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1 ขอมูลเบื้องตนของเครื่องพิมพ

ในบทนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้

● เขาสูขอมูลเพิ่มเติมอยางรวดเร็ว

● คาคอนฟเกอเรชันของเครื่องพิมพ

● ภาพรวม

● แผงควบคุมเครื่องพิมพ

● ทางผานของกระดาษหรือวัสดทุี่จะใชพิมพ

● ซอฟตแวรของเครื่องพิมพ

● ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับวัสดทุี่จะพิมพ
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เขาสูขอมูลเพิ่มเติมอยางรวดเร็ว

หัวขอตอไปนีเ้ปนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet 1020

หมายเหตุ เครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 series ประกอบดวยเครื่องพิมพรุน HP LaserJet 1022, 1022n และ
1022nw

ลิงคทางเว็บสําหรับไดรเวอร, ซอฟตแวร และการสนับสนุน
หากทานตองการติดตอ HP เพื่อรับการบริการหรือการสนับสนุน โปรดใชขอมูลตอไปนี้

เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022
● ในสหรัฐอเมริกา โปรดดทูี่ http://www.hp.com/support/lj1022/

● ในประเทศ/พื้นท่ีอ่ืน โปรดดู http://www.hp.com/

ลิงคคูมือการใชงาน
● ภาพรวม (ตําแหนงของสวนประกอบเครื่องพิมพ)

● การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● การแกไขปญหา

● ส่ังซ้ือวัสดส้ิุนเปลือง

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่
● คูมือการใชงานในซดี:ี ขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใชและการแกไขปญหาของเครื่องพิมพ ในแผนซีดทีี่ให

มาพรอมกับเครื่องพิมพ

● ความชวยเหลือแบบออนไลน: แสดงขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือกเครื่องพิมพซ่ึงมอียูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ในการ
ดขูอมูลในไฟลชวยเหลือนี ้ใหไปท่ีความชวยเหลือแบบออนไลนในไดรเวอรเครื่องพิมพ

● คูมือการใชงานในรูปแบบ HTML (แบบออนไลน): ขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใชและการแกไขปญหา
ของเครื่องพิมพ ที่ http://www.hp.com/support/lj1022/ เมื่อเชื่อมตอแลว ใหเลือก คูมือ
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คาคอนฟเกอเรชันของเครื่องพิมพ

ตอไปนีเ้ปนคอนฟเกอเรชันมาตรฐานสําหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022, 1022n และ 1022nw

เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022
● 18 หนาตอนาท ี(PPM) กระดาษ A4 และ 19 หนาตอนาท ี(PPM) สําหรับกระดาษขนาด Letter

● พิมพหนาแรกภายในเวลา 8 วินาที

● การตั้งคาคุณภาพงานพิมพ ProRes 1200 ซึ่งใหความละเอียดสูง 1200 x 1200 จุดตอนิ้ว (dpi)

● ถาดปอนกระดาษหลัก 250 แผน

● ชองปอนกระดาษแผนเดียว

● ความจุถาดกระดาษออก 100 แผน

● EconoMode (ประหยัดผงหมึก):

● พิมพลายน้ํา ทํารูปเลม พิมพหลายหนาตอกระดาษหนึ่งแผน (N-up) และพิมพหนาแรกของเอกสารบนวัสดุ
ชนิดอ่ืน

● 8 MB RAM

● ตลับหมึกพิมพที่สามารถพิมพได 2,000 หนา

● ไดรเวอรของโฮสต

● USB 2.0 ความเร็วสูง

● สวิตชปด/เปด

● 26 แบบอักษร PCL

เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022n 
เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022n ประกอบดวยพอรตเครือขายภายใน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอรเครื่องพิมพ โปรดดูที่ http://www.hp.com/support/lj1022/

เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022nw
เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022nw มีคุณสมบัตเิชนเดียวกับเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022n และเพิ่มการ
เชื่อมตอไรสาย 802.11b/g

หมายเหตุ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑนี้ไดที่คูมือการทํางานไรสายสําหรับผูใช HP LaserJet 1022nw
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ภาพรวม 

ภาพตอไปนีแ้สดงองคประกอบของเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022, 1022n และ 1022nw

1 ถาดกระดาษออก
2 ฝาปดถาดปอนกระดาษ
3 ถาดปอนกระดาษหลัก 250 แผน 
4 ชองปอนกระดาษแผนเดียว 
5 ท่ีรองกระดาษออก 
6 ฝาปดตลับหมึกพิมพ
7 ปุม ยกเลิก
8 ปุม ทํางาน
9 ไฟสัญญาณทํางาน
10 ไฟสัญญาณพรอม
11 ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา
12 ไฟการเชื่อมตอไรสาย (เฉพาะเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022nw)

1 พอรตเครือขายภายใน (เฉพาะเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022n และ HP LaserJet 1022nw เทานั้น)
2 พอรต USB
3 เตาเสียบ
4 สวิตชเปด/ปด
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แผงควบคุมเครื่องพิมพ

แผงควบคุมเครื่องพิมพประกอบดวยไฟสัญญาณสามดวง และปุมสองปุม เครื่องพิมพ hp LaserJet 1022nw มี
ไฟสัญญาณเพิ่มเติมที่ดานบนสุดของแผงควบคุม รูปแบบการกระพริบของไฟสัญญาณเหลานี้จะแสดงสถานะของ
เครื่องพิมพ

1 ปุม ยกเลิก: ในการยกเลิกงานพิมพท่ีกําลังพิมพอยู ใหกดปุม ยกเลิก
2 ปุม ทํางาน: หากตองการพิมพหนาตัวอยาง หรือเมื่ออยูในโหมดปอนกระดาษดวยตัวเอง ใหกดปุม ทํางาน แลวปลอย หาก

ตองการพิมพหนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน ใหกดปุม ทํางาน คางไว 5 วินาที
3 ไฟสัญญาณทํางาน แสดงวาเครื่องพิมพกําลังรับขอมูลเมื่อไฟกะพริบ
4 ไฟสัญญาณพรอม: แสดงวาเครื่องพิมพอยูในสถานะพรอมพิมพงาน
5 ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา: แสดงวาไมมกีระดาษอยูในถาดปอน, ฝาปดตลับหมึกพิมพเปดอยู, ไมมตีลับหมึกพิมพ หรือ

ขอผิดพลาดอื่นๆ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ หนาขอมูลเครื่องพิมพ
6 ไฟการเชื่อมตอไรสาย: (เฉพาะเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022nw) เมื่อไฟการเชื่อมตอไรสายสวางตอเนื่อง แสดงวามี

การเชื่อมตอแบบไรสาย เมื่อไฟการเชื่อมตอไรสายดับ แสดงวาการทํางานไรสายไมทํางาน เมื่อไฟไรสายกะพริบ แสดงวา
เครื่องพิมพพยายามเริ่มตนการเชื่อมตอไรสาย

หมายเหตุ ดคูําอธิบายความหมายของรูปแบบการกะพริบของไฟสัญญาณที่ รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ
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ทางผานของกระดาษหรือวัสดทุี่จะใชพิมพ

หัวขอตอไปนีก้ลาวถึงถาดปอนกระดาษ และถาดกระดาษออก

ชองปอนกระดาษแผนเดียว 
ทานควรใชชองปอนกระดาษแผนเดียว เมื่อปอนกระดาษเพียงแผนเดียว ซองจดหมาย ไปรษณียบัตร ปายสติ
กเกอร หรือแผนใส นอกจากนี้ ทานยังอาจใชชองปอนกระดาษแผนเดียว เพื่อพิมพหนาแรกดวยกระดาษหรือวัสดุ
ที่ตางไปจากหนาอ่ืนๆ ของเอกสาร

ตัวกั้นกระดาษจะชวยใหแนใจไดวากระดาษจะปอนเขาในเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง และงานพิมพไมบิดเบี้ยว (เนื่อง
จากกระดาษโคงงอ) กอนปอนกระดาษ ใหปรับตัวกั้นกระดาษใหเหมาะกับความกวางและความยาวของกระดาษที่
ทานใช

ดทูี่ การเลือกกระดาษหรือวัสดอ่ืุนๆ หากทานตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทวัสดุ

ถาดปอนหลัก
ถาดปอนกระดาษหลัก ซ่ึงเขาถึงจากดานหนาเคร่ืองพิมพ สามารถใสกระดาษ 20 ปอนดไดถึง 250 แผน ใสซอง
จดหมายจํานวนมาก รวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจะใชพิมพ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดของวัสดุที่จะพิมพไดที่
ความจแุละความเร็วในการพิมพของเครื่องพิมพ

ตัวกั้นกระดาษจะชวยใหแนใจไดวากระดาษจะปอนเขาในเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง และงานพิมพไมบิดเบี้ยว (เนื่อง
จากกระดาษโคงงอ) ถาดปอนกระดาษมทีี่กั้นกระดาษทั้งสองดานและที่ดานหลัง กอนปอนกระดาษ ใหปรับตัวกั้น
กระดาษใหเหมาะกับความกวางและความยาวของกระดาษที่ทานใช
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ถาดกระดาษออก
ถาดกระดาษออกจะอยูทางดานบนของเครื่องพิมพ วัสดุที่จะพิมพจะคางอยูที่ตําแหนงนี้ตามลําดับที่ถูกตอง ที่รองรับ
วัสดุพิมพชวยใหสามารถซอนงานพิมพขนาดใหญไดดีขึ้น
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ซอฟตแวรของเครื่องพิมพ

หัวขอตอไปนีก้ลาวถึงระบบปฏิบัตกิารท่ีรองรับ และซอฟตแวรที่มากับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet 1022, 1022n
และ 1022nw

หมายเหตุ ซอฟตแวรทั้งหมดที่ใหอาจไมมทีุกภาษา

ระบบปฏิบัตกิารทีส่นับสนุน
เครื่องพิมพจะใหมาพรอมกับซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัตกิารดังตอไปนี้:

● Windows XP

● Windows 2000

● Windows ME

● Windows 98 Second Edition (SE)

● Windows Server 2003

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเกรดจาก Windows 2000 Server เปน Windows Server 2003
ไดที่ http://www.microsoft.com/

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2003 Point and Print ไดที่
http://www.microsoft.com/

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2003 Terminal Services and Printing ไดท่ี
http://www.microsoft.com/

● Mac OS X v10.2 ขึ้นไป

ซอฟตแวรเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอรทีใ่ช Windows 
หัวขอตอไปนีเ้ปนคําแนะนําในการติดตั้งซอฟตแวรของเครื่องพิมพในระบบปฏิบัตกิาร Windows ชนิดตางๆ และ
ซอฟตแวรที่ผูใชเครื่องพิมพทุกรายสามารถใชได

ในการติดตั้งซอฟตแวรของเครื่องพิมพ

ใสซีดซีอฟตแวรซ่ึงมมีากับเครื่องพิมพเขาในไดรฟซีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร ปฏบิตัติามคําแนะนําทีป่รากฏ
บนหนาจอ

หมายเหตุ หากหนาจอ Welcome ไมปรากฏขึ้น ใหคลิก Start บนทาสกบารของ Windows และคลิก Run, พิมพ Z:
\setup (โดย Z เปนตัวอักษรประจําไดรฟซดีีของทาน) และคลิก OK

