Typical (ทั่วไป) ทานจะไม
สามารถติดต้ังและใช HP Instant Share

ทานจําเปนตองติดตั้งซอฟตแวรอุปกรณ 

วิธแีกไข
ทานยังไมไดติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one
➔ หากตองการติดต้ังซอฟตแวร HP all-in-one ใหใสแผนซดีีที่มา

พรอมกับผลิตภัณฑ แลวเลือก Typical (Recommended) (ทั่ว
ไป (แนะนํา))
– หากทานตองการซดีีการติดต้ังสําหรับ HP Photosmart 2600 

series all-in-one ทานสามารถสั่งซื้อไดจาก www.hp.com/
support

– หากทานตองการซดีีการติดต้ังสําหรับ HP Photosmart 2700 
series all-in-one ทานสามารถสั่งซื้อไดจาก www.hp.com/
support

(HP Instant Share) ยังไมไดรับการติดตั้ง           
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วิธแีกไข
ทานไดกดปุม HP Instant Share แต HP all-in-one ยังไมไดลง
ทะเบียนกับ HP Instant Share
1 กด 1 แลวเลือก Yes, set up HP Instant Share for easy 

photo sharing (ใช ติดต้ัง HP Instant Share เพ่ือการใชภาพ
ถายรวมกันอยางงายดาย)
HP Instant Share Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ัง HP Instant 
Share) จะเปดข้ึนในเบราเซอรท่ีคอมพิวเตอรของทาน

2 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ เพ่ือรับบัญชีผูใช HP Passport 
และตั้งคา HP all-in-one สําหรับ HP Instant Share

ยังไมไดติดตั้ง HP Instant Share หรือเครือขายไมพรอมใหบริการ

วิธแีกไข
ทานยังไมไดติดต้ัง HP Instant Share บนอุปกรณ
1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one
2 กด 1 แลวเลือก Yes, set up HP Instant Share for easy 

photo sharing (ใช ติดต้ัง HP Instant Share เพ่ือการใชภาพ
ถายรวมกันอยางงายดาย)
HP Instant Share Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ัง HP Instant 
Share) จะเปดข้ึนในเบราเซอรท่ีคอมพิวเตอรของทาน

3 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ เพ่ือรับบัญชีผูใช HP Passport 
และตั้งคา HP all-in-one สําหรับ HP Instant Share

วิธแีกไข
เครือขายไมพรอมใหบริการ

➔ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการใชระบบเครือขายที่มาพรอม
กับ HP all-in-one

ไมไดตั้งคาปลายทางบนอุปกรณโปรดดูวิธใีชจากคูมือ           

วิธแีกไข
บริการ HP Instant Share ไมพบปลายทางไมไดกําหนดปลายทางไว
➔ กําหนดปลายทางที่ทานตองการสงภาพ

ตัวอยางเชน ปลายทางอาจเปนอีเมลแอดเดรสของเพื่อนหรือญาติ 
อัลบั้มภาพถายออนไลน หรือบริการตกแตงภาพถายออนไลนบริการ
เหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค

หากตองการกําหนดปลายทาง
1 กด HP Instant Share บนแผงควบคุมของ HP all-in-one
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เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 3 เพ่ือเลือก Add New Destination (เพ่ิมปลายทางใหม)

เมนู Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) จะปรากฏขึ้น พรอม
รายการคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับเครือขายของทาน

3 เลือกคอมพิวเตอรจากรายการ

หมายเหตุ คอมพิวเตอรที่ทานเลือกจะตองไดรับการติดต้ังซอฟตแวร
HP Image Zone แลว และ จะตองสามารถเขาสูบริการ 
HP Instant Share

หนาจอบริการ HP Instant Share จะปรากฎขึ้นในคอมพิวเตอร
4 เขาสูระบบ HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผูใช) และ

password (รหัสผาน) ของ HP Passport
ตัวจัดการ HP Instant Share จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ ระบบจะไมส่ังใหทานปอน userid (รหัสผูใช) และ
password (รหัสผาน) ของ HP Passport หากทานต้ัง
คาใหบริการ HP Instant Share จํารหัสเหลานี้ไว

5 เลือกแท็บ Share (ใชรวมกัน) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ 
เพ่ือสรางปลายทางใหม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอวิธีใช
หากทานตองการสงคอลเล็คช่ันภาพไปที่อุปกรณของเพื่อนหรือญาติท่ี
เช่ือมตอเครือขาย โปรดเลือก HP Instant Share E-mail (อีเมล 
HP Instant Share)ในฟลด E-mail address (ที่อยูอีเมล) ใหใส
ช่ืออุปกรณที่ตองการสงภาพตามดวย @send.hp.com

หมายเหตุ หากตองการสงไปยังอุปกรณ:1) ทั้งผูสงและผูรับจะตองมี
รหัสผูใชและรหัสผานสําหรับ HP Passport 2) อุปกรณ
ปลายทางที่จะสงภาพไปนั้นตองลงทะเบียนกับ 
HP Instant Share ไวแลว และ 3) ทานจะตองสงภาพ
ไปโดยใช HP Instant Share E-mail (อีเมล 
HP Instant Share) หรือการพิมพผานเครือขายของ 
HP
กอนท่ีจะระบุปลายทางใน HP Instant Share E-mail 
(อีเมล HP Instant Share) หรือการเพิ่มช่ือเครื่องพิมพ
สําหรับใชในการพิมพผานเครือขายของ HP โปรดถาม
ช่ืออุปกรณที่ผูรับใชในเช่ือมตอกับเครือขายกอนโดยจะมี
ช่ืออุปกรณที่ต้ังไวเมื่อมีผูลงช่ือใน HP Instant Share 
และลงทะเบียนอุปกรณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู เริ่ม
การใชงาน
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การแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงาน     
หัวขอการแกไขปญหาเบื้องตนของ HP Photosmart 2600/2700 series 
all-in-one ที่อยูใน HP Image Zone จะมคํีาแนะนําในการแกไขปญหา
เบื้องตนสําหรับปญหาทั่วๆ ไปท่ีเกิดข้ึนกับ HP all-in-one
หากตองการอานขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนจากคอมพิวเตอรที่ใช 
Windows ใหไปที่ HP Director (ตัวจัดการ HP) คลิก Help (วิธีใช) จาก
นั้นเลือก Troubleshooting and Support (การแกไขปญหาเบื้องตนและ
การบริการ) นอกจากนี้ ทานยังสามารถอานเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนได
โดยใชปุม Help (วิธีใช) ซึ่งจะปรากฏอยูในขอความแสดงขอผิดพลาดบางขอ
ความ

เมื่อตองการอานขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนจากคอมพิวเตอรระบบ 
Macintosh OS X v10.1.5 และรุนตอมา คลิกไอคอน HP Image Zone 
ใน Dock เลือก Help (วิธีใช) จากแถบเมนู เลือก HP Image Zone Help (
วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) จากเมนู Help (วิธีใช) จากนั้นเลือก HP 
Photosmart 2600/2700 series all-in-one Troubleshooting (การ
แกไขปญหาเบื้องตนของ HP Photosmart 2600/2700 series all-in-
one) ใน Help Viewer (ตัวเรียกดูวิธีใช)
หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูล
เพ่ิมเติมไดจากเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/supportเว็บไซตจะมีคํา
ตอบสําหรับคําถามที่พบบอย

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ           
หากตองการหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด ใหใชกระดาษสําหรับ HP all-in-one 
ตามที่ไดแนะนําไวหากตองการดูประเภทกระดาษที่แนะนําไว โปรดไปที่หนา
จอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) หรือไปที่
www.hp.com/support
หามใสกระดาษท่ีมวนงอหรือมรีอยยับ หรือกระดาษที่มีขอบพับหรือฉีกขาดใน
ถาดปอนกระดาษสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การหลีกเลี่ยงมใิหกระดาษติด
ถามีกระดาษติดอยูในเครื่อง ใหนํากระดาษที่ติดออกตามคําแนะนําตอไปนี้

มกีระดาษติดทีเ่ครื่อง HP all-in-one             

วิธแีกไข

1 กดปุมที่ชองทําความสะอาดดานหลังเพื่อถอดฝาออกดังภาพ
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ขอควรระวัง การพยายามดึงกระดาษที่ติดออกทางดานหนา
ของ HP all-in-one อาจทําใหกลไกเครื่องพิมพเสียหายไดให
นํากระดาษที่ติดออกทางชองทําความสะอาดดานหลังเสมอ

2 คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

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

3 ใสฝาปดชองทําความสะอาดดานหลังคอยๆ ดันผาปดไปขางหนาจน
กระทั่งปดสนิท

4 กด OK เพ่ือใหเครื่องดําเนินงานปจจุบันตอไป

กระดาษติดทีอุ่ปกรณเสริมสําหรับสําหรับการพิมพสองดาน 

วิธแีกไข
ทานอาจตองถอดอุปกรณเสริมสําหรับสําหรับการพิมพสองดานออก หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือที่มาพรอมกับอุปกรณเสริมสําหรับ
สําหรับการพิมพสองดาน

หมายเหตุ หากทานปดเครื่อง HP all-in-one กอนนํากระดาษออก ให
เปดใหม จากนั้นจึงรีสตารทงานพิมพหรือทําสําเนา

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ           
หากทานเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพมาแลว อาจหมายถึง ปญหานั้นเกิด
จากตลับหมึกพิมพลองปฏิบัติดังนี้:
1 ถอดและใสตลับหมึกพิมพใหม และตรวจสอบวาไดใสตลับหมึกพิมพถูก

ตองและล็อคเขาที่
2 ถายังคงเกิดปญหา  ใหพิมพรายการการทดสอบเครื่อง เพ่ือดูวามีปญหา

เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพหรือไม
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รายงานน้ีจะใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ และทําใหรูถึง
สภาพของเครื่อง

3 หากรายงานการทดสอบเครื่องบงบอกวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพ

4 ถายังคงเกิดปญหา ใหทําความสะอาดแถบสีทองแดงของตลับหมึกพิมพ
5 หากทานยังคงประสบปญหาการพิมพ ใหดูวามปีญหาเกิดข้ึนที่ตลับหมึก

พิมพใด แลวจึงเปลี่ยนตลับหมึกน้ัน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอเหลาน้ี โปรดดู การดูแลรักษาเครื่อง 
HP all-in-one

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ HP Instant Share            
ขอความแจงขอผิดพลาดที่จะกลาวถึงในสวนนี้จะปรากฏที่จอแสดงผลกราฟกสี
ของ HP all-in-one หัวขอการแกไขปญหาเบื้องตนของ HP Instant Share 
จะอยูดานลางนี้วิธีใชแบบออนไลนจะมไีวพรอมสําหรับแกไขปญหาที่เกิดข้ึนดัง
ขอความที่ทานพบในบริการ HP Instant Share

ขอผิดพลาดทั่วไป     
ใชขอมูลสวนนี้เพ่ือแกปญหาจากขอผิดพลาดทั่วไปของ HP Instant Share

ขอผิดพลาดของ HP Instant Share โปรดดวูิธใีชจากคูมือ 

วิธแีกไข

HP all-in-one พบขอผิดพลาด
➔ ปดเครื่องแลวรสีตารท HP all-in-one ใหม

วิธปีดเครื่อง HP all-in-one
1 ปดเครื่อง HP all-in-one โดยกดปุม เปด บนแผงดานหนา
2 ถอดสายไฟออกจากดานหลังของตัวเครื่อง HP all-in-one

ขอผิดพลาดของ HP Instant Share รอสักพักหนึ่ง แลวลองอีกครั้ง

วิธแีกไข
บริการ HP Instant Share สงขอมูลที่ HP all-in-one ไมรูจักมา
➔ รอสักพักหนึ่ง แลวลองทําอีกครั้งหากยังไมไดผล ใหปดแลวรีสตารท 

HP all-in-one

วิธปีดเครื่อง HP all-in-one
1 ปดเครื่อง HP all-in-one โดยกดปุม เปด บนแผงดานหนา
2 ถอดสายไฟออกจากดานหลังของตัวเครื่อง HP all-in-one
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ขอผิดพลาดในการเชื่อมตอ     
ใชขอมูลสวนนี้เพ่ือแกปญหาที่เกิดข้ึนเมื่อ HP all-in-one ไมสามารถเชื่อมตอ
กับบริการ HP Instant Share

การขาดการเชื่อมตอกับระบบเครือขายโปรดดูเอกสาร     

วิธแีกไข

ระบบเครือขายแบบเชื่อมตอดวยสายเคเบิล
สายเคเบิลเครือขายสูญหายหรือไมไดถูกตอไว

การเชื่อมตอระบบเครือขายที่ไมสมบูรณหรือไมถูกตอง ทําใหอุปกรณไม
สามารถสื่อสารกันได ซึ่งเปนการสรางปญหาใหแกเครือขายของทาน
● ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลจาก HP all-in-one ไปยังเกตเวย 

เราเตอร หรือฮับ เพ่ือใหแนใจวาการเชื่อมตอแนนสนิทหากตอสาย
แนนแลว ใหตรวจดูวาสายเคเบิลที่เหลือเช่ือมตอกันแนนสนิทหรือไม
สายเคเบิลจะตองไมสึกกรอนหรือเสียหาย

● ตรวจสอบการเชื่อมตอท้ังหมดดังนี้:ปลั๊กไฟ สายเคเบิลระหวาง 
HP all-in-one และฮบหรือเราเตอร สายเคเบิลระหวางฮับหรือเรา
เตอรกับคอมพิวเตอร และ (ถามี) สายเคเบิลระหวางโมเด็มหรือ
อุปกรณเช่ือมตออินเทอรเน็ต

● หากการเชื่อมตอทุกจุดที่กลาวมาแนนสนิท ใหตอสายเคเบิลกับ 
HP all-in-one ที่สวนการทํางานของเครือขาย เพ่ือตรวจสอบวาสาย
เคเบิลนั้นมีปญหาหรือไม หรือสลับกับสายเคเบิลที่เหลือ (ครั้งละเสน) 
ออกไปจนกวาจะเปลี่ยนสายที่เสียออกไปได

หมายเหตุ นอกจากนี้ ทานยังสามารถใช HP Director (ตัวจัดการ 
HP) จากเดสกท็อปของคอมพิวเตอร โดยการคลิก
Status (สถานะ)กรอบโตตอบจะปรากฏขึ้นคอมพิวเตอร 
ระบุวาเครื่อง HP all-in-one เช่ือมตอไดหรือไม