ไดรเวอรเครื่องพิมพ
ไดรเวอรเครื่องพิมพเปนสวนประกอบซอฟตแวรซึ่งทําใหสามารถใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพและใหวิธใีนการสื่อสาร
ระหวางคอมพิวเตอรกับเครื่องพิมพ
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คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)
คุณสมบัตเิคร่ืองพิมพทําหนาทีค่วบคุมการทํางานของเครื่องพิมพ ทานสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเร่ิมตน เชน
ขนาดและชนิดของกระดาษ, การพิมพหลายหนาบนกระดาษแผนเดียว (การพิมพแบบ N-up), ความละเอียด และ
ขอความพื้นหลัง ทานสามารถเรียกใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพไดสองวิธ ีดังนี้:

● ผานทางโปรแกรมประยุกตที่ทานใชในการพิมพงาน ซ่ึงจะเปล่ียนเฉพาะการตั้งคาสําหรับโปรแกรมประยุกตที่
ทานใชอยูในขณะนั้น

● ผานทางระบบปฏิบัตกิาร Windows เปนการเปลี่ยนการตั้งคาเร่ิมตนสําหรับงานพิมพทุกงานที่จะพิมพหลัง
จากนี้

หมายเหตุ เนื่องจากโปรแกรมประยุกตหลายโปรแกรมใชวิธีแตกตางกันในการเรียกใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพ หัวขอตอไปนีจ้ะ
อธิบายวิธีการที่ใชบอยที่สุดใน Windows 98 SE, 2000, ME และ Windows XP

ซึ่งจะเปลี่ยนเฉพาะการตั้งคาสําหรับโปรแกรมประยุกตทีท่านใชอยูในขณะนั้น

หมายเหตุ เปนขั้นตอนทั่วไป อาจมีความแตกตางกันเล็กนอยระหวางโปรแกรมประยุกตตางๆ

1. จากเมน ูFile ในโปรแกรมประยุกต ใหคลกิ Print

2. ในกรอบโตตอบ Print ใหคลกิ Properties

3. เปลี่ยนการตั้งคา และคลิก OK

ในการเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทุกงานทีจ่ะพิมพหลังจากนี้ใน
Windows 98 SE, 2000 และ ME
1. ในทาสกบารของ Windows ใหคลกิ Start เลือก Settings และคลิก Printers

2. คลกิขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 series

3. คลกิ Properties (ใน Windows 2000 ทานสามารถคลิก Printing Preferences ไดเชนกัน)

4. เปลี่ยนการตั้งคา และคลิก OK

หมายเหตุ ใน Windows 2000 จะสามารถเรียกใชคุณสมบัตหิลายอยางไดจากเมน ูPrinting Preferences

ในการเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทุกงานทีจ่ะพิมพหลังจากนี้ใน Windows XP
1. ในทาสกบารของ Windows ใหคลกิ Start เลือก Settings และคลิก Printers and Faxes

2. คลกิขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 series

3. คลกิ Properties หรือคลกิ Printing Preferences

4. เปลี่ยนการตั้งคา และคลิก OK

ความชวยเหลือแบบออนไลนของ Printer Properties
ความชวยเหลือแบบออนไลนของคุณสมบัตเิคร่ืองพิมพ (ไดรเวอร) มีทั้งขอมูลเกี่ยวกับหนาทีต่างๆ ใน Printer
Properties ความชวยเหลือแบบออนไลนจะชวยเปนแนวทางใหทานในการเปลี่ยนการตั้งคาโดยปริยายของเครื่อง
พิมพ สําหรับไดรเวอรบางไดรเวอร ความชวยเหลือแบบออนไลนจะใหคําแนะนําในการใชความชวยเหลือตามหัว
ขอ ความชวยเหลือตามหัวขอจะอธิบายตัวเลือกสําหรับคุณสมบัตไิดรเวอรที่ทานกําลังใชงานอยู

ในการเรียกใชความชวยเหลือแบบออนไลนของคุณสมบัตเิครื่องพิมพ

1. จากโปรแกรมประยุกต ใหคลิก File แลวคลกิ Print
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2. คลกิ Properties แลวคลิก Help

ลําดับความสําคัญการตั้งคาการพิมพ
การเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับเครื่องพิมพนีท้ําไดสองวิธี: ในแอปพลเิคชันหรือในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
สําหรับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet 1022n และ HP LaserJet 1022nw ทานจะสามารถเปลี่ยนการตั้งคาผาน
เว็บเซิรฟเวอรภายใน การเปลี่ยนแปลงคาการพิมพจะมลีําดับความสําคัญตามแหลงที่ใชเปล่ียนแปลงคาดังนี:้

● การเปลี่ยนแปลงที่ทําในโปรแกรมประยุกตจะมผีลเหนือการตั้งคาที่เปลี่ยนแปลงในที่อ่ืนทั้งหมด ภายใน
โปรแกรมประยุกต การเปลี่ยนแปลงที่ทําในกรอบโตตอบ Page Setup จะมผีลเหนือการตั้งคาที่เปลี่ยนแปลง
ในกรอบโตตอบ Print

● การเปลี่ยนแปลงที่ทําในไดรเวอรเครื่องพิมพจะไมมผีลเหนือการตั้งคาในโปรแกรมประยุกต

● การเปลี่ยนแปลงในเว็บเซิรฟเวอรภายในจะมีผลหลังสุด

หากการตั้งคาการพิมพใดๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดดวยวิธีการขางตนมากกวาหนึ่งวิธี ใหใชวิธกีารที่มีลําดับความ
สําคัญสูงท่ีสุด

ซอฟตแวรเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอรทีใ่ช Macintosh 
หัวขอตอไปนีก้ลาวถึงการเขาใชซอฟตแวรของ Macintosh สําหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022, 1022n
และ 1022nw

การเขาใชไดรเวอรเครื่องพิมพ (Mac OS X v10.2 ขึ้นไป)
1. Print Center หรือ Printer Setup Utility ควรเริ่มตนทํางานโดยอัตโนมัต ิมิฉะนั้น โปรดดําเนินการ

ตามขั้นตอนตอไปนี้:

a. ดับเบิลคลิกไอคอนฮารดดิสกบนเดสกทอป

b. เปดโฟลเดอร Applications จากนั้นเปดโฟลเดอร Utilities

c. ดับเบิลคลิกท่ี Print Center หรือ Printer Setup Utility ตามระบบปฏิบัตกิารของทาน

2. คลกิ Add ไดอะล็อกบ็อกซ Add Printer List จะปรากฏขึ้น

3. เลือกตัวเลือกตอไปนี้จากเมนดูานบน ขึ้นอยูกับการเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครื่องคอมพิวเตอร:

● USB

● Rendezvous (เฉพาะเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022n and 1022nw เทานั้น)

4. เลือกชื่อเคร่ืองพิมพจากรายชื่อ

5. คลกิ Add

เว็บเซิรฟเวอรในตัว 

หมายเหตุ คุณสมบัตนิี้มเีฉพาะในเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022n และ HP LaserJet 1022nw เทาน้ัน

ทานสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพื่อเขาใชการตั้งคาและขอมูลของเครื่องพิมพ โดยพิมพแอดเดรส IP หรือชื่อ
โฮสตของเครื่องพิมพในเว็บเบราเซอร (เชน Netscape Navigator หรือ Microsoft® Internet Explorer) ใน
คอมพิวเตอรเครื่องใดก็ได ทานสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพื่อตั้งคาเครื่องพิมพ ดูสถานะ ซื้อวัสดุส้ินเปลือง
และดขูอมูลการแกไขปญหา
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เว็บเบราเซอรตอไปนีร้องรับเว็บเซิรฟเวอรในตัว:

● Internet Explorer V5.5 (ขึ้นไป)

● Netscape Navigator V4.75 (ขึ้นไป)

● Apple Safari

ดขูอมูลเพิ่มเติมที่ การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว
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ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับวัสดทุี่จะพิมพ

เครื่องพิมพ HP LaserJet ใหงานพิมพที่มีคุณภาพดเียี่ยม เครื่องพิมพสามารถรองรับวัสดุพิมพหลายชนิด เชน
กระดาษชนิดแผนเรียบ (รวมถึงกระดาษรีไซเคิล) ซองจดหมาย ฉลาก แผนใส กระดาษลายในตัว และกระดาษที่
กําหนดขนาดเอง คุณสมบัตติางๆ เชน น้ําหนัก ลายกระดาษ และความชื้น ลวนเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการทํา
งานของเครื่องพิมพและคุณภาพงานพิมพ

เครื่องพิมพสามารถใชกระดาษและวัสดุพิมพหลายชนิดตามขอกําหนดในคูมือผูใชนี้ วัสดุที่ไมตรงตามขอกําหนด
อาจทําใหเกิดปญหาตอไปนี้:

● คุณภาพการพิมพต่ํา

● วัสดุติดในเครื่องพิมพมากขึ้น

● เครื่องพิมพสึกหรอกอนเวลา ทําใหตองมกีารซอมบํารุง

เพื่อใหไดผลลัพธการพิมพที่ดทีี่สุด โปรดใชกระดาษและวัสดุสําหรับพิมพของ HP Hewlett-Packard
Company ไมอาจรับรองผลการใชวัสดุของผูผลิตรายอ่ืน เนื่องจากไมใชผลิตภัณฑของ HP ดังนั้น HP จึงไมอาจ
กําหนดหรือควบคุมคุณภาพของวัสดุได

อาจเปนไปไดที่วัสดุสําหรับพิมพจะไมเปนไปตามขอกําหนดในคูมือนี้ แตยังไมอาจใหคุณภาพการพิมพที่ทานพอ
ใจ ซึ่งอาจเกิดจากการจัดเก็บที่ไมเหมาะสม อุณหภูมแิละความชื้น หรือตัวแปรอื่นๆ ที ่HP ไมอาจควบคุมได

กอนที่จะซื้อวัสดุสําหรับพิมพเปนจํานวนมาก โปรดตรวจสอบวาวัสดุนั้นเปนไปตามขอกําหนดที่ระบไุวในคูมือนี้
และใน คูมือวัสดุสําหรับพิมพสําหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet  ทานสามารถดาวนโหลดคูมือนีไ้ดจาก
http://www.hp.com/support/ljpaperguide/ หรือดทูี่ ส่ังซื้อวัสดส้ิุนเปลือง เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ส่ังซ้ือขอกําหนด โปรดทดลองใชวัสดุที่จะพิมพกอนที่จะซ้ือในปริมาณมากๆ

ขอควรระวัง การใชวัสดุพิมพที่ไมตรงตามขอกําหนดของ HP อาจทําใหเกิดปญหากับเครื่องพิมพ ทําใหตองมกีารซอมบํารุง
การซอมบํารุงดังกลาวจะไมรวมอยูในการรับประกันหรือขอตกลงการใหบริการของ HP

ขนาดของวัสดพุิมพทีร่องรับ 
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดของวัสดุที่จะพิมพไดที่ ความจุและความเร็วในการพิมพของเครื่องพิมพ
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2 การเชื่อมตอเครื่องพิมพ

ในบทนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้

● การเชื่อมตอ USB

● การเชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย

● การเชื่อมตอแบบไรสาย

● การพิมพแบบไรสาย
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การเชื่อมตอ USB

เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022, 1022n และ 1022nw สนับสนุนการเชื่อมตอ USB 2.0 ความเร็วสูง