วิธแีกไข

เครือขายแบบไรสาย
อาจมสีิ่งรบกวนได

เครื่อง HP all-in-one ถูกต้ังไวไกลเกินรัศมีของจุดรับสัญญาณ
● นําสิ่งกีดขวางและสิ่งรบกวนอื่นๆ ออกไปใหไดมากที่สุด

สัญญาณที่สงระหวางเครื่อง HP all-in-one และจุดรับสัญญาณอาจ
ถูกรบกวนไดจากอุปกรณไรสายอื่นๆ เชน โทรศัพทไรสาย เตา
ไมโครเวฟ และระบบเครือขายไรสายท่ีอยูในบริเวณนั้นสิ่งที่วางกีด
ขวางระหวางคอมพิวเตอรและ HP all-in-one ลวนมีผลตอการรับสง
สัญญาณเชนกันหากเกิดปญหาดังกลาว ใหขยับอุปกรณเช่ือมตอเครือ
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ขายเขาไปใกลกับเครื่อง HP all-in-one ใหมากขึ้นหากตองการลด
การแทรกสัญญาณจากระบบเครือขายไรสายอื่น ใหลองเปลี่ยนชอง
สัญญาณ

● เลื่อน HP all-in-one และจุดรับสัญญาณใหเขามาอยูใกลกันมากข้ึน
หากจุดรับสัญญาณและ HP all-in-one มรีะยะหางกันมากพอ
สมควร ใหลองลดระยะหางน้ันลง(ระยะรับสัญญาณของเทคโนโยลี 
802.11b คือประมาณ 100 ฟุต ซึ่งจะมรีะยะลดลงหากมสีิ่งรบกวน)
ถาเปนไปได นําสิ่งกีดขวางระหวางจุดรับสัญญาณและ HP all-in-
one ออกใหหมด และพยายามลดสิ่งที่กอใหเกิดคลื่นแทรกใหไดมาก
ที่สุด

วิธแีกไข
เครื่อง HP all-in-one เคยเช่ือมตอระบบเครือขายเพียงคร้ังเดียวแตขณะ
นี้ ไดถูกตอกับคอมพิวเตอรโดยตรงโดยใชสายเคเบิล USB แอพพลิเคชัน
เครื่อง HP Instant Share กําลังอานคาติดต้ังของเครือขายที่เคยใช
➔ หากทานพยายามใช HP Instant Share โดยใชสายเคเบิล USB ให

ต้ังคาเครือขายบน HP all-in-one ใหม หรือเขาสู HP Instant 
Share จากซอฟตแวร HP Image Zone บนคอมพิวเตอร

หมายเหตุ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขาย
ใหม โปรดดูคูมือการใชระบบเครือขายท่ีมาพรอมกับ 
HP all-in-one

ไมสามารถเชื่อมตอกับ HP Instant Share                       

วิธแีกไข
โดเมน เนม เซิรฟเวอร (DNS) ไมมรีายการ URL
➔ ตรวจสอบคา DNS แลวอีกสักครูใหลองอีกครั้ง

วิธตีรวจสอบ IP แอดเดรส ของ DNS
1 กด ตั้งคา บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one

Setup Menu (เมนกูารตั้งคา) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 8 จากนั้นกด 1

ซึ่งจะเปนการเลือก Network (เครือขาย) และ View Network 
Settings (ดูการตั้งคาเครือขาย)
เมนู Network Settings (การต้ังคาเครือขาย) จะปรากฏขึ้น

3 กด 1 เพ่ือเลือก Print Detailed Report (พิมพรายงานอยาง
ละเอียด)
หนาคาคอนฟกของเครือขายจะพิมพออกมาจาก HP all-in-one

คูมือการใชงาน 265

ข
อม
ูลเกี่ยวกับ

การแ
กไขป

ญ
ห
าเบ

ื้องต
น



4 หา DNS เซิรฟเวอรแลวตรวจดู IP แอดเดรส และโดเมน เนม 
เซิรฟเวอรของเครือขาย วาถูกตองหรือไม
โปรดติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตของทาน (ISP) เพ่ือตรวจสอบที่
อยู DNS

5 หากคาดังกลาวไมถูกตอง ใหไปท่ีเว็บเซิรฟเวอรท่ีฝงอยู (EWS) แลว
ใส IP แอดเดรสที่ถูกตอง

หากตองการปอนขอมูลใน EWS
1 คนหา IP แอดเดรสของอุปกรณบนหนาคาคอนฟกของเครือขาย
2 ปอน IP แอดเดรสนั้นในฟลด Address (ที่อยู) บนเบราเซอรที่

คอมพิวเตอร
หนา Home (หลัก) ของ EWS จะปรากฏในหนาตางเบราเซอร

3 คลิกที่แถบ Networking (การเชื่อมตอเครือขาย)
4 ใชแถบขอความนําทางดานขาง (sidebar navigation) เพ่ือคนหา

ขอมูลที่ตองการเปลี่ยนแปลงและปอนขอมูลที่ถูกตอง
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูสวน HP Photosmart 
2600/2700 series all-in-one ใน HP Image Zone Help (
วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

วิธแีกไข
บริการ HP Instant Share ไมตอบสนองใดๆ บริการนี้อาจปดช่ัวคราว
เพ่ือการบํารุงรักษา หรือคาพร็อกซีอ่าจไมถูกตอง หรือสายเคเบิลที่เช่ือมตอ
สายใดสายหนึ่งอาจหลุด

➔ โปรดลองใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปน้ี:
– ตรวจดูคาพร็อกซี ่(ดูข้ันตอนดานลาง)
– ตรวจดูการเชื่อมตอเครือขายสําหรับขอมูลรายละเอียด โปรดดูคู

มือการใชระบบเครือขายที่มาพรอมกับ HP all-in-one
– รอสักพักหนึ่ง แลวลองทําอีกครั้ง

หมายเหตุ HP all-in-one ไมรองรับพร็อกซี่ท่ีกําหนดใหมกีาร
พิสูจนตัวผูใช

หากตองการตรวจดูการตั้งคาพร็อกซี่

1 กด ตั้งคา บนแผงควบคุมของเครื่อง HP all-in-one
Setup Menu (เมนกูารตั้งคา) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

2 กด 8 จากนั้นกด 1
ซึ่งจะเปนการเลือก Network (เครือขาย) และ View Network 
Settings (ดูการตั้งคาเครือขาย)
เมนู Network Settings (การต้ังคาเครือขาย) จะปรากฏขึ้น
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3 กด 1 เพ่ือเลือก Print Detailed Report (พิมพรายงานอยาง
ละเอียด)
หนาคาคอนฟกของเครือขายจะพิมพออกมาจาก HP all-in-one

4 คนหา IP แอดเดรสของอุปกรณบนหนาคาคอนฟกของเครือขาย
5 ปอน IP แอดเดรสนั้นในฟลด Address (ที่อยู) บนเบราเซอรที่

คอมพิวเตอร
หนา Home (หลัก) ของเว็บเซิรฟเวอรที่ฝงอยู (EWS) จะปรากฏใน
หนาตางเบราเซอร

6 คลิกที่แถบ Networking (การเชื่อมตอเครือขาย)
7 ใต Applications (แอพพลิเคช่ัน) คลิก Instant Share
8 ตรวจดูคาพร็อกซี่
9 หากคาไมถูกตอง ใหปอนคาท่ีถูกตองลงในฟลดที่เหมาะสมใน EWS

สําหรับขอมูลรายละเอียด โปรดดูคูมือการใชระบบเครือขายที่มา
พรอมกับ HP all-in-one

ไมสามารถเชื่อมตอกับ HP Instant Shareตรวจสอบแอดเดรสของ 
DNS           

วิธแีกไข
เครื่อง HP all-in-one ไมสามารถเชื่อมตอกับบริการ HP Instant 
Share สาเหตุที่เปนไปไดอาจเกิดจาก:เครื่องไมรูจัก IP แอดเดรสของ 
DNS, ไมไดต้ัง IP แอดเดรสสําหรับ DNS เอาไว หรือ IP แอดเดรสของ 
DNS มีคาเปนศูนยทั้งหมด
➔ ตรวจสอบคา IP แอดเดรสของ DNS ที่ HP all-in-one ใช

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู วิธีตรวจสอบ IP แอดเดรส ของ DNS

ไมสามารถเชื่อมตอกับ HP Instant ShareDNS เซิรฟเวอร ไมตอบสนอง
ใดๆ      

วิธแีกไข
ปญหา DNS เซิรฟเวอรไมตอบสนอง อาจเนื่องมาจากระบบเครือขายไม
ทํางาน หรือ IP แอดเดรสของ DNS ไมถูกตอง
1 ตรวจสอบคา IP แอดเดรสของ DNS ที่ HP all-in-one ใช

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู วิธีตรวจสอบ IP แอดเดรส ของ DNS
2 หาก IP แอดเดรสของ DNS ถูกตอง ใหรอสักพัก แลวลองเชื่อมตอ

อีกครั้ง

ไมสามารถเชื่อมตอกับ HP Instant Shareตรวจสอบทีอ่ยูของพร็อกซี ่      
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วิธแีกไข

DNS เซิรฟเวอรหาพร็อกซี่ URL สําหรับ IP แอดเดรสไมพบ
1 ตรวจสอบขอมูลพร็อกซี่ที่ HP all-in-one ใช

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู หากตองการตรวจดูการตั้งคาพร็อกซี่
2 หากพร็อกซี่ถูกตอง ใหรอสักพัก แลวลองเชื่อมตออีกครั้ง

การเชื่อมตอขาดหายไปเมื่อใชบริการ HP Instant Share            

วิธแีกไข
เครื่อง HP all-in-one ขาดการติดตอกับบริการ HP Instant Share
1 ตรวจสอบสิ่งที่เช่ือมตอเครือขายและตองแนใจวาเครือขายกําลังให

บริการ
สําหรับขอมูลรายละเอียด โปรดดูคูมือการใชระบบเครือขายที่มา
พรอมกับ HP all-in-one

2 เมื่อตรวจสอบการเชื่อมตอเครือขายแลว ลองทํางานอีกครั้ง

เกิดขอผิดพลาดในการสงคอลเล็คชั่นภาพ     
ใชขอมูลสวนนี้เพ่ือแ กไขปญหาในการสงภาพจาก HP all-in-one ไปยังปลาย
ทางที่เลือกไว

พบไฟลปลายทางทีม่ปีญหา     

วิธแีกไข
ไฟลปลายทาง (Intent) บนการดหนวยความจํามีรูปแบบที่ผิดปกติ
➔ ดูเอกสารสําหรับผูใชที่มาพรอมกับกลอง แลวกําหนด intent บน

การดหนวยความจําใหม

ปลายทางทีอุ่ปกรณกําหนดไมไดรับอนุญาตใหใชงาน           

วิธแีกไข
ปลายทางของ HP Instant Share อยางนอยหนึ่งรายไมไดเปนผูใชที่ลง
ทะเบียนการใชอุปกรณนี้

➔ กลองและ HP all-in-one จะตองไดรับการลงทะเบียนภายใตบัญชีผู
ใช HP Passport บัญชีเดียวกัน

เกิดขอผิดพลาดทีก่ารดหนวยความจํา             
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วิธแีกไข
การดหนวยความจําอาจมีขอบกพรอง

1 ลองนําการดหนวยความจําออกจาก HP all-in-one แลวเสียบการด
เขาไปอีกครั้ง

2 หากยังไมไดผล ใหปดแลวรีสตารท HP all-in-one
3 หากวิธีน้ีไมไดผล ใหฟอรแม็ตการดหนวยความจําใหม

และวิธีสุดทาย ใหลองเปลี่ยนการดหนวยความจํา

ขอมูลเกินขีดจํากัดในการจัดเก็บของ HP Instant Share โปรดดูวิธใีชจากคู
มือ     

วิธแีกไข
งานที่ทานกําลังสงลมเหลวพื้นที่ดิสกที่จัดสรรเกิดกวาบริการของ 
HP Instant Share

หมายเหตุ ไฟลเกาถูกลบออกจากบัญชีผูใชของทานไปโดยอัตโนมัติแลว
ขอผิดพลาดนี้จะหายไปในไมกี่วันหรือสัปดาห

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

เมนู HP Instant Share จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
2 กด 3 จากนั้นกด 5

ซึ่งจะเปนการเลือก Instant Share Options (ตัวเลือก Instant 
Share) จากนั้นจะเปน Manage Account (จัดการบัญชีผูใช)
หนาจอบริการ HP Instant Share จะปรากฎขึ้นในคอมพิวเตอร

3 เขาสูระบบ HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผูใช) และ
password (รหัสผาน) ของ HP Passport

หมายเหตุ ระบบจะไมส่ังใหทานปอน userid (รหัสผูใช) และ
password (รหัสผาน) ของ HP Passport หากทานต้ัง
คาใหบริการ HP Instant Share จํารหัสเหลานี้ไว

4 ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
5 จากเมนูการตั้งคา HP Instant Share เลือก Manage Account (

จัดการบัญชีผูใช)
6 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาเพื่อลบไฟลออกจากบัญชีผูใชของทาน

เกิดขอผิดพลาดในการรับสงคอลเล็คชั่นภาพ
ใชขอมูลสวนนี้เพ่ือแ กไขปญหาที่เกิดข้ึนท่ัวไปกับคุณสมบัติรับสงภาพของ 
HP Instant Share
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ล็อกอินไมไดโปรดดูวิธกีารจากคูมือ     

วิธแีกไข
เครื่อง HP all-in-one ไมสามารถล็อกอินเขาสูบริการ HP Instant 
Share
● รอสักพักหนึ่ง แลวลองอีกครั้ง
● ลองตั้งคาอุปกรณอีกครั้งผานทาง HP Instant Share

บริการ HP Instant Share ถูกระงับไว     

วิธแีกไข
บริการ HP Instant Share ถูกระงับไว
➔ บริการถูกระงับหากทานมีขอสงสัย กรุณาติดตอฝายบริการลูกคาของ 

HP

ใชบริการ HP Instant Share ไมไดชั่วคราวรอสักพักหนึ่ง แลวลองอีก
ครั้ง     

วิธแีกไข
บริการ HP Instant Share หยุดช่ัวคราวเพื่อทําการบํารุงรักษา
➔ รอสักพักหนึ่ง แลวลองเชื่อมตออีกคร้ัง

ขอความรายงานขอผิดพลาดของ HP Instant Share      
หากทานประสบปญหาเมื่อสงภาพไปยังปลายทาง รายงานขอผิดพลาดของ 
HP Instant Share จะพิมพออกมาที่เครื่อง HP all-in-oneใชขอมูลน้ีเพ่ือแก
ปญหาไฟลที่อาจเกิดปญหาตามที่รายงานขอผิดพลาดระบุ

รูปแบบไฟลทีไ่มรองรับ     

วิธแีกไข
ไฟลหนึ่งที่สงไปยังบริการ HP Instant Share ไมใชไฟลที่ไดรับการรอง
รับ

➔ แปลงไฟลเปนรูปแบบ JPEG แลวลองอีกครั้ง

ไฟลเกิดขอผิดพลาด           

วิธแีกไข
ไฟลที่ทานสงมขีอผิดพลาด

➔ เปลี่ยนไฟลแลวลองอีกคร้ัง ตัวอยางเชน ถายภาพดิจิตอลใหมหรือ
สรางภาพใหม
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เกิดขนาดไฟลทีร่องรับ            

วิธแีกไข
ไฟลหนึ่งที่สงไปยังบริการ HP Instant Share ใหญเกิดขอจํากัดดาน
ขนาดที่เซิรฟเวอรกําหนด

➔ ปรับรูปแบบภาพใหม เพ่ือไมใหเกินขนาด 5 MB แลวลองสงอีกครั้ง

การแกปญหาเกี่ยวกับการดหนวยความจําภาพถาย           
คําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตนตอไปนี้เกี่ยวของกับผูใช iPhoto บน
ระบบ Macintosh เทานั้น

ทานสอดการดหนวยความจําเขาไปใน HP all-in-one ซึ่งเชื่อมตอกับเครือ
ขาย แต iPhoto มองไมเห็น

วิธแีกไข
การดหนวยความจําตองปรากฏบนเดสกท็อปเพื่อให iPhoto มองเห็น แต
การดหนวยความจําที่ใสใน HP all-in-one ซึ่งเช่ือมตอกับเครือขายจะไม
ถูกดึงไปปรากฏบนเดสกท็อปโดยอัตโนมัติ หากทานเลือกเปด iPhoto จาก
โฟลเดอรของมัน หรือโดยการดับเบิลคลิกท่ีสมนาม (alias) แอพพลิเคชัน
นี้จะมองไมเห็นสิ่งที่ใสเขาไป แตจะแยกการดหนวยความจําออกไป ดัง
นั้น จึงใหเปด HP Director แลวเลือก iPhoto จาก More 
Applications (แอพพลิเคชันเพ่ิมเติม) เมื่อทานเปด iPhoto จากใน
HP Director ดวยวิธีนี้ แอพพลิเคช่ันจะมองเห็นและรวมการดหนวย
ความจําเขามาโดยอัตโนมัติ

ทานมวีิดีโอคลปิทีอ่ยูบนการดหนวยความจํา แตวิดีโอคลปิเหลานั้นไมปรากฏ
ใน iPhoto หลังจากทีท่านนําเขาขอมูลจากการดหนวยความจําแลว

วิธแีกไข
iPhoto จะจัดการกับภาพนิ่งเทานั้นเมื่อตองการจัดการทั้งวิดีโอคลิปและ
ภาพนิ่ง ใหใช Unload Images (อันโหลดภาพ) จาก HP Director (
ตัวจัดการ HP) แทน

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับโทรสาร     
เคล็ดลับ สําหรับวิธีแกไขปญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรสาร เชน ปญหาของโทร

สารที่พิมพออกมาหรือการรับโทรสารไดชา โปรดดู วิธีใชการแกไข
ปญหาเบื้องตน ท่ีมาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone

เมื่อไดรับโทรสาร จะไดรับขอความแจงขอผิดพลาดระบวุา หนวยความจํา
เต็ม             
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วิธแีกไข
เมื่อทานไดรับโทรสาร และไดรับขอความแจงบนจอกราฟกสีวาหนวย
ความจําเต็ม โปรดลองปฏิบัติดังนี้:
● หากทานกําลังสงโทรสารหลายหนา ใหลองสงทีละหนาแทน
● เปลี่ยนคา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) เปนสวางขึ้นหรือ

เขมข้ึน แลวสงโทรสารใหมสําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยน
คา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) โปรดดู การเปลี่ยนคาให
สวางขึ้น/เขมข้ึน

● หากทานกําลังสงโทรสารขาวดําดวยความละเอียดแบบ Photo (ภาพ
ถาย) ใหลองกดปุม เริ่มพิมพส ีแทน เริ่มพิมพสดีํา

การอัพเดตอุปกรณ     
ทานสามารถอัพเดต HP all-in-one ไดหลายวิธีแตละวิธีจะดาวนโหลดไฟลไป
ยังคอมพิวเตอรของทานเพื่อเริ่มตน Device Update Wizard (ตัวชวยอัพเด
ตอุปกรณ) ตัวอยางเชน:
● ทานอาจเขาไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาของ HP เพ่ือดึงขอมูลการอัพ

เกรดสําหรับอุปกรณของทาน ทั้งน้ี ใหปฏิบัติตามคําแนะนําจากศูนยบริการ
ลูกคาของ HP

● ขอความนี้อาจปรากฏบนจอกราฟกสีท่ีเคร่ือง HP all-in-one เพ่ือแนะนํา
ใหทานอัพเดตอุปกรณ

หมายเหตุ หากทานใช Windows ทานสามารถตั้งคายูทิลิต้ี Software 
Update (การอัพเดตซอฟตแวร) (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของซอฟตแวร
HP Image Zone ที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอร) เพ่ือคนหาการอัพเดต
อุปกรณจากเว็บไซตศูนยบริการลูกคาของ HP ตามที่กําหนดชวง
เวลาไวลวงหนาโดยอัตโนมัติสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูทิลิต้ี
Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) ใหดูที่หนาจอ HP 
Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

การอัพเดตอุปกรณ (Windows)       
ใชวิธีหน่ึงจากดังตอไปนี้เพ่ือดึงขอมูลการอัพเดตสําหรับอุปกรณของทาน:
● ใชเว็บเบราเซอรดาวนโหลดการอัพเดตสําหรับ HP all-in-one จาก

www.hp.com/supportไฟลจะเปนแบบ self-extracting executable 
ซึ่งมนีามสกุล .exe เมื่อดับเบิลคลิกที่ไฟล .exe Device Update 
Wizard (ตัวชวยอัพเดตอุปกรณ) จะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอร

● ใชยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) เพ่ือคนหาการอัพ
เดตอุปกรณจากเว็บไซตศูนยบริการลูกคาของ HP ตามที่กําหนดชวงเวลา
ไวลวงหนาโดยอัตโนมัติ
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หมายเหตุ หลังจากที่ติดต้ังยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดต
ซอฟตแวร) บนคอมพิวเตอรแลว ยูทิลิต้ีนั้นจะคนหาการอัพเดต
อุปกรณหากทานไมมยีูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดต
ซอฟตแวร) เวอรชันลาสุดในขณะที่ติดต้ัง กลองโตตอบจะ
ปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อยืนยันใหทําการ
อัพเกรดยอมทําการอัพเกรด

เมื่อตองการใชการอัพเดตอุปกรณ
1 โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

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

– เมื่อปรากฏขอความคําสั่ง ใหยอมรับการอัพเดตอุปกรณที่คนพบโดยยู
ทิลิต้ี Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร)

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) จะปรากฏขึ้นแสงไฟที่
แผงควบคุมของ HP all-in-one จะเริ่มกะพริบ
จอแสดงผลกราฟกสีจะกลายเปนสีเขียว เมื่อมีการโหลดและแตกไฟลการ
อัพเดตไปยังอุปกรณของทาน

6 หามปดการเชื่อมตอ ปดเครื่อง หรือรบกวนอุปกรณในขณะที่กําลังอัพเดต

หมายเหตุ หากทานขัดจังหวะการอัพเดต หรือมขีอความแสดงขอผิดพลาด
ที่บงช้ีวามีขอผิดพลาดในการอัพเดต ใหโทรติดตอศูนยบริการ
ลูกคาของ HP เพ่ือขอคําแนะนํา

หลังจากปดและรีสตารท HP all-in-one แลว หนาจอการอัพเดตเสร็จ
สมบูรณจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอรของทาน

อุปกรณของทานไดรับการอัพเดตเรียบรอยแลวถึงตอนนี้ ทานก็สามารถใช 
HP all-in-one ไดอยางปลอดภัย
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การอัพเดตอุปกรณ (Macintosh)     
ตัวติดต้ังการอัพเดตอุปกรณจะบอกวิธีประยุกตใชการอัพเดตกับ HP all-in-
one ดังตอไปนี้:
1 ใชเว็บเบราเซอรดาวนโหลดการอัพเดตสําหรับ HP all-in-one จาก

www.hp.com/support
2 ดับเบิลคลิกที่ไฟลท่ีดาวนโหลดมา

ตัวติดต้ังจะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอร
3 ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดต้ังการอัพเดตใหกับ HP all-in-

one
4 รีสตารท HP all-in-one เพ่ือใหข้ันตอนเสร็จสมบูรณ
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17 การติดตอขอรับบริการจาก HP
Hewlett-Packard ใหบริการทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสําหรับเครื่อง HP all-in-
one
บทน้ีมีขอมูลเกี่ยวกับการขอรับบริการจากอินเทอรเน็ต การติดตอฝายบริการลูกคาของ 
HP การดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ และการเตรียมเครื่อง 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-oneหากทาน
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
เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซื้อ

4 หากทานยังประสบกับปญหาเดิมและตองการปรึกษาปญหากับพนักงานดูแลลูกคา
ของ HP โปรดปฏิบัติดังตอไปน้ี:
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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
ท่ีสติ๊กเกอรท่ีติดอยูเหนือพอรต USB ดานหลังหมายเลขผลิตภัณฑเปน
รหัส 10 ตัวตรงมุมบนดานซายของสติ๊กเกอร

1 กด OK คางไวในขณะท่ีกด OK คางไว ใหกด 4 Information Menu (เมนู
ขอมูล) จะปรากฏขึ้นมา

2 กด  ไวจนไวกวา Model Number (หมายเลขรุน) จะปรากฏ จากนั้นกด OK
รหัสบริการจะปรากฏขึ้นมา
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 โปรดไปยัง www.hp.com/support และ
เลือกประเทศ/ภูมิภาค หรือภาษา
ทานสามารถโทรติดตอศูนยบริการ HP ในประเทศ/ภูมิภาคดังตอไปน้ีหากไมมีช่ือ
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
จากไซปรัสไปเอ
เธนส)

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 1800-995-5105 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

จีน 86-21-38814518, 
8008206616

อิสราเอล +972 (0) 9 830 
4848

ชิลี 800-360-999 อียิปต +20 2 532 5222

ซาอุดิอาระเบีย 800 897 1444 ฮังการี +36 1 382 1111

ญ่ีปุน +81-3-3335-9800 ฮองกง (เขตการ
ปกครองพิเศษ)

+(852) 2802 4098

ตรินิแดด & โตเบโก 1-800-711-2884 เกาหลี +82 1588 3003

ตะวันออกลาง +971 4 366 2020 เดนมารก +45 70 202 845

ตุรกี +90 216 579 71 71 เนเธอรแลนด (0.10 
ยูโร/นาที)

0900 2020 165

ตูนีเซีย 1 +216 71 89 12 22 เบลเยียม (ดัตช) +32 070 300 005

นอรเวย2 +47 815 62 070 เบลเยียม (ฝร่ังเศส) +32 070 300 004

นิวซีแลนด 0800 441 147 เปรู 0-800-10111

บราซิล (Demais 
Localidades)

0800 157751 เปอรโตริโก 1-877-232-0589

บราซิล (Grande 
São Paulo)

(11) 3747 7799 เม็กซิโก 01-800-472-6684

บรูไน โทรสาร: +65-6275-
6707

เม็กซิโก (เม็กซิโกซิต้ี) (55) 5258-9922

บังกลาเทศ โทรสาร: +65-6275-
6707

เยอรมนี (0.12 ยูโร/
นาที)

+49 (0) 180 5652 
180

บาหเรน 800 171 เยเมน +971 4 883 8454

ประเทศไทย 0-2353-9000 เลบานอน +971 4 883 8454

ปากีสถาน โทรสาร: +65-6275-
6707

เวียดนาม 84-8-823-4530
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ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ปานามา 001-800-711-
2884

เวเนซุเอลา 0-800-474-6836 
(0-800-HP invent)

ปาเลสไตน +971 4 883 8454 เวเนซุเอลา (คารากัส) (502) 207-8488

ฝร่ังเศส (0.34 ยูโร/
นาที)

+33 (0)892 69 60 
22

เอกวาดอร 
(Andinatel)

999119+1-800-
7112884

ฟนแลนด +358 (0) 203 66 
767

เอกวาดอร 
(Pacifitel)

1-800-225528+1-
800-7112884

ฟลิปปนส 632-867-3551 แคนาดา หลังการรับ
ประกัน (คาบริการตอ
การโทรหนึ่งครั้ง)

1-877-621-4722

มาเลเซีย 1-800-805405 แคนาดา ในระหวาง
การรับประกัน

(905) 206 4663

ยูเครน, เคียฟ +7 (380 44) 
4903520

แคริบเบียน และ& 
อเมริกากลาง

1-800-711-2884

ลักเซมเบิรก (ฝรั่งเศส) 900 40 006 แอฟริกาตะวันตก +351 213 17 63 80

ลักเซมเบิรก (
เยอรมัน)

900 40 007 แอฟริกาใต (
สาธารณรัฐแอฟริกา
ใต)

086 0001030

ศรีลังกา โทรสาร: +65-6275-
6707

แอฟริกาใต, นอก
สาธารณรัฐ

+27 11 2589301

สวิตเซอรแลนด 3 +41 0848 672 672 แอลจีเรีย1 +213 61 56 45 43

สวีเดน +46 (0)77 120 
4765

โคลัมเบีย 01-800-51-474-
6836 (01-800-51-
HP invent)

สหพันธรัฐรัสเซีย, 
มอสโก

+7 095 7973520 โบลิเวีย 800-100247

สหพันธรัฐรัสเซีย, 
เซนตปเตอรสเบิรก

+7 812 3467997 โปรตุเกส +351 808 201 492

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 800 4520 โปแลนด +48 22 5666 000

(ทําตอ)
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ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

สหรัฐอเมริกา 1-800-474-6836 
(1-800-HP invent)