การเชื่อมตอสายเคเบิล USB
1. เสียบสายเคเบิล USB เขากับเคร่ืองพิมพ

2. เสียบสาย USB อีกดานหนึ่งเขากับเครื่องคอมพิวเตอรเม่ือมีขอความแจง ระหวางการติดตั้งซอฟตแวร
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การเชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย

เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022n และ HP LaserJet 1022nw สามารถเชื่อมตอกับเครือขายผานพอรตเครือ
ขายภายใน เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022nw ยังสามารถเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย 802.11b/g ไดอีกดวย
เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022n และ 1022nw จะมีเซิรฟเวอรการพิมพภายนอก ตารางตอไปนี้จะระบุส่ิงท่ีจํา
เปนสําหับการเพิ่มระบบเครือขายใหกับเครื่องพิมพ

ตัวเลือกเครือขาย

รุน HP LaserJet 10/100Base-TX 802.11b/g Bluetooth®

1022n มาพรอมกับ HP Jetdirect 380x
(802.11b เทานั้น)

HP bt1300

1022nw มาพรอมกับ มาพรอมกับ HP bt1300

หากทานตองการสั่งซื้อเซิรฟเวอรการพิมพ โปรดดูที่ เซิรฟเวอรพิมพแบบเครือขาย 10/100 และแบบไรสาย

การเชื่อมตอเขากับระบบเน็ตเวิรก
เชื่อมตอปลายดานหนึ่งของสายเคเบิลของระบบเน็ตเวิรกเขากับชองเสียบเครือขายที่ดานหลังของอุปกรณ และ
เชื่อมตอปลายอีกดานหนึ่งเขากับระบบเน็ตเวิรก โปรดติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพในเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่
เชื่อมตอกับเครือขายและตองการใชเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณสมบัตนิี้มเีฉพาะในเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022n และ HP LaserJet 1022nw เทาน้ัน

เครือขายอีเธอรเน็ตจะตองทํางานกอนที่จะดําเนินการตามคําแนะนําตอไปนี้

เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายทีใ่ชสาย

ในการเชื่อมตอเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022n หรือ HP LaserJet 1022nw เขากับเครือขายที่ใชสาย ทาน
ตองใชส่ิงตอไปนี้

● เครือขายแบบใชสายที่ใชงานได

● สายเคเบิลอีเธอรเน็ต CAT-5

ในการตอเครื่องพิมพเขากับเครือขาย ใหดําเนินการดังตอไปนี้
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1. ตอสายเคเบิลอีเธอรเน็ต CAT-5 เขากับพอรตที่ใชไดในฮับหรือเราเตอรอีเธอรเน็ต

2. ตอสายอีเธอรเน็ตเขากับพอรตเครือขายภายในที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

3. ตรวจสอบวาไฟแสดงสถานะเครือขาย (10 หรือ 100) บนพอรตเครือขายที่ดานหลังของเครื่องพิมพวาสวาง

หมายเหตุ ขั้นตอนนี้อาจใชเวลาสักครูเพื่อใหการตั้งคาเครือขายของเครื่องพิมพมีผล และพรอมใชงาน หากไฟแสดงสถานะ
ของเครือขายดวงใดไมสวาง โปรดดูที่ การแกปญหาการตั้งคาเครือขายที่ใชสาย

4. พิมพหนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน เม่ือเคร่ืองพิมพอยูในสถานะพรอมใชงาน ใหกดปุม GO คางไว 5
นาท ี

หมายเหตุ ในการเรียกคืนคาเริ่มตนของเครื่องพิมพ ใหปดเคร่ือง กดปุม ยกเลิก และ ทํางาน คางไว และเปดเคร่ือง กดปุม ทํา
งาน และ ยกเลิก คางไวจนกระทั่งเครื่องพิมพอยูในสถานะพรอมทํางาน (ประมาณ 5 ถึง 30 วินาท)ี

ติดตั้งซอฟตแวรของเครื่องพิมพ

1. ปดแอปพลเิคชันทั้งหมด

2. ใสซีดกีารติดตั้งซอฟตแวรในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอร หนาจอตอนรับจะปรากฏ

3. คลกิที่ ถัดไป และดําเนินการตามคําแนะนําการติดตั้ง เพื่อตรวจสอบและเตรียมระบบ รวมถึงติดตั้งไดรเวอร
ปล๊ักอิน และซอฟตแวร

ขั้นตอนนี้อาจใชเวลาหลายนาที

16 บท 2  การเชื่อมตอเคร่ืองพิมพ THWW



การเชื่อมตอแบบไรสาย

นอกจากนีเ้คร่ืองพิมพ HP LaserJet 1022nw ยังประกอบดวยมาตรฐาน IEEE 802.11b/g สําหรับเครือขาย
แบบไรสาย

หมายเหตุ เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022n สนับสนุนมาตรฐาน IEEE 802.11b/g สําหรับเครือขายไรสายและการเชื่อม
ตอบลูทูธแบบไรสาย ผานอุปกรณเสริม

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับเซิรฟเวอรพิมพแบบไรสายภายในของ HP Jetdirect และอะแดปเตอรเครื่องพิมพไร
สาย HP bt1300 (Bluetooth) ที่ เซิรฟเวอรพิมพแบบเครือขาย 10/100 และแบบไรสาย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพแบบไรสาย โปรดดทูี่ การพิมพแบบไรสาย
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การพิมพแบบไรสาย

เครือขายแบบไรสายใหทางเลือกที่ปลอดภัย, ม่ันคง และคุมทุน เม่ือเทียบกับการเชื่อมตอเครือขายแบบใชสายเดิม
เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022nw มีการเชื่อมตอแบบไรสายในตัว หากตองการทราบรายละเอียดเซิรฟเวอร
พิมพแบบไรสายสําหรับเครื่องพิมพรุนอ่ืนๆ โปรดดู เซิรฟเวอรพิมพแบบเครือขาย 10/100 และแบบไรสาย