โมร็อกโค 1 +212 22 404747

สหราชอาณาจักร +44 (0) 870 010 
4320

โรมาเนีย +40 (21) 315 4442

สาธารณรัฐเช็ก +420 261307310 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 ศูนยบริการนี้ใหบริการสําหรับลูกคาที่ใชภาษาฝร่ังเศสในประเทศ/ภูมิภาคตอไปน้ี: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)

โทรภายในประเทศออสเตรเลีย หลังการรับประกัน     
หากผลิตภัณฑของทานไมอยูในชวงการรับประกัน โปรดโทรติดตอท่ีหมายเลข 
131047 ซึ่งจะหักคาบริการสําหรับผลิตภัณฑท่ีไมอยูในชวงการรับประกันจากบัตร
เครดิตของทาน
และเบอร 1902 910 910 ซึ่งจะคิดคาบริการสําหรับผลิตภัณฑท่ีไมอยูในชวงการรับ
ประกันรวมอยูในคาโทรศัพทของทาน

Call HP Korea customer support     
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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  

 

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       
หากทานติดตอฝายบริการลูกคาของ HP หรือบริษัทท่ีซื้อผลิตภัณฑแลวไดรับคําขอให
สงเครื่อง HP all-in-one เขารับบริการ โปรดถอดตลัดหมึกพิมพออก แลวเก็บเครื่อง 
HP all-in-one ลงในกลองท่ีบรรจุเครื่องตั้งแตเมื่อซื้อมา เพ่ือปองกันความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนทานสามารถถอดตลับหมึกพิมพออกจาก HP all-in-one ได ไมวาเครื่องจะ
เปดอยูหรือไมก็ตามเก็บสายไฟและแผงควบคุมไวสําหรับในกรณีท่ีตองเปลี่ยนเครื่อง 
HP all-in-one ใหม
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สวนน้ีจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่อง HP all-in-one 
ขณะทํางาน การถอดตลับหมึกพิมพขณะเครื่อง HP all-in-one ไมทํางาน การถอด
แผงควบคุม และการบรรจุเครื่อง HP all-in-one

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมสามารถใชไดกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลการให
บริการในประเทศญี่ปุน โปรดดู HP Quick Exchange Service 
(Japan)

วิธถีอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่อง HP all-in-one ขณะทํางาน
1 เปดเครื่อง HP all-in-one

โปรดดู วิธีถอดตลับหมึกพิมพออกจาก HP all-in-one ขณะเครื่องไมทํางาน 
หากเครื่องไมเปด

2 เปดฝาแครตลับหมึกพิมพ
3 รอจนกวาตลับหมึกพิมพหยุดทํางาน จากนั้นใหนําตลับหมึกพิมพออกจากชอง

เสียบและดันสลักลงสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการนําตลับหมึกพิมพออก โปรดดู การ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

คําเตือน นําตลับหมึกพิมพท้ังสองตัวออกและดันสลักลงการไมปฏิบัติตาม
ข้ันตอนดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเคร่ือง HP all-in-one ได

4 ใสตลับหมึกพิมพในตัวปองกันตลับหมึกพิมพหรือถุงพลาสติกกันอากาศเพื่อไมให
หมึกแหง และเก็บแยกไวอยาสงตลับหมึกพิมพมาพรอมกับ HP all-in-one เวน
แตวาเจาหนาท่ีบริการลูกคาของ HP  จะแนะนําใหทานสงไปดวย

5 ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและรอสักครูเพ่ือใหตลับหมึกพิมพเลื่อนกลับมายัง
ตําแหนงเดิม (ทางขวามือ)

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 ท่ีนํามาเปลี่ยนทดแทน จะไมมีสายไฟให
มาดวยจึงควรเก็บสายไฟไวในท่ีปลอดภัยจนกวาเครื่อง HP all-in-one ท่ี
เปลี่ยนทดแทนจะมาถึง

8 โปรดดู ถอดแผงควบคุมออกแลวจัดบรรจุเครื่อง HP all-in-one ลงกลอง เพ่ือให
การเตรียมการจัดสงเรียบรอย

วิธถีอดตลับหมึกพิมพออกจาก HP all-in-one ขณะเครื่องไมทํางาน
ปฏิบัติตามขั้นตอนหากตองการถอดตลับหมึกพิมพออก เมื่อทานตองการสงเครื่องไป
ซอม และเครื่อง HP all-in-one ปดอยูโปรดดู วิธีถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่อง 
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HP all-in-one ขณะทํางาน หากเครื่องเปดอยูปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางเพื่อปลดล็อค
แครตลับหมึกพิมพ ถอดตลับหมึกพิมพออกแลวล็อคแคตลับหมึกพิมพไวตามเดิม
1 ถอดปลั๊กออกแลวจึงถอดสายไฟที่ตอกับเครื่อง HP all-in-one ออกอยาสงสายไฟ

มาพรอมกับเคร่ือง HP all-in-one

คําเตือน เคร่ือง HP all-in-one ท่ีนํามาเปลี่ยนทดแทน จะไมมีสายไฟให
มาดวยจึงควรเก็บสายไฟไวในท่ีปลอดภัยจนกวาเครื่อง HP all-in-one ท่ี
เปลี่ยนทดแทนจะมาถึง

2 หันหนาเขาหาดานหนาของเครื่อง HP all-in-one หันดานขวาของเครื่องเขาหา
ตัวจนดานลางขวา ของเครื่องประมาณ 12.5 cm พนจากขอบพื้นผิว (เชน ของ
โตะหรือท่ีวาง)
ทานจะมองเห็นวงกลมสีมวงท่ีดานลาง

คําเตือน อยาเอียงเคร่ือง HP all-in-one มาทางดานน้ีเพราะอาจทําให
เกิดความเสียหายได

3 หาชองปดน้ีท่ีดานลาง แลวปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือปลดล็อคตลับหมึกพิมพ
a ใชแถบน้ีหมุนฝาปดไป 1/4 รอบทางดานใดดานหน่ึง
b ถอดฝาออกจะมองเห็นเฟองท่ีควบคุมความสูงของแครตลับหมึกพิมพ
c หมุนเฟองไปดานหลังของเคร่ืองจนกวาจะหยุดหมุนได

หมายเหตุ ทานจะตองหมุนเฟองหลายครั้งกอนท่ีจะหยุดหมุน
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4 เปดฝาตลับหมึกพิมพ จากน้ันถอดตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบและดันสลักลง
นําตลับหมึกพิมพท้ังสองตัวออกและดันสลักลงการไมปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาว
อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเครื่อง HP all-in-one ได

5 ใสตลับหมึกพิมพในตัวปองกันตลับหมึกพิมพหรือถุงพลาสติกกันอากาศเพื่อไมให
หมึกแหง และเก็บแยกไวอยาสงตลับหมึกพิมพมาพรอมกับ HP all-in-one เวน
แตวาเจาหนาท่ีบริการลูกคาของ HP  จะแนะนําใหทานสงไปดวย

6 หมุนเฟองไปดานหนาของเครื่อง HP all-in-one จนกวาจะหยุดหมุนได
ซึ่งจะเปนการล็อคแครตลับหมึกพิมพใหแนนสนิทเพ่ือความปลอดภัยขณะขนสง

7 ปดฝาท่ีดานลางของเครื่อง HP all-in-one เขาไปตามเดิม โดยหมุนแถบทั้งสอง
ออกจากตําแหนงของมันท่ีฝาปดตรงชองเสียบใหหมุนไปประมาณ 1/4 รอบเพื่อ
ล็อกฝาปดใหเขาท่ี

8 โปรดดู ถอดแผงควบคุมออกแลวจัดบรรจุเครื่อง HP all-in-one ลงกลอง เพ่ือให
การเตรียมการจัดสงเรียบรอย

ถอดแผงควบคุมออกแลวจัดบรรจเุครื่อง HP all-in-one ลงกลอง
เมื่อถอดตลับหมึกพิมพและปลั๊กของ HP all-in-one ออกแลว ใหปฏิบัติตามขั้นตอน
ตอไปน้ี

คําเตือน ตองถอดปลั๊กของเครื่อง HP all-in-one ออกกอนท่ีจะปฏิบัติตามขั้น
ตอนเหลาน้ี

1 ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกตามขั้นตอนตอไปน้ี:
a ตรวจดูวาจอแสดงผลกราฟกสีเรียบเสมอกับตัวเคร่ือง HP all-in-one
b วางน้ิวไวท่ีมุมขวาดานบนของฝาครอบแผงควบคุม
c คอยๆ งัดมุมของฝาครอบขึ้นและยกฝาครอบแผงควบคุมออกจากเครื่องตาม

ภาพดานลาง
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เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถใชวัตถุท่ีบางหรือแบน เชน บัตร
เครดิต ยกฝาครอบแผงควบคุมขึ้นไดอีกดวยคอยๆ เสียบบัตร
เครดิตระหวางจอแสดงผลกราฟกสีและฝาครอบแผงควบคุม โดย
เอียงทํามุมประมาณ 45 องศากดลงไปที่ฝาครอบแผงควบคุม
เบาๆ เพ่ือยกขึ้น

2 เก็บฝาครอบแผงควบคุมไวอยาสงฝาครอบแผงควบคุมมากับเครื่อง HP all-in-
one

คําเตือน เคร่ือง HP all-in-one ท่ีเปลี่ยนทดแทนใหอาจไมมีฝาครอบ
แผงควบคุมมาดวยทานจึงควรเก็บฝาครอบแผงควบคุมไวในท่ีปลอดภัย 
และเมื่อเครื่อง HP all-in-one ท่ีเปล่ียนทดแทนมาถึง จึงคอยประกอบฝา
ครอบแผงควบคุมกลับเขาไปใหมทานตองตอฝาครอบแผงควบคุมเพ่ือใช
ฟงกชันของแผงควบคุมบนเคร่ือง HP all-in-one ท่ีเปลี่ยนทดแทน

เคล็ดลับ โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP all-in-one เพ่ือทราบ
วิธีการประกอบฝาครอบแผงควบคุม

หมายเหตุ เครื่อง HP all-in-one ท่ีเปลี่ยนทดแทนอาจมีคําแนะนําสําหรับการ
ติดต้ังใหมาพรอมกัน

3 หากเปนไปได ใหบรรจุเครื่อง HP all-in-one เพ่ือการจัดสงโดยใชวัสดุหีบหอ
เดิมหรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับอุปกรณสําหรับเปลี่ยน
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หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออื่นท่ีเหมาะสมความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัดอยูภาย
ใตการรับประกัน

4 ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
5 โปรดใสส่ิงตอไปน้ีลงในกลองดวย:

– ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเคร่ืองโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการ
พิมพของเครื่องมาดวยจะดีมาก)

– สําเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
– ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถติดตอไดในระหวางวัน
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18 ขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน       
เครื่อง HP all-in-one จะมีการรับประกันในระยะเวลาจํากัด ดังท่ีจะกลาวถึงในสวนตอ
ไปน้ีทานจะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับวิธีรับบริการในการรับประกัน และวิธีการท่ีทาน
จะอัพเกรดการรับประกันมาตรฐานจากโรงงาน
บทน้ีประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด บริการในระหวาง
การรับประกัน การอัพเกรดการรับประกัน การสงเครื่อง HP all-in-one คืนเพ่ือเขา
รับบริการ และคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันท่ัวโลกแบบจํากัดของ Hewlett-
Packard

ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด
ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด (ฮารดแวรและบริการ): 1 ป
ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด (CD media): 90 วัน
ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด (ตลับหมึกพิมพ): จนกวาหมึก HP จะหมด หรือถึง
วันท่ี “ส้ินสุดระยะเวลาการรับประกัน” ท่ีระบุบนตลับหมึก แลวแตวากรณีใดเกิดข้ึน
กอนการรับประกันน้ีไมรวมถึงผลิตภัณฑหมึกพิมพของ HP ท่ีมีการเติมหมึกพิมพใหม 
นํามาผลิตใหม ทําความสะอาดใหม ใชงานไมถูกตองหรือมีการดัดแปลง

บริการรับประกัน
ในการรับบริการซอมดวนของ HP ลูกคาตองติดตอศูนยบริการของ HP  หรือติดตอ
ศูนยบริการลูกคาของ HP  เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาเบื้องตนโปรดอาน การบริการ
ลูกคาของ HP เพ่ือศึกษาขั้นตอนกอนโทรติดตอศูนยบริการลูกคา
หากเครื่อง HP all-in-one ของทานตองมีการเปลี่ยนช้ินสวนเล็กๆ นอยๆ ซ่ึงท านสามา
รถเปลี่ยนเองได HP อาจชําระคาขนสงและภาษีอากรลวงหนา พรอมกับใหคําแนะนํา
ดานเทคนิคในการเปลี่ยนช้ินสวนผานทางโทรศัพท และชําระคาขนสงรวมถึงภาษีอากร
สําหรับชิ้นสวนท่ี HP ขอใหทานสงคืนหรือศูนยบริการลูกคาของ HP อาจแนะนําให
ทานติดตอผูใหบริการท่ีไดรับอนุญาตจาก HP ในการซอมแซมผลิตภัณฑ

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมสามารถใชไดกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลการให
บริการในประเทศญี่ปุน โปรดดู HP Quick Exchange Service 
(Japan)

การอัพเกรดการรับประกัน     
HP อาจเสนอทางเลือกในการอัพเกรดการรับประกันเพ่ือขยายหรือเพ่ิมการรับประกัน
ผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐาน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของทานทางเลื อกท่ีมีอยูอาจรวม
ถึงการใหบริการทางโทรศัพทเปนหลัก การสงเขารับบริการ หรือการเปลี่ยนเครื่องทด
แทนในวันทําการถัดไปโดยทั่วไปแลว 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 แลวคนหาขอมูลการรับ
ประกัน

การสงเครื่อง HP all-in-one เขารับบริการ
กอนสงเครื่อง HP all-in-one เขารับบริการ ทานตองโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ 
HP กอน โปรดอาน 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 Photosmart 2600/2700 series all-in-one ("ผลิตภัณฑ") แต
ละเครื่อง รวมถึงซอฟตแวร อุปกรณเสริม สื่อ และวัสดุท่ีเกี่ยวของ ปราศจากความ
บกพรองดานวัสดุและคุณภาพสินคาในระยะเวลารับประกัน ซึ่งเริ่มนับจากวันท่ีซื้อ
ผลิตภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑฮารดแวรแตละชิ้น ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัดของ HP คือ 
หน่ึงปสําหรับชิ้นสวน และหน่ึงปสําหรับการบริการสําหรับผลิตภัณฑอื่นๆ ท้ังหมด ระยะ
เวลาการรับประกันแบบจํากัดของ HP สําหรับท้ังชิ้นสวนและบริการคือ 90 วัน
สําหรับผลิตภัณฑประเภทซอฟตแวร การรับประกันแบบจํากัดของ HP จะครอบคลุม
เฉพาะความลมเหลวในการปฏิบัติตามคําสั่งของโปรแกรมเทาน้ันHP ไมรับประกันวา
ผลิตภัณฑใดๆ จะสามารถทํางานไดโดยไมติดขัดหรือปราศจากขอผิดพลาด
การรับประกันแบบจํากัดของ HP ครอบคลุมเฉพาะขอบกพรองท่ีเกิดจากการใชงาน
ผลิตภัณฑตามปกติเทาน้ัน และไมครอบคลุมปญหาอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงปญหาที่เกิดจาก (ก) 
การดัดแปลงหรือการดูแลรักษาท่ีไมถูกตอง (ข) ซอฟตแวร อุปกรณเสริม สื่อ หรือวัสดุ
ท่ี HP ไมไดเปนผูจัดหาหรือรองรับ หรือ (ค) การใชงานนอกเหนือขอบเขตคุณ
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ
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สําหรับผลิตภัณฑฮารดแวร การใชตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP หรือตลับหมึกพิมพ
แบบเติมจะไมมีผลตอการรับประกันท่ีใหแกลูกคา หรือตอสัญญาการใหบริการของ 
HP กับลูกคา อยางไรก็ตาม หากความบกพรองหรือความเสียหายของผลิตภัณฑเกิด
จากการใชตลับหมึกพิมพท่ีไมใชผลิตภัณฑของ HP หรือตลับหมึกพิมพแบบเติม HP 
จะคิดคาบริการและคาวัสดุตามอัตรามาตรฐานสําหรับการซอมแซมผลิตภัณฑท่ี
บกพรองหรือเสียหายน้ัน
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 ตราบใดท่ีลูกคายังมิไดสงคืนผลิตภัณฑท่ีบกพรองน้ันใหแก HP
ผลิตภัณฑท่ีเปลี่ยนใหอาจเปนของใหมหรือมีสภาพเหมือนใหม แตอยางนอยจะตองมี
สมรรถนะการทํางานเทากับผลิตภัณฑเดิม
ผลิตภัณฑของ HP ซ่ึงรวมถึงผลิตภัณฑทุกชิ้น อาจมีช้ินสวน สวนประกอบ หรือวัสดุท่ี
ไดจากการนํามาผลิตใหม โดยมีประสิทธิภาพการทํางานเทียบเทาผลิตภัณฑใหม
การรับประกันแบบจํากัดของ HP สําหรับผลิตภัณฑทุกชิ้น จะมีผลบังคับใชในประเทศ/
ภูมิภาค หรือพ้ืนท่ีท่ี HP มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑทานสามารถทําสัญญาบริการรับ
ประกันเพ่ิมเติม เชน บริการตามสถานที่ ไดจากศูนยบริการ HP ท่ีไดรับอนุญาตใน
ประเทศ/ภูมิภาคท่ีมีการจําหนายผลิตภัณฑโดย HP หรือตัวแทนท่ีไดรับอนุญาต

ขอจํากัดของการรับประกัน
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น ท้ัง HP และซัพพลายเออรของ HP ซึ่งเปนบุคคล
ท่ีสาม จะไมใหการรับประกันหรือใหเงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ไมวาจะโดยนัย
หรือชัดแจง ในสวนของการรับประกันหรือเงื่อนไขท่ีมีนัยเกี่ยวกับความเหมาะสมใน
การซื้อขาย คุณภาพที่นาพึงพอใจ และความเหมาะสมสําหรับการใชงานในวัตถุ
ประสงคใดโดยเฉพาะ

ขอจํากัดของความรับผิดชอบ
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น การแกไขปญหาที่ใหไวในคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับ
ประกันแบบจํากัดน้ี เปนการแกไขปญหาแกลูกคาโดยเฉพาะแตผูเดียว
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น นอกเหนือจากภาระผูกพันท่ีระบุในคําชี้แจงเกี่ยว
กับการรับประกันน้ีแลว ไมวากรณีใดๆ HP หรือซัพพลายเออรของ HP ซ่ึงเปนบุคคล
ท่ีสาม จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายโดยตรง โดยออม โดยกรณีพิเศษ โดยอุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายท่ีเปนผลสืบเน่ืองใดๆ ไมวาจะเปนไปตามสัญญา การละเมิด หรือหลัก
กฎหมายใดๆ และไมวา HP หรือซัพพลายเออรของ HP ซึ่งเปนบุคคลท่ีสาม จะไดรับ
แจงถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดความเสียหายน้ันหรือไมก็ตาม
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กฎหมายทองถิ่น
คําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดน้ีใหสิทธิเฉพาะทางกฎหมายแกลูกคานอก
จากนี้ ลูกคาอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งอาจแตกตางกันไปในแตละรัฐของสหรัฐอเมริกา ในแต
ละรัฐของแคนาดา และในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ท่ัวโลก
ในกรณีท่ีคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดน้ีขัดกับกฎหมายทองถิ่น คําชี้แจงน้ี
พึงไดรับการแกไขเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่นน้ัน ภายใตกฎหมายทองถิ่นดัง
กลาว การยกเลิกสิทธิและขอจํากัดบางประการของคําชี้แจงน้ีอาจไมมีผลบังคับใชกับ
ลูกคาตัวอยางเชน บางรัฐในสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลของบางประเทศ (รวมทั้งรัฐ
ตางๆ ของแคนาดา) อาจ:
ปฏิเสธการเพิกถอนสิทธิและขอจํากัดของคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันน้ี หากเปนการ
จํากัดสิทธิของผูบริโภคตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย (เชน สหราชอาณาจักร)
หรืออาจจํากัดความสามารถในการบังคับใชการยกเลิกสิทธิหรือขอจํากัดเหลาน้ันของผู
ผลิต หรือ
ใหสิทธิในการรับประกันเพ่ิมเติมแกลูกคา กําหนดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย
ซึ่งผูผลิตไมสามารถทําการเพิกถอนได หรือไมอนุญาตใหมีขอจํากัดภายในระยะเวลา
ของการรับประกันโดยนัยน้ัน
สําหรับการซื้อขายในออสเตรเลียและนิวซีแลนด เงื่อนไขการรับประกันในคําชี้แจง
เกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดน้ี ไมมีผลในการยกเวน จํากัด หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ตามกฎหมาย ซ่ึงมีผลใชบังคับกับการจําหนายผลิตภัณฑของ HP ใหแกลูกคาดังกลาว 
แตจะถือเปนสวนเพิ่มเติม เวนเสียแตกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดสําหรับประเทศ/ภูมิภาคในกลุม
สหภาพยุโรป

ขอมูลดานลางน้ีคือชื่อและที่อยูของบริษัทตัวแทนของ 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
Informática 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 Española 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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19 ขอมูลดานเทคนิค 
บทน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดของระบบ ลักษณะเฉพาะของกระดาษ ลักษณะ
เฉพาะดานการพิมพ ลักษณะเฉพาะของการทําสําเนา ลักษณะเฉพาะของการดหนวย
ความจํา ลักษณะเฉพาะของการสแกน ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ลักษณะเฉพาะเกี่ยว
กับกระแสไฟฟา, ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม ประกาศขอบังคับ และประกาศ
เรื่องความสอดคลองตามขอกําหนดของ HP all-in-one

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ       
ซอฟตแวรขอกําหนดเกี่ยวกับระบบจะอยูในไฟล Readme สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
เรียกดูไฟล Readme โปรดดู การดูไฟล Readme

ลักษณะเฉพาะของ
กระดาษ                                                                 

เน้ือหาสวนน้ีจะเปนขอมูลเกี่ยวกับความจุของถาดใสกระดาษ ขนาดกระดาษ และ
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับขอบกระดาษ

ความจขุองถาดใสกระดาษ             

ประเภท น้ําหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ1 ถาดรับกระดาษ
ออก2

กระดาษธรรมดา (15 
มม.)

16 ถึง 24 ปอนด 
(60 ถึง 90 แกรม)

150 (กระดาษ 20 
ปอนด)

50 แผนขาวดํา (
กระดาษ 20 
ปอนด)
20 แผนสี (
กระดาษ 20 
ปอนด)

บัตรดัชนี นํ้าหนักสูงสุดคือ 
110 ปอนด (200 
แกรม)

30 30

การด Hagaki (15 มม.) ไมระบุ 60 60

ซองจดหมาย (15 มม.) 20 ถึง 24 ปอนด 
(75 ถึง 90 แกรม)

21 10

ปายประกาศ (4 มม.) 16 ถึง 24 ปอนด 
(60 ถึง 90 แกรม)

20 20 หรือนอยกวา

แผนใส ไมระบุ 25 25 หรือนอยกวา
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ประเภท น้ําหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ1 ถาดรับกระดาษ
ออก2

ฉลาก (8 มม.) ไมระบุ 30 30

กระดาษภาพถายขนาด 
4 x 6 น้ิว (10 x 15 ซม.)

145 ปอนด
(236 แกรม)

30 30

กระดาษภาพถายขนาด 
8.5 x 11 น้ิว (216 x 
279 มม.)

ไมระบุ 20 20

1 ความจุสูงสุด

2 ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกท่ีทานใชมีผลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนําใหทานหม่ัน
นํากระดาษออกจากถาดรับกระดาษออก

ขนาดกระดาษ           

ประเภท ขนาด

กระดาษ Letter: 216 x 279 มม.
A4: 210 x 297 มม.
A5: 148 x 210 มม.
Executive: 184.2 x 266.7 มม.
Legal1 :216 x 356 มม.

ปายประกาศ HP Banner Paper หนา 90 g/m2 (กระดาษบอนด 24 
ปอนด), ขนาด A (C1820A) และ A4
Third Party Z-Fold Computer Paper หนา 60-90 g/
m2 (กระดาษบอนด 16-24 ปอนด), ขนาด A และ A4 แบบ
ดึงแถบรอยปรุออก

ซองจดหมาย U.S. #10: 104 x 241 มม.
A2:111 x 146 มม.
DL: 110 x 220 มม.
C6: 114 x 162 มม.

แผนใส Letter: 216 x 279 มม.
A4: 210 x 297 มม.

กระดาษภาพถาย 102 x 152 มม.
127 x 178 มม.
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ประเภท ขนาด

Letter: 216 x 279 มม.
A4: 210 x 297 มม.

บัตร บัตรดัชนี: 76.2 x 127 มม.
บัตรดัชนี: 101 x 152 มม.
บัตรดัชนี: 127 x 203.2 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.
1 20 ปอนดข้ึนไป

ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับขอบกระดาษ       

 ดานบน (ขอบ
ดานหัว
กระดาษ)

ดานลาง (ขอบ
ดานทาย
กระดาษ)1

ดานซาย: ดานขวา:

U.S. (Letter, 
Legal)

1.8 มม. 3 มม. 3.2 มม. 3.2 มม.

Executive: 1.8 มม. 6 มม. 3.2 มม. 3.2 มม.

ISO (A4, A5) 
และ JIS (B5)

1.8 มม. 6.0 ซม. 3.2 มม. 3.2 มม.

ซองจดหมาย 1.8 มม. 14.3 ซม. 3.2 มม. 3.2 มม.

บัตรดัชนี (3 x 5 
น้ิว, 4 x 6 น้ิว, 5 
x 8 น้ิว)

1.8 มม. 6.0 ซม. 3.2 มม. 3.2 มม.

การด Non-index 
4 x 6 น้ิว

3.2 มม. 3 มม. 3.2 มม. 3.2 มม.

การด A6 1.8 มม. 6 มม. 3.2 มม. 3.2 มม.

(ทําตอ)
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 ดานบน (ขอบ
ดานหัว
กระดาษ)

ดานลาง (ขอบ
ดานทาย
กระดาษ)1

ดานซาย: ดานขวา:

กระดาษภาพถาย
ขนาด 4 x 6 น้ิว

3.2 มม. 3.2 มม. 3.2 มม. 3.2 มม.

1 การต้ังคาขอบกระดาษนี้ไมสามารถใชได อยางไรก็ตาม พ้ืนท่ีการเขียนท้ังหมดสามารถใชกันได พ้ืนท่ีการเขียน
น้ีเพ่ิมระยะจากจุดศูนยกลางออกไป 5.4 มม. (0.21 น้ิว) ทําใหระยะขอบกระดาษดานบนและดานลางไมเทากัน

ลักษณะเฉพาะดานการพิมพ           
● สีดํา 1200 x 1200 dpi
● ความละเอียดภาพสี 1200 x 1200 dpi
● ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
● การพิมพขนาดพาโนรามา
● วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
● ภาษา: HP PCL Level 3, PCL3 GUI หรือ PCL 10
● เลือกตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสีเทา
● รอบการทํางาน: พิมพได 500 แผนตอเดือน (โดยเฉล่ีย)
● รอบการทํางาน: พิมพได 1250 แผนตอเดือน (สูงสุด)

โหมด  ความละเอียด (จุดตอนิ้ว) ความเร็ว (
หนาตอนาท)ี 
สําหรับ
กระดาษ
ธรรมดา

ความเร็ว (
วินาที) ภาพ
ถายแบบไมมี
ขอบขนาด 4 
x 6 นิ้ว

Maximum 
dpi (dpi สูง
สุด)

ขาวดําและสี 1200 x 1200 ถึง 4800 dpi 1 0.5 150

Best (ดีท่ี
สุด)

ขาวดําและสี 1200 x 12002 2.1 96

Normal (
ธรรมดา)

ขาวดํา 600 x 600 9.8 53

สี 600 x 600 5.7 53

Fast 
Normal (
ธรรมดาแบบ
ดวน)

ขาวดํา 600 x 600 11.6 33

สี 600 x 600 7.4 33
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โหมด  ความละเอียด (จุดตอนิ้ว) ความเร็ว (
หนาตอนาท)ี 
สําหรับ
กระดาษ
ธรรมดา

ความเร็ว (
วินาที) ภาพ
ถายแบบไมมี
ขอบขนาด 4 
x 6 นิ้ว

Fast Draft 
(ดราฟแบบ
ดวน)