มาตรฐาน IEEE 802.11b/g
หากมกีารเชื่อมตอที่ใชไดกับ IEEE 802.11b/g แบบไรสาย ทานสามารถวางเครื่องพิมพในสํานักงานหรือใน
บานก็ได และเชื่อมตอเขากับเครือขายแบบไรสายซึ่งใชระบบปฏิบัตกิารเครือขาย Microsoft, Apple,
NetWare, UNIX® หรือ Linux® เทคโนโลยแีบบไรสายนี้ใหทางเลือกการพิมพคุณภาพสูงโดยไมมขีอจํากัดทาง
กายภาพของการเดินสายไฟ และสามารถวางอุปกรณตอพวงไวตําแหนงใดในสํานักงานหรือในบานก็ได และ
สามารถเคลื่อนยายไดงายโดยไมตองเปลี่ยนสายเคเบิลเครือขาย

เซิรฟเวอรพิมพ HP Jetdirect 802.11b/g ภายนอกสามารถเชื่อมตอแบบ USB ได

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสารที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022nw

บลทูธู
เทคโนโลยไีรสายบลูทูธ เปนเทคโนโลยใีชพลังงานต่ํา คล่ืนวิทยชุวงสั้น ซึ่งสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอร, เครื่อง
พิมพ, อุปกรณสวนตัวแบบดิจิตอล, โทรศัพทเคล่ือนที่ และอุปกรณอ่ืนๆ แบบไรสาย

คุณสมบัตกิารใชสัญญาณวิทยขุองบลูทูธ หมายความวาอุปกรณตางๆ ไมตองอยูในหองเดียวกัน, ในสํานักงานเดียว
กัน หรือหองเล็กๆ ซึ่งตองมองไดทะลุตลอด เพื่อการสื่อสาร ซึ่งตางจากเทคโนโลยอิีนฟราเรด เทคโนโลยไีรสายนี้
เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนยายและประสิทธิภาพในการใชงานเครือขายของธุรกิจ
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3 การจัดการเครื่องพิมพ

ในบทนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้

● หนาขอมูลเคร่ืองพิมพ

● การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว
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หนาขอมูลเครื่องพิมพ

หนาพิเศษซ่ึงบันทึกอยูในหนวยความจําของเครื่องพิมพ หนาขอมูลเหลานีจ้ะชวยใหทานสามารถวินิจฉัยขอ
บกพรองและแกไขปญหาเคร่ืองพิมพได

หนาสาธิต
หนาสาธิตจะมตีัวอยางขอความและกราฟก ในการพิมพหนาสาธิตจากเครื่อง ใหกดปุม ทํางาน เม่ือเคร่ืองพิมพ
พรอมทํางาน (ไฟสถานะพรอมสวาง)

หนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน
หนากําหนดคาคอนฟเกอเรชันจะแสดงรายการการตั้งคาปจจุบันและคุณสมบัตขิองเครื่องพิมพ นอกจากนี้ยังมี
รายงานบันทึกสถานะดวย ทานสามารถพิมพหนาคอนฟเกอเรชันจากเครื่องพิมพ หรือจากเว็บเซิรฟเวอรที่อยูในตัว
เครื่อง

ในการพิมพหนาสาธิตจากเครื่อง ใหกดปุม ทํางาน เปนเวลา 5 วินาที เมื่อเครื่องพิมพพรอมทํางาน (ไฟสถานะ
พรอมสวาง)

หนาทดสอบเครื่องพิมพ 
หนาทดสอบเครื่องพิมพประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับไดรเวอรเครื่องพิมพและการตั้งคาพอรต หนานีย้ังประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับชื่อเครื่องพิมพและรุน ชื่อคอมพิวเตอร เปนตน ทานสามารถพิมพหนาทดสอบเครื่องพิมพจากได
รเวอรเครื่องพิมพ
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การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว 

ทานสามารถเขาใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวไดโดยตรง สําหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022n และ
HP LaserJet 1022nw ทานไมตองติดตั้งซอฟตแวรใดๆ ลงในคอมพิวเตอร เพียงแตใชเว็บเบราเซอรที่ไดรับ
การสนับสนุนเทานั้น ในการใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว ทานตองมี Microsoft Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป หรือ
Netscape Navigator 4.75 ขึ้นไป

หมายเหตุ เว็บเซิรฟเวอรในตัวไมมกีารแจงขอมูลทางอีเมลหรือการแจงขอมูลสถานะ

เว็บเซิรฟเวอรในตัวมีใหเปนภาษาอังกฤษเทานั้น

ทานสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพื่อดสูถานะเครื่องพิมพและเครือขาย และจัดการหนาที่การพิมพจาก
คอมพิวเตอรของทาน แทนการใชแผงควบคุมเครื่องพิมพ ตอไปนีเ้ปนตัวอยางสิ่งที่ทานสามารถทําไดจากเว็บเซิรฟ
เวอรในตัว

● ดขูอมูลสถานะของเครื่องพิมพ

● ดแูละพิมพหนาขอมูลภายใน

● ส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลือง

● กําหนดประเภทของกระดาษที่ใสในถาดกระดาษ

● ดแูละเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเครื่องพิมพท่ีระบบตั้งไว

● ดแูละเปลี่ยนแปลงการกําหนดคาเครือขาย

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะใชงานไดเมื่อเครื่องพิมพเชื่อมตอเขากับเครือขายที่ใช IP เว็บเซิรฟเวอรในตัวไมสนับสนุน
การเชื่อมตอเครื่องพิมพแบบ IPX