ขาวดํา 300 x 300 30 27

สี 300 x 300 20 27

1 ความเขมสูงสุดในการพิมพภาพสีคือ 4800 x 1200 dpiการใชตลับหมึกพิมพภาพถายจะชวยเพ่ิมคุณภาพการ
พิมพ

2 การพิมพสี PhotoREt ดวยกระดาษภาพถาย

ลักษณะเฉพาะของการทําสําเนา           
● การประมวลภาพแบบดิจิตอล
● ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 99 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
● ยอ/ขยายแบบดิจิตอลไดต้ังแต 25 ถึง 400% (ข้ึนอยูกับรุน)
● มีคุณสมบัติ Fit to page (พอดีกับหนา), Poster (โปสเตอร), Many on 

page (หลายแผนตอหนา)
● สีดําสูงสุด 30 แผนตอนาที สี 20 แผนตอนาที (ข้ึนอยูกับรุน)
● ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร

โหมด  ความเร็ว (
หนาตอนาท)ี

ความละเอียดในการ
พิมพ (dpi)

ความละเอียดในการ
สแกน (dpi)

Best (ดีท่ี
สุด)

ขาวดํา สูงสุด 0.8 
แผน

1200 x 1200 1200 x 12001

 สี สูงสุด 0.8 
แผน

1200 x 1200 ถึง 
4800 dpi สูงสุด1

1200 x 12001

Normal (
ธรรมดา)

ขาวดํา สูงสุด 9.8 
แผน

600 x 600 300 x 300

 สี สูงสุด 5.7 
แผน

600 x 600 300 x 300

Fast (
ดวน)

ขาวดํา สูงสุด 30 
แผน

300 x 300 300 x 300

 สี สูงสุด 20 
แผน

300 x 300 300 x 300

1 กระดาษภาพถายพรีเมียม
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ลักษณะเฉพาะของโทรสาร           
● คุณสมบัติของโทรสารแบบ Walk-up ท้ังแบบขาวดําและสี
● ต้ังการโทรดวนไดถึง 75 หมายเลข (แลวแตรุน)
● จําขอมูลไดถึง 90 หนา (แลวแตรุน ตามมาตรฐานความละเอียด ITU-T Test 

Image #1)หนาท่ีมีความซับซอนหรือความละเอียดสูงกวาน้ี จะใชเวลาและหนวย
ความจํามากยิ่งขึ้น

● การสงโทรสารหลายหนาดวยตนเอง
● โทรซ้ําอัตโนมัติเมื่อสายไมวาง 5 คร้ัง (แลวแตรุน)
● โทรซ้ําอัตโนมัติเมื่อไมมีผูรับสายหนึ่งครั้ง (แลวแตรุน)
● ยืนยันและรายงานการทํางาน
● มาตรฐานโทรสาร CCITT/ITU Group 3 พรอม Error Correction Mode (

โหมดแกไขขอผิดพลาด)
● อัตราการสงผาน 33.6 Kbps
● 3 วินาทีตอหนาท่ี 33.6 Kbps (ตามมาตรฐานความละเอียด ITU-T Test 

Image #1)หนาท่ีมีความซับซอนหรือความละเอียดสูงกวาน้ี จะใชเวลาและหนวย
ความจํามากยิ่งขึ้น

● ตรวจจับเสียงเรียกเขาพรอมโดยอัตโนมัติสลับระหวางโทรสาร/เครื่องตอบรับ

 ภาพ (จุดตอนิ้ว) ความละเอียดสูง (จุด
ตอนิ้ว)

ความละเอียดมาตรฐาน 
(จุดตอนิ้ว)

ขาวดํา 200 x 200 200 x 200 200 x 100

สี 200 x 200 200 x 200 200 x 200

ลักษณะเฉพาะของการดหนวยความจํา           
● จํานวนไฟลสูงสุดท่ีแนะนําบนการดหนวยความจํา: 1,000
● ขนาดแนะนําสูงสุดของแตละไฟล: สูงสุด 12 เมกะพิกเซล, สูงสุด 8 MB
● ขนาดการดหนวยความจําสูงสุดท่ีแนะนํา: 1 GB (เฉพาะในสภาพท่ีใชงานไดดี

เทาน้ัน)

หมายเหตุ ถาการดหนวยความจํามีขนาดใกลเคียงกับขนาดสูงสุดท่ีกําหนดไว อาจทํา
ใหประสิทธิภาพการทํางานของ HP all-in-one ชากวาท่ีตองการ

ประเภทการดหนวยความจําท่ีรองรับ
● CompactFlash
● SmartMedia
● Memory Stick
● Memory Stick Duo
● Memory Stick Pro
● Secure Digital
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● MultiMediaCard (MMC)
● xD-Picture Card

ลักษณะเฉพาะของการสแกน           
● รวม Image Editor
● ซอฟตแวร OCR แบบสมบูรณจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขได

โดยอัตโนมัติ
● ความเร็วของการสแกนจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
● อินเตอรเฟสที่ใชกับ Twain ได
● ความละเอียด: 2400 x 4800 dpi ออปติคอล, ถึง 19,200 dpi แบบเพิ่ม

คุณภาพ
● สี: สี 48 บิต, grayscale 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
● ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจก: 8.5 x 11.7 น้ิว (216 x 297 มม.)

ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ              
● ความสูง: 21.21 ซม. (จอแสดงผลกราฟกสีท่ีดานลาง)
● ความกวาง: 46.4 ซม.
● ความลึก: 37.2 ซม.

49 ซม. (พรอม HP Automatic Two-sided Printing Accessory)
● นํ้าหนัก: 8.5 กก.

10.8 กก. (พรอม HP Automatic Two-sided Printing Accessory และ 
HP 250 Sheet Plain Paper Tray ใหเลือก)

ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา       
● การใชไฟ: สูงสุด 75 W
● แรงดันไฟฟาเขา: AC 100 ถึง 240 V ~ 2 A 50 - 60 Hz ตอสายดิน
● แรงดันไฟฟาออก: DC 31Vdc===2420 mA

ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม           
● ระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะในการใชงานที่แนะนํา: 15° ถึง 32°C (59° ถึง 90°F)
● ระดับอุณหภูมิปฏิบัติการท่ีสามารถใชงานไดของ HP all-in-one: 5° ถึง 40°C 

(41° ถึง 104°F)
● ระดับอุณหภูมิปฏิบัติการท่ีสามารถใชงานไดสําหรับระบบการพิมพ: -15° ถึง 35°

C (5° ถึง 104°F)
● ความชื้น: 15% ถึง 85% RH ไมควบแนน
● ระดับอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -4° ถึง 60 °C 

(-40° ถึง 140°F)
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● ในท่ีท่ีมีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาแรงดันไฟฟาออกจากเครื่อง HP all-
in-one อาจผิดพลาดบาง

● HP แนะนําใหใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 เมตร (10 
ฟุต) เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีมีแนวโนมวาจะมี
คาสูงใหเหลือนอยท่ีสุด

ลักษณะเฉพาะอื่นๆ
หนวยความจํา: ROM 16 เมกะไบต, DRAM 64 เมกะไบต
หากทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซต
ของ HPไปยัง:www.hp.com/support

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม     
สวนน้ีเปนขอมูลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม การกอใหเกิดโอโซน การใชพลังงาน 
การใชกระดาษ พลาสติก รายการขอมูลความปลอดภัยในการใชวัสดุ และโครงการรีไซ
เคิล
สวนน้ีจะเปนขอมูลเกี่ยวกับการมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

การรักษาสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวด
ลอมเครื่องพิมพน้ีไดรับการออกแบบใหมีคุณลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูจากเว็บไซตเพ่ือสิ่งแวดลอมของ HP ท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

การผลิตกาซโอโซน
เครื่องพิมพน้ีสรางกาซโอโซนในปริมาณท่ีนอยมาก (O3)

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.
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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 
HP ยังชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนําผลิตภัณฑบางอยางท่ีไดรับความนิยมสูงสุดมา
ซอมแซมและนําออกจําหนายอีกครั้ง
ผลิตภัณฑ HP น้ีประกอบดวยวัสดุตอไปน้ี ท่ีอาจตองอาศัยการจัดการดวยวิธีพิเศษเมื่อ
สิ้นสุดอายกุารใชงาน:
● สารปรอทในหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นทในสแกนเนอร (< 2 mg)
● 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
ขอมูลสวนน้ีจะเกี่ยวกับหัวขอของขอบังคับท่ีอยูนอกเหนือคุณสมบัติแบบไรสาย
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หมายเลขรุนตามขอบังคับ     
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับแลว ผลิตภัณฑของทานจึงตองมี 
หมายเลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอ
บังคับสําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0304-01/SDGOB-0304-02 อยาจํา
สับสนระหวางหมายเลขตามขอบังคับกับชื่อทางการตลาด (HP Photosmart 
2600/2700 series all-in-one) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (Q3450A/Q3452A)

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC 
requirements       

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment 
is a label that contains, among other information, the FCC 
Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this 
equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company.
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with 
this equipment. This equipment is designed to be connected to the 
telephone network or premises wiring using a compatible modular jack 
which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone 
network through the following standard network interface jack: USOC 
RJ-11C.
The REN is useful to determine the quantity of devices you may 
connect to your telephone line and still have all of those devices ring 
when your number is called. Too many devices on one line may result 
in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, 
areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). 
To be certain of the number of devices you may connect to your line, 
as determined by the REN, you should call your local telephone 
company to determine the maximum REN for your calling area.
If this equipment causes harm to the telephone network, your 
telephone company may discontinue your service temporarily. If 
possible, they will notify you in advance. If advance notice is not 
practical, you will be notified as soon as possible. You will also be 
advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone 
company may make changes in its facilities, equipment, operations, or 
procedures that could affect the proper operation of your equipment. If 
they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service.
If you experience trouble with this equipment, please contact the 
manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair 
information. Your telephone company may ask you to disconnect this 
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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 
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 

คูมือการใชงาน 303

ข
อม
ูลด
าน
เท
คน

คิ



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 
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.
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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 
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 
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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 
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
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Notice to users in Japan (VCCI-2)     

Notice to users in Korea     

ประกาศขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑแบบไรสาย     
ขอมูลสวนน้ีจะเปนขอบังคับท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติแบบไรสาย

Note à l’attention des utilisateurs Canadien/notice to users in 
Canada     

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B 
limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in 
the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of 
Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 
of Industry Canada.
For Indoor Use. Le présent appareil numérique n‘émet pas de bruit 
radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils 
numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le 
brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications 
du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme CDN-
210 d’Industrie Canada.
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ARIB STD-T66 (Japan)

Notice to users in Italy     
License required for use. Verify with your dealer or directly with 
General Direction for Frequency Planning and Management 
(Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).
E’necessaria una concessione ministeriale anche per l’uso del 
prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente 
presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Notice to users in France     
For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain 
restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 
2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, 
only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be 
used. For the latest requirements, see www.art-telecom.fr.
Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines 
restrictions s'appliquent : cet appareil peut tre utilis l'intrieur des 
btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1 
13). Pour une utilisation l'extrieur des btiments, seule la partie 2454-
2483,5 MHz (canaux 10 13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires 
rglementations en vigueur, consultez le site Web www.art-telecom.fr.
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Notice to users in the European Economic Area (wireless 
products)     

Radio products with the CE 0984 or CE alert marking comply with the 
R&TTE Directive (1999/5/EC) issued by the Commission of the 
European Community.

Note Low-power radio LAN product operating in 2.4-GHz band, 
for Home and Office environments. In some countries/
regions, using the product may be subject to specific 
restrictions as listed for specific countries/regions below.

This product may be used in the following EU and EFTA countries/
regions: Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Greece, 
Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, 
Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and United Kingdom. For 
normal wireless LAN operation of this product, only a limited band is 
available in France (Channels 10, 11, 12 and 13). L’Autorité de 
régulation des télécommunications (ART) has special regulations for 
hotspots allowing additional channels. For more information, including 
local rulings and authorization, please see the ART website :
www.art-telecom.fr.

Declaration of conformity (European Economic 
Area)            

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC 
Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's 
name and address, and applicable specifications recognized in the 
European community.
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HP Photosmart 2600 series declaration of 
conformity           

DECLARATION OF CONFORMITY
 according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA 

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0304-01
Product Name: Photosmart 2600 Series (Q3450A)
Model Number(s): 2610 (Q5542A/B, Q5548C), 2610xi (Q5543A), 2608 (Q5541D),

2610v (Q5550A), 2605 (Q5551A/B), 2615 (Q5553B), 2613 (Q5546C) 

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic)
 0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002 
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 
GB9254: 1998

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.

11 March 2004 
Date Steve Smith,  Hardware Test & Regs MGR. 

European Contact for regulatory topics only:  Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
 D-71034 (FAX +49-7031-14-3143
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HP Photosmart 2700 series declaration of 
conformity           

 

DECLARATION OF CONFORMITY 
        according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 

 

Manufacturer's Name:  Hewlett-Packard Company 
 
Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive 

  San Diego CA 92127, USA 

Declares, that the product 

Regulatory Model Number:  SDGOB-0304-02
Product Name:  Photosmart 2700 Series (Q3452A)  
Model Number(s):   2710 (Q5552A/B, Q5545C),  2710xi (Q5544A), 2713 (Q5547C) 
Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international) 
Radio Module Model No:   RSVLD-0303  
Conforms to the following Product Specifications:  
 
Safety: IEC 60950-1: 2001 
                               EN 60950-1: 2002 
   IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) 
   UL 60950-1: 2003 
   CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 
   NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 
 
EMC:  CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 
   CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 
   IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 
   IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 
   CNS13438:1998, VCCI-2 
   FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 
   GB9254: 1998,  
   EN 301 489-17 v1.2.1 (2002) 

 Telecom:  Option for Analogue modem: TBR 21:1998 / AS/ACIF S008: 2001/ FCC Part 68 

 

  Option for Radio Link:  EN 300 328-2 v1.2.1 (2001),    

   Equipment Class 2, R&TTE Directive Annex 4  

  
   Notified Body Numb 4    

 
Health:  EU: 1999/519/EC 

 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 2/4) and carries the CE-marking accordingly.  The product 
was tested in a typical configuration. 

  
11 March 2004 

 
 

 

 
        Date   Steve Smith,  Hardware Test & Regs MGR. 

European Contact for regulatory topics only:  Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 
                     D-71034, B many. FAX +49-7031-14-3143 
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DNS. ดู โดเมน เนม 
เซิรฟเวอร

E
Error Correction Mode (
โหมดแกไขขอผิดพลาด
หรือ ECM) 163
EWS. ดู เว็บเซิรฟเวอรท่ีฝง
อยู

F
FCC requirements 302
FCC statement 303

H
HP All-in-One

สงคืน 281
เกี่ยวกับ 7

HP Director
HP Instant Share
177

เริ่มใชงาน 17
ไมมีไอคอน 238

HP Gallery (แกลเลอรี่
ภาพของ HP)

OS 9 HP Image 
Zone 25
OS X HP Image 
Zone 21

HP Image Print (OS X 
HP Image Zone) 22
HP Image Zone

HP Instant Share
174, 175, 189
Macintosh 20, 23,
175
Windows 17, 174
ปุม (Windows) 19
ภาพรวม 17
สงรูปภาพ 189

HP Instant Share
การแกไขปญหาเบื้องตน
ในการตั้งคา 257
HP Image Zone
173, 189
การตรวจสอบ
อัตโนมัติ 194
การติดตั้ง (USB) 168
การติดตั้งซอฟตแวรตาม
ขอกําหนดขั้นตํ่าสุด
258
การพิมพท่ีมีคณุภาพ 74
การพิมพผานเครือขาย
ของ HP 181, 199
การพิมพภาพ 194

การยกเลิกการสงรูป
ภาพ 189
การยกเลิกงานพิมพ
198
การสงภาพถายจากการด
หนวยความจํา (เครือ
ขาย) 185
การเชื่อมตอขาดหาย
ไป 268
การแกไขปญหาเบื้องตน
ตามขอความแจงขอผิด
พลาด 263
ขนาดไฟลใหญเกินกวาที่
กําหนด 271
ขอผิดพลาดทั่วไป 263
ขอผิดพลาดในการเชื่อม
ตอ 264
ขอมูลเกินขีดจํากัดในการ
จัดเก็บ 269
ดูภาพตัวอยาง 195
ตัวเลือกการพิมพ 197
ต้ังคา (ตอกับเครือ
ขาย) 182
ท่ีเชื่อมตอกับ USB 74
ท่ีเชื่อมตอเครือขาย 75
บริการถูกระงับไว 270
บัญชีผูใช, จัดการ 201
ปลายทาง 182, 259
ปลายทางไมไดรับ
อนุญาตใหใชงาน 268
พิมพภาพดวยตนเอง
195
พิมพอัตโนมัติ 184

คูมือการใชงาน 313



ภาพถายอีเมลจากการด
หนวยความจํา (USB)
169
ภาพรวม 167, 179
รับจากผูสงที่ไดรับ
อนุญาต 193
รับจากผูสงทุกคน 192
รับรูปภาพ 180, 192
รายชื่อการเขาถึง 184
รายงานขอผิดพลาด
270
ลบภาพ 199
ล็อกอินไมได 270
สแกนภาพ 96
สงภาพจาก HP image 
Zone (USB) 173
สงภาพถายจากการด
หนวยความจํา (USB)
169
สงภาพที่สแกน 171,
188
สงรูปภาพ 74, 96,
168, 179, 185, 268
สงอี เมลภาพถายจาก 
HP Image Zone 
(USB) 173
สงอี เมลภาพถายจาก 
HP Image Zone (
เครือขาย) 189
สงไปยังอุปกรณ 96,
168, 173, 182, 185,
189
อัลบั้มแบบออนไลน 74
อีเมล 74, 96
อีเมลภาพถายจากการด
หนวยความจํา (เครือ
ขาย) 185
เกิดขอผิดพลาดที่ไฟล
270
เมนู 16

เมนูตัวเลือก 201
โหมดทั่วไป 180,
184, 192
โหมดสวนตัว 180,
184, 193
ใชบริการไมไดช่ัว
คราว 270
ไฟลปลายทาง 187
ไมไดติดต้ัง 258
ไอคอน 12

HP on the Web (เว็บไซต
ของ HP) (OS 9 HP 
Image Zone) 25
HP Instant Share

พิมพอัตโนมัติ 194

I
Instant Share. ดู HP 
Instant Share

M
Magic Gate Memory 
Stick 57

P
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W
Webscan 36

ก
กระจก

การทําความสะอาด 209
การวางตนฉบับ 45

กระจกสแกน
การทําความสะอาด 209
การวางตนฉบับ 45

กระดาษ
การวาง 47
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 261
ขนาดกระดาษ 294
ขนาด, ตั้งคาโทรสาร
159
ติด 55, 261
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ประเภทกระดาษที่แนะ
นํา 46
ประเภทกระดาษที่ไม
สามารถใชได 46
ประเภทการทําสําเนาที่
แนะนํา 80
ลักษณะเฉพาะ 293
ส่ังซื้อ 205

กระดาษ A4, การใส 47
กระดาษ legal

การใส 47
ลักษณะเฉพาะ 293

กระดาษ letter
การใส 47
ลักษณะเฉพาะ 293

กระดาษติดท่ีอุปกรณเสริม
สําหรับสําหรับการพิมพสอง
ดาน, การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 262
กระดาษภาพถาย

การใส 49
ลักษณะเฉพาะ 293

กระดาษภาพถาย 4 x 6 
น้ิว, การใส 49
กระดาษภาพถายขนาด 10 
x 15 ซม.

การใส 49
ลักษณะเฉพาะ 293

กลองดิจิตอล
PictBridge 71

การดูแลรักษา
การทําความสะอาด
กระจก 209
การทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพ 221
การทําความสะอาดตัว
เครื่องภายนอก 210
การทําความสะอาดแผน
รองฝาปด 210

การเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ 214
การเรียกคืนคาดีฟอลต
ของเครื่องที่กําหนดโดย
โรงงาน 226
ตรวจสอบปริมาณหมึก
พิมพ 210
ปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ 220
รายงานการทดสอบ
เครื่อง 211
เวลาหนวงขอความแจง
เตือน 226
โหมดประหยัด
พลังงาน 225

การตรวจสอบอัตโนมัติ
194
การตั้งคา

ความเร็ว, โทรสาร 164
ตอบรับอัตโนมัติ 139
ตัวเลือกการพิมพ 103
วันที่และเวลา 150
โทรสาร 158

การตั้งคาดีฟอลต
การเรียกคืน 226
โทรสาร 158

การตั้งคาพร็อกซี่ 267
การตั้งคาฮารดแวร

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 229

การติดตั้งซอฟตแวรตามขอ
กําหนดขั้นต่ําสุด 258
การติดตั้งซอฟตแวร
อุปกรณ 258
การติดตั้งสายเคเบิล 
USB 230
การตอสายเคเบิล USB
230
การทดสอบสภาพสาย, โทร
สาร 245

การทดสอบฮารดแวร, โทร
สาร 243
การทดสอบเสียงสัญญาณ
โทรศัพท, ลมเหลว 246
การทดสอบแจ็คโทรศัพท, 
โทรสาร 244
การทําความสะอาด

กระจก 209
การทําความสะอาดแถบ
ตลับหมึกพิมพ 222
ตลับหมึกพิมพ 221
ตัวเครื่องภายนอก 210
บริเวณหัวฉีดหมึกของ
ตลับหมึกพิมพ 223
แผนรองฝาปด 210

การบริการลูกคา
การรับประกัน 287
กอนท่ีทานจะโทรศัพท
228
ติดตอ 275
ทวีปอเมริกาเหนือ 276
นอกสหรัฐอเมริกา 277
รหัสบริการ 276
หมายเลขผลติภณัฑ 276
ออสเตรเลีย 280
เว็บไซต 275

การปอนขอความ 151
การพิมพ

จากคอมพิวเตอร 101
จากซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน 101
ตัวเลือกการพิมพ 103
พิมพเร็ว 72
ภาพจากการดหนวย
ความจํา 69
ภาพถายจากไฟล 
DPOF 72
ยกเลิกงาน 104
รายงานการทดสอบ
เคร่ือง 211
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รายงานโทรสาร 137,
143, 153, 154
ลักษณะเฉพาะ 296
แผนเลือกภาพ 61
โทรสาร 164

การพิมพผานเครือขาย. ดู 
การพิมพผานเครือขายของ 
HP
การพิมพผานเครือขายของ 
HP

ภาพรวม 181
วิธีพิมพเอกสารผานเครือ
ขาย 199

การรองรับ
กอนท่ีทานจะโทรศัพท
228
ทรัพยากร 228

การรับประกัน
การอัพเกรด 287

การรับโทรสารหลายแผน
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 248, 252
ดวยตนเอง 148

การรีไซเคิล 301
การวาง

ตนฉบับ 45
การสงเครื่อง HP All-in-
One เขารับบริการ 281
การอัพเดตซอฟตแวร. ดู 
การอัพเดตอุปกรณ
การอัพเดตอุปกรณ

Macintosh 274
Windows 272
เกี่ยวกับ 272

การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ
214
การเรียกคืนคาดีฟอลตท่ี
กําหนดโดยโรงงาน 226
การแกไขปญหาเบื้องตน

DNS เซิรฟเวอร ไมตอบ
สนองใดๆ 267
กระดาษ 261
การขาดการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขาย 264
การตั้งคา HP Instant 
Share 257
การตั้งคาที่ไมถูกตอง
231
การตั้งคาฮารดแวร 229
การติดตั้งซอฟตแวร
235
การติดตั้งซอฟตแวรตาม
ขอกําหนดขั้นตํ่าสุด
258
การทํางานของ HP 
Instant Share 263
การรับโทรสาร 248,
252
การสงโทรสาร 248,
251
การเชื่อมตอขาดหายไป
เมื่อใชบริการ HP 
Instant Share 268
การดหนวยความจํา
271
งานในสวนของการทํา
งาน 261
ตรวจดูการตั้งคาพร็อก
ซี่ 265
ตรวจสอบที่อยูของพร็อก
ซี่ 267
ตรวจสอบแอดเดรสของ 
DNS 267
ตลับหมึกพิมพ 232,
262
ตั้งคา 229
ติดตอฝายบริการลูกคา
228

ติด, กระดาษ 55,
235, 261
ทรัพยากรที่รองรับ 228
ปลายทางไมไดรับ
อนุญาตใหใชงาน 268
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร
248, 251, 254, 257
ภาพรวม 227
ภาษา, การแสดงผล
231
มีส่ิงกีดขวางแครตลับ
หมึกพิมพ 235
ยังไมไดติดตั้ง HP 
Instant Share 258
สัญญาณรบกวนในสาย
โทรศัพท 255
สายเคเบิล USB 230
เกิดขอผิดพลาดที่การด
หนวยความจํา 268
เกี่ยวกับการติดตั้ง 229
เคร่ืองตอบรับ
อัตโนมัติ 254
โทรสาร 242, 271
โทรสารทดสอบ 243
ไฟล Readme 229
ไฟลปลายทางที่มี
ปญหา 268
ไมสามารถเชื่อมตอกับ 
HP Instant Share
265
ไมไดตั้งคาปลายทาง
259

การแสดงภาพสไลด 73
การโทรหมายเลขโทรดวน

การลบการตั้งคา 156
การสรางรายการหมาย
เลข 155
พิมพรายการ 154
สงโทรสาร 146
แกไข 155
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การโทรโดยกดปุมบนหนา
จอ 146
การใชโทรสารผานอินเทอร
เน็ตโพรโทคอล (FoIP) 
165, 257
การใส

กระดาษ A4 47
กระดาษ legal 47
กระดาษ letter 47
กระดาษขนาดเต็ม
แผน 47
กระดาษภาพถายขนาด 
10 x 15 ซม. 49
กระดาษภาพถายขนาด 
4 x 6 น้ิว 49
การด Hagaki 51
ฉลาก 53
ซองจดหมาย 52
บัตรอวยพร 53
ปายประกาศ 53
ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด 53
แผนใส 53
โปสการด 51

การด Hagaki, การใส 51
การดหนวยความจํา

CompactFlash 57
Memory Stick 57
MicroDrive 57
MultiMediaCard 
(MMC) 57
Secure Digital 57
SmartMedia 57
xD 57
การดูภาพถายรวมกัน
74
การบันทึกไฟลลงใน
คอมพิวเตอร 59
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 271

ขอบกพรอง 268
พิมพภาพถาย 69
พิมพไฟล DPOF 72
ภาพรวม 57
ลักษณะเฉพาะ 298
สแกนไปยัง 97
สงภาพถาย 169, 185
อีเมลภาพถาย 74
แผนเลือกภาพ 61
ใส 59

การดหนวยความจํา 
CompactFlash 57
การดหนวยความจํา 
Memory Stick 57
การดหนวยความจํา 
MicroDrive 57
การดหนวยความจํา 
MultiMediaCard 
(MMC) 57
การดหนวยความจํา 
Secure Digital 57
การดหนวยความจํา 
SmartMedia 57
การดหนวยความจํา xD 57
การดหนวยความจําภาพ
ถาย. ดู การดหนวยความจํา

ข
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
293
ขอความ

การเพิ่มคุณภาพสําเนา
88
ปอนโดยใชปุมตัวเลข
151

ขอมูลดานเทคนิค
ขนาดกระดาษ 294
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 293

ความจุของถาดใส
กระดาษ 293
นํ้าหนัก 299
ลักษณะเฉพาะของ
กระดาษ 293
ลักษณะเฉพาะของการ
ทําสําเนา 297
ลักษณะเฉพาะของการ
สแกน 299
ลักษณะเฉพาะของการด
หนวยความจํา 298
ลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑแบบไรสาย
307
ลักษณะเฉพาะของโทร
สาร 298
ลักษณะเฉพาะดานการ
พิมพ 296
ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 299
ลักษณะเฉพาะทาง
กายภาพ 299
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟา 299
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
ขอบกระดาษ 295

ค
ความคมชัด, โทรสาร 157
ความจุของถาดใส
กระดาษ 293
ความปลอดภัย

อะแดปเตอรบลูทูธ 34
ความละเอียด, โทรสาร
156
ความเร็ว

สําเนา 81
คอมพิวเตอรโมเด็ม. ดู พีซี
โมเด็ม
คุณภาพ
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สําเนา 81
คุณภาพสําเนาแบบดีท่ีสุด
81
คุณภาพสําเนาแบบ
ธรรมดา 81
คุณภาพสําเนาแบบเร็ว 81
คาดีฟอลตของเครื่องที่
กําหนดโดยโรงงาน, การ
เรียกคืน 226
เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

การรับโทรสารหลาย
แผน 139
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 254
ตั้งคา 126, 128

เครื่องตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ. ดู เครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ
แครตลับหมึกพิมพ, ถูกขวาง
ไว 235

จ
จอแสดงผลกราฟกสี

สกรีนเซฟเวอร 12
เปลี่ยนการตั้งคา 231
เปลี่ยนภาษา 231
ไอคอน 11

จํานวนสําเนา
สําเนา 82

แจ็คตอสายโทรศัพท, โทร
สาร 244

ฉ
ฉลาก

การใส 53
ลักษณะเฉพาะ 293

ซ
ซองจดหมาย

การใส 52
ลักษณะเฉพาะ 293

ซอฟตแวร
การแกไขปญหาเบื้องตน
ในการติดตั้ง 235
ติดตั้งใหม 239
ถอนการติดต้ัง 239

ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน, 
พิมพจาก 101

ด
ดูภาพตัวอยาง 195
ดวยตนเอง

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน, โทรสาร 251
รับ, โทรสาร 148
รายงานโทรสาร 154
สง, โทรสาร 144, 146

โดเมน เนม เซิรฟเวอร
ตรวจสอบ IP แอดเด
รส 265, 267

ต
ตลับหมึก. ดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพ

การจัดเก็บ 219
การดูแล 213
การทําความสะอาด 221
การเปลี่ยน 214
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 232, 262
ชื่อช้ินสวน 213
ตรวจสอบปริมาณหมึก
พิมพ 210
ตลับหมึกพิมพภาพ 218
ตลับหมึกพิมพภาพถายสี
เทา 218
ทําความสะอาดบริเวณหัว
ฉีดหมึก 223
ทําความสะอาดแถบ
222
ปรับตําแหนง 220
ส่ังซื้อ 205

ตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
219
ตั้งคา

การแกไขปญหาเบื้องตน
เกี่ยวกับโทรสาร 242
การใชสายโทรศัพทเดียว
กัน 116
ทดสอบโทรสาร 137,
243
บริการวอยซเมล 118,
133
ปุมเมนู 11
พีซีโมเด็ม 120, 121,
128, 133
ระบบ PBX 113
สาย DSL 112
สาย ISDN 113
สายโทรสารแยกตาง
หาก 111
เคร่ืองตอบรับ
อัตโนมัติ 126, 128
เมนู 16
เสียงเรียกเขาเฉพาะ
114, 160
โทรสาร 105

ติดต้ังซอฟตแวรใหม 239
ติด, กระดาษ 55, 235,
261
เต็มหนากระดาษ 85

ถ
ถอนการติดต้ัง

ซอฟตแวร 239
ถาดปอนกระดาษ

ความจุ 293
เลือก 82

ท
ทดสอบ

การตั้งคาโทรสาร
137, 243
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การทดสอบฮารดแวร
ของโทรสาร 243
การทดสอบโทรสารลม
เหลว 243
พอรทโทรสาร 245
สภาพสายโทรสาร 245
สายโทรศัพท 245
เสียงสัญญาณโทรศัพท
246
แจ็คตอสายโทรศัพท
244

ทําสําเนา
HP Director 
(Windows) 19
OS 9 HP Image 
Zone (Macintosh)
25
OS X HP Image 
Zone (Macintosh)
21
ปุมเมนู 11
เมนู 12

ทําใหสวางขึ้น
สําเนา 88
โทรสาร 157

ทําใหเขมขึ้น
สําเนา 88
โทรสาร 157

โทรซ้ําโทรสาร 145, 161
โทรสาร

Error Correction 
Mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาดหรือ ECM)
163
การตั้ง 105, 242
การตั้งคา 156, 158
การทดสอบลมเหลว
243
การปอนขอความและ
สัญลักษณ 151

การรับสาย 148
การรับโทรสารสํารอง
162
การสงดวยตนเอง 251
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 242
การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 146
ขนาดกระดาษ 159
ความคมชัด 157
ความละเอียด 156
ความเร็ว 164
คาดีฟอลต 158
ตอบรับอัตโนมัติ, ตั้ง
คา 139, 141
ทดสอบ 137, 243
ทําใหสวางขึ้นหรือทําให
เขมขึ้น 157
ปุมเมนู 10
พิมพซ้ํา 164
พีซีโมเด็ม, ตั้งคา
120, 121, 128, 133
ยกเลิก 166
ยอขนาดอัตโนมัติ 161
ระดับเสียง 159
ระบบ PBX, ตั้งคา 113
ระบบกดปุมหรือหมุน
159
ระบบตอบรับ, ตั้งคา
139, 141
รับ 147
รับดวยตนเอง 148
รายงาน 137, 143,
153
รูปแบบเสียงเรียกเขา
160
ลบ 164
ลักษณะเฉพาะ 298
วอยซเมล, ต้ังคา 118,
133

วันท่ีและเวลา 150
สัญญาณรบกวนในสาย
โทรศัพท 255
สาย DSL, ตั้งคา 112
สาย ISDN, ตั้งคา 113
สายโทรศัพท 244,
248, 256
สง 142
สงดวยตนเอง 144
หนวยความจํา 271
หนวยความจําเต็ม 271
หยุดชั่วคราว 151
หัวกระดาษ 150
อินเทอรเน็ต, บน
165, 257
เคร่ืองตอบรับ
อัตโนมัติ 126, 128,
252, 254
เต็ม 271
เมนู 15
เสียงเรียกเขา 148
เสียงเรียกเขาเฉพาะ
114, 139, 160
โทรซ้ํา 145, 161
โทรดวน 146, 154,
155, 156

โทรศัพท
การรับโทรสาร 148
สงโทรสาร 144

โทรศัพทระบบกดปุม 159
โทรศัพทระบบหมุน 159

บ
บริการวอยซเมล

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 252
ต้ังคาพรอมโทรสาร
118, 133, 139

บลูทูธ
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การตรวจสอบพาสคีย
34
การตั้งคาความ
ปลอดภัย 34
การเขาถึง 34
เชื่อมตอกับ HP all-in-
one 32

บัตรอวยพร, การใส 53
บันทึก

ภาพถายลงใน
คอมพิวเตอร 59

บันทึก, โทรสารในหนวย
ความจํา 162

ป
ประกาศขอบังคับ

หมายเลขรุนตามขอ
บังคับ 302

ประเภทของการเชื่อมตอที่
รองรับ

USB 32
อะแดปเตอรบลูทูธ 32
อีเทอรเน็ต 32
ไรสาย 32

ปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ 220
ปริมาณหมึกพิมพ, การ
ตรวจสอบ 210
ปลายทาง

จัดการ 201
สราง 182

ปญหาการเชื่อมตอ, โทร
สาร 248, 251
ปญหาในการติดต้ัง 229
ปดเครื่อง HP all-in-
one 263
ปุมตก OK 10
ปุมตัวเลข 10, 151
ปุมถายโอนรูปภาพ (HP 
Director) 19

ปุมปรับขนาดภาพ 10
ปุมหมุนภาพ 10
ปุมเปด 11
ปายประกาศ

การใส 53
ลักษณะเฉพาะ 293

โปสการด, การใส 51
โปสเตอร

สําเนา 90

ผ
ผลทดสอบระบุวาตอพอรท
ถูกตอง, โทรสาร 245
แผงควบคุม

การปอนขอความ 151
ภาพรวม 9

แผงปุมกดที่หนาจอ 151
แผนรองฝาปด, การทําความ
สะอาด 210
แผนเลือกภาพ

การพิมพ 61
การใสภาพใหเต็ม 62
สแกน 63
เมนู 15

แผนใส
การใส 53
ลักษณะเฉพาะ 293

พ
พอดีกับหนา 87
พิมพอัตโนมัติ 194
พิมพเร็ว 72
พิมพโทรสารจากหนวย
ความจําซ้ํา 164
พีซีโมเด็ม

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 248, 252
ตั้งคาพรอมโทรสาร
120, 121, 128

ฟ
ไฟล DPOF 72
ไฟล Readme 229
ไฟลปลายทาง

สงภาพถาย 187

ภ
ภาพถาย

HP Image Zone
173, 189
HP Instant Share 74
การพิมพ 194
การแสดงภาพสไลด 73
ขนาดไฟล 271
ตลับหมึกพิมพภาพ 218
ตลับหมึกพิมพภาพถายสี
เทา 218
ตัวเลือกการพิมพ 197
ปุมเมนู 10
พิมพจากไฟล DPOF
72
พิมพดวยตนเอง 195
พิมพอัตโนมัติ 194
พิมพเร็ว 72
พิมพ, ยกเลิก 198
ภาพตัวอยาง 195
ยกเลิก 71
รับจากผูสงที่ไดรับ
อนุญาต 193
รับจากผูสงทุกคน 192
รูปแบบไฟลท่ีไมรอง
รับ 270
สแกน 96
สง 74, 96
สงจากการดหนวยความ
จํา 169, 185
สงจากไฟลปลายทาง
187
สงภาพที่สแกน 171,
188
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อีเมล 74, 96
เกิดขอผิดพลาดที่ไฟล
270
เพ่ิมคุณภาพของ
สําเนา 89
เมนู 15
แลกเปลี่ยน 74, 96
ไมมีขอบ 70

ภาพถายแบบไมมีขอบ
พิมพจากการดหนวย
ความจํา 70

ม
มีส่ิงกีดขวางแครตลับหมึก
พิมพ 235
โมเด็ม. ดู พีซีโมเด็ม

ย
ยกเลิก

ปุม 10
พิมพงาน 104
สําเนา 91
สแกน 99
โทรสาร 166

ยอ/ขยายสําเนา
การปรับขนาดใหพอดีกับ
กระดาษ Letter 87
จัดสําเนาหลายชุดใหพอดี
ในหนาเดียว 86
โปสเตอร 90

ยอขนาดโทรสารใหพอดี
161

ร
รหัสบริการ 276
รหัสประจําตัวผูใช 150
ระดับเสียง, ปรับโทรสาร
159
ระบบ PBX, ตั้งคา 113
ระบบตอบรับ 139

ระบบโทรศัพทแบบขนาน
107
ระบบโทรศัพทแบบ
อนุกรม 107
รับรูปภาพใน HP Instant 
Share 180, 192
รายชื่อการเขาถึง, HP 
Instant Share 184, 201
รายงาน

การทดสอบเครือ่ง
154, 211
การทดสอบโทรสารลม
เหลว 243
การยืนยัน 153
ขอผิดพลาด 153
บันทึกการรับสงโทร
สาร 154
รายการโทรดวน 154
รายการโทรสารครั้งสุด
ทาย 154
โทรสาร 137, 143,
153, 154, 243

รายงานการทดสอบเครื่อง
154, 211
รายงานขอผิดพลาด, โทร
สาร 153
รายงานยืนยัน, โทรสาร
153
รายงานโทรสารอัตโนมัติ
153
รีดทั บส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด

สําเนา 91
รูปแบบเสียงเรียกเขา
114, 160
เร่ิมพิมพสี 10
เร่ิมพิมพสีดํา 10

ล
ลักษณะเฉพาะ. ดู ขอมูล
ดานเทคนิค
ลักษณะเฉพาะทาง
กายภาพ 299
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟา 299
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับขอบ
กระดาษ 295
ลูกศรขวา 10
ลูกศรขึ้น 11
ลูกศรซาย 10
ลูกศรลง 10

ว
วันที่, ตั้ง 150
วิธีใชของ HP (OS 9 HP 
Image Zone) 25
เวลาหนวงขอความแจง
เตือน 226
เวลา, ตั้ง 150
เว็บเซิรฟเวอรท่ีฝงอยู 265

ส
สกรีนเซฟเวอร 12
สภาพแวดลอม

ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 299
โปรแกรมควบคุม
ผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษส่ิง
แวดลอม 300

สัญลักษณ, การปอน 151
ส่ังซื้อ

กระดาษ 205
คูมือการติดตั้ง 207
คูมือการใชงาน 207
ซอฟตแวร 207
ตลับหมึกพิมพ 205
อุปกรณเสริม 206

สาย ADSL. ดู สาย DSL
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สาย DSL, ตั้งคาดวยโทร
สาร 112
สาย ISDN, ตั้งคา 113
สายโทรศัพท

การเชื่อมตอ, ลมเหลว
245
การเพิ่มความยาวสาย
โทรศัพท 256
ตรวจสอบ 245

สายโทรศัพทแบบ 2 เสน
248, 256
สายโทรศัพทแบบ 4 เสน
248, 256
สายโทรศัพทแบบสองเสน
248, 256
สายโทรศัพทแบบสี่เสน
248, 256
สําเนา

การตั้งคาดีฟอลต 82
ขนาดกระดาษ 78
ขยายเปนโปสเตอร 90
ขอความ, การเพิ่ม
คุณภาพ 88
ความเขมของสี 88
ความเร็ว 81
คุณภาพ 81
จํานวนสําเนา 82
ประเภทกระดาษ, ท่ีแนะ
นํา 80
ปรับสวนที่มีสีออนใหคม
ชัดขึ้น 89
ภาพถายลงบนกระดาษ
ขนาด Letter 85
ภาพถาย, การเพิ่ม
คุณภาพ 88
ยกเลิก 91
ลักษณะเฉพาะ 297
ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด 91

หลายชุดในหนาเดียว
86
เอกสารขาวดํา 83

สําเนาแบบไมมีขอบ
ภาพถาย 84
เต็มหนากระดาษ 85

ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตารีด
การใส 53

สี
ความเขม 88
สําเนา 89

ส่ือ. ดู กระดาษ
สแกน

HP Instant Share
96, 171, 188
จากแผงดานหนา 94
ปุมเมนู 10
ยกเลิก 99
ลักษณะเฉพาะ 299
หยุด 99
อุปกรณท่ีเช่ือมตอเครือ
ขาย 95
อุปกรณท่ีเช่ือมตอพอรท 
USB 94
เมนู 14
แผนเลือกภาพ 63
ไปยังการดหนวยความ
จํา 97

สแกนภาพ
HP Director 
(Windows) 18
OS 9 HP Image 
Zone (Macintosh)
24
OS X HP Image 
Zone (Macintosh)
21

สแกนเอกสาร
HP Director 
(Windows) 18

OS 9 HP Image 
Zone (Macintosh)
24

สแกนไปยัง
เมนู (USB - 
Macintosh) 14
เมนู (USB - 
Windows) 13

สแกนไปยัง OCR (OS X 
HP Image Zone) 21
สงโทรสาร

การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 146
ดวยตนเอง 144,
146, 251
ผูรับหลายคน 145
โทรซ้ํา 145
โทรดวน 146
โทรสารเบื้องตน 142

สงไปยังอุปกรณ
HP Director 
(Macintosh) 177
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