หมายเหตุ ทานไมจําเปนตองใชอินเตอรเน็ตในการเปดและใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว อยางไรก็ตาม หากทานคลิกลิงคในสวน
Other Links ทานจะตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได เพื่อจะไปยังไซตที่เชื่อมโยงกับลิงค

ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว
1. ในเว็บเบราเซอรที่ไดรับการสนับสนุน ใหพิมพไอพีแอดเดรสหรือชื่อโฮสตสําหรับเครื่องพิมพ ในการคนหา

แอดเดรส IP ใหพิมพหนาการกําหนดคาที่เคร่ืองพิมพโดยการกดปุม ทํางาน คางไวเปนเวลา 5 วินาที

หมายเหตุ เมื่อทานเปด URL ทานจะสามารถทําเครื่องหมายไว เพื่อใหสามารถกลับมาที่หนานั้นไดอยางรวดเร็วในภายหลัง

2. เว็บเซิรฟเวอรในตัวมีแท็บสามแท็บซึ่งมีการตั้งคาและขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ แท็บ ขอมูล , แท็บ การตั้ง
คา และแท็บ เครือขาย คลิกแท็บที่ทานตองการดู

แท็บขอมูล
แท็บขอมูลประกอบดวยหนาตอไปนี:้

● สถานะของอุปกรณ: หนานีย้ังแสดงขอมูลผลิตภัณฑ เชน ชื่อเครือขาย, แอดเดรสเครือขาย และขอมูลรุนอีก
ดวย

● การกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน: หนานีแ้สดงขอมูลที่มใีนหนากําหนดคาเครื่องพิมพ

แท็บการตั้งคา
แท็บนี้ใชสําหรับกําหนดการตั้งคาของเครื่องพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร เชน ขนาดกระดาษเริ่มตน และ
EconoMode หากเครื่องพิมพเชื่อมตอเขากับเครือขาย ใหติดตอผูควบคุมเครื่องพิมพกอนการเปลี่ยนแปลงการตั้ง
คาบนแท็บนี้
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แท็บเครือขาย
แท็บนี้ใหผูควบคุมเครือขายควบคุมการตั้งคาท่ีเกี่ยวกับเครือขายสําหรับเครื่องพิมพ เมื่อเชื่อมตอเขากับเครือขาย
IP-based

Other links (ลิงคอื่นๆ)
สวนนี้มีลิงคท่ีเชื่อมโยงทานเขากับอินเตอรเน็ต ทานตองใชอินเตอรเน็ตในการใชงานลิงคเหลานี ้หากทานใชการ
เชื่อมตอผานระบบ dial-up (โทรออก) และไมไดเชื่อมตออยู เมื่อทานเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว ทานจะตองเชื่อม
ตอกอนจะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานี้ได การเชื่อมตออาจตองการใหทานปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว และเปดใช
อีกครั้ง

● การสนับสนนุของ HP: ลิงคนี้จะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจแบบไดนามิค เพื่อแกไขปญหาตางๆ และพิจารณาวามี
บริการเพิ่มเติมใดบางสําหรับเครื่องพิมพ

● การลงทะเบยีนผลติภณัฑ: เชื่อมโยงทานไปท่ีหนาการลงทะเบียนผลิตภัณฑสําหรับเว็บไซตของ HP 

● สั่งซื้อวัสดส้ิุนเปลือง: ลิงคนีจ้ะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต Sure Supply เพื่อส่ังซื้อวัสดุส้ินเปลืองของแทของ
HP จาก HP หรือตัวแทนจําหนายท่ีทานตองการ 

● การสนับสนุนผลติภณัฑ: เชื่อมโยงไปยังไซตการสนับสนุนสําหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 ทาน
สามารถคนหาความชวยเหลือเกี่ยวกับหัวขอทั่วไป

หมายเหตุ เครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 series ประกอบดวยเครื่องพิมพรุน HP LaserJet 1022, 1022n และ
1022nw
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4 การพิมพงาน

ในบทนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้

● ปอนกระดาษดวยตนเอง

● การยกเลิกการพิมพ

● การทําความเขาใจกับการตั้งคาคุณภาพงานพิมพ

● การตั้งคาคุณภาพงานพิมพสูงสุดสําหรับกระดาษหรือวัสดแุตละชนิด

● คําแนะนําในการใชวัสดทุี่จะใชพิมพ

● การเลือกกระดาษหรือวัสดอ่ืุนๆ

● การบรรจุกระดาษหรือวัสดเุขาในถาดปอน

● การพิมพซองจดหมาย

● การพิมพซองจดหมายหลายซอง

● การพิมพลงบนแผนใสหรือฉลาก

● การพิมพลงบนกระดาษที่มหัีวจดหมายและแบบฟอรมที่ผานการพิมพมากอนแลว

● การพิมพกระดาษและการดที่มขีนาดอ่ืน

● การพิมพลงบนทั้งสองดานของกระดาษ (ปอนกระดาษเพื่อพิมพสองดานดวยตนเอง)

● การพิมพหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว (การพิมพหลายหนาในแผนเดียว)

● การพิมพหนังสือเลมเล็ก

● การพิมพขอความพื้นหลัง
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ปอนกระดาษดวยตนเอง

ทานสามารถปอนกระดาษดวยตนเอง เมื่อพิมพวัสดุหลายชนิด เชน พิมพซองจดหมาย แลวพิมพจดหมาย แลว
พิมพซอง เปนตน ปอนซองจดหมายในชองปอนกระดาษแผนเดียว และใสกระดาษหัวจดหมายในถาด
ปอนกระดาษหลัก

ในการพิมพโดยใสกระดาษดวยตนเอง
1. เรียกใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพ (หรือกําหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการ

ทราบขั้นตอน ใหดทูี่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

2. ในแท็บ กระดาษ/คณุภาพ ใหเลือก Manual Feed (ปอนกระดาษดวยตนเอง) จากรายการดรอปดาวน
Source is (แหลงกระดาษ)

3. ปอนวัสดุที่จะพิมพในชองปอนกระดาษแผนเดียว และกดปุม ทํางาน เมื่อตองการพิมพ
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การยกเลิกการพิมพ

ทานสามารถยกเลิกการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรหรือคิวการพิมพได

นํากระดาษที่เหลือออกจากเครื่องพิมพ เพื่อหยุดการทํางานของเครื่องพิมพทันที หลังจากเครื่องพิมพหยุดทํางาน
ใหใชทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งตอไปนี้

● แผงควบคุมของเครื่องพิมพ: ในการยกเลิกการพิมพ ใหกดและปลอยปุม ยกเลิก บนแผงควบคุมของเครื่อง
พิมพ

● โปรแกรมซอฟตแวร: ตามปกติแลว กรอบโตตอบจะปรากฏขึ้นบนหนาจอของทานสักครู เพื่อใหสามารถยก
เลิกการพิมพได

● คิวการพิมพของ Windows: หากมีการพิมพคางอยูในคิวการพิมพ (หนวยความจําของคอมพิวเตอร) หรือ
ตัวเก็บพักการพิมพ ใหลบงานพิมพนั้น คลกิที่ Start, Settings และ Printers หรือ Printers and
Faxes ดับเบิลคลกิที่ไอคอน HP LaserJet 1022 เพื่อเปดวินโดว เลือกงานพิมพที่ตองการ และคลิกที่
Delete (ลบ) หรือ Cancel (ยกเลิก)

● คิวการพิมพของเดสคทอป (Mac OS X): เปด Print Center ดับเบิลคลิกทีช่ื่อเครื่องพิมพ และเลือกงาน
พิมพ จากนั้นคลิกที ่Delete (ลบ)

● เวบ็เซริฟเวอรในตัว: เปดหนาเว็บเซิรฟเวอรในตัวของเครื่องพิมพ และคลิกที่ Cancel Job (ยกเลิกงาน
พิมพ) ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว

หากไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมยังกระพริบอยูหลังจากที่ทานไดยกเลิกงานพิมพแลว แสดงวาคอมพิวเตอรยัง
คงสงงานพิมพน้ีไปยังเครื่องพิมพ ใหทานลบงานพิมพนั้นออกจากคิวการพิมพ หรือรอจนกระทั่งคอมพิวเตอรสง
ขอมูลเสร็จ เคร่ืองพิมพจะกลับสูสถานะพรอม
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การทําความเขาใจกับการตั้งคาคุณภาพงานพิมพ

การตั้งคาคุณภาพงานพิมพจะมีผลตอความจางหรือความเขมของงานพิมพบนหนาเอกสาร รวมถึงรูปแบบของ
ภาพกราฟกที่พิมพ ทานยังสามารถใชการตั้งคาคุณภาพงานพิมพ เพื่อใหคุณภาพงานพิมพสูงสุดสําหรับกระดาษ
หรือวัสดุแตละชนิด ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การตั้งคาคุณภาพงานพิมพสูงสุดสําหรับกระดาษหรือวัสดแุตละชนิด

ทานสามารถเปลี่ยนคาที่ตั้งในคุณสมบัตเิครื่องพิมพเพื่อใหเหมาะกับชนิดของงานที่พิมพ คาที่ตั้งมีดังตอไปนี้

● ProRes 1200: การตั้งคานี้จะใหรายละเอียดที่ความละเอียด 1200 x 1200 dpi

● FastRes 1200: การตั้งคานี้ใหความละเอียดของคุณภาพงานพิมพ 1200 dpi

● 600 dpi: การตั้งคานี้ใหผลลัพธ 600 x 600 dpi พรอมเทคโนโลย ีResolution Enhancement
Technology (REt) ที่ทําใหขอความดียิ่งขึ้น

● EconoMode (ประหยดัผงหมึก): จะพิมพขอความโดยใชผงหมึกนอยลง การตั้งคานีจ้ะมปีระโยชนเมื่อทาน
พิมพแบบราง ทานสามารถใชตัวเลือกนี้โดยไมขึ้นกับการตั้งคาคุณภาพงานพิมพคาอ่ืนๆ

1. เรียกใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพ (หรือกําหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการ
ทราบขั้นตอน ใหดทูี่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

2. ในแท็บ งานทีพ่ิมพออกมา (แท็บ เลยเอาต สําหรับไดรเวอรบางรุนของ Macintosh) ใหเลือกการตั้งคา
คุณภาพงานพิมพที่ตองการ

หมายเหตุ คุณสมบัตเิคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัตกิารบางระบบ หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตทิี่ใชงานไดของไดรเวอรนั้น ดคูวามชวยเหลือแบบออนไลนของคุณสมบัตเิครื่องพิมพ
(ไดรเวอร)

หมายเหตุ หากตองการเปลี่ยนคาคุณภาพงานพิมพสําหรับงานพิมพครั้งตอๆ ไปทั้งหมด ใหเรียกใชคุณสมบัตใินเมน ูStart
ในทาสกบารของ Windows หากตองการเปลี่ยนคาคุณภาพงานพิมพเฉพาะสําหรับการใชโปรแกรมซอฟตแวร
ปจจุบัน ใหเรียกใชคุณสมบัตใินเมน ูPrint Setup ในโปรแกรมที่ทานใชพิมพ ดขูอมูลเพิ่มเติมที่ คุณสมบัติ
เครื่องพิมพ (ไดรเวอร)
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การตั้งคาคุณภาพงานพิมพสูงสุดสําหรับกระดาษหรือวัสดแุตละชนิด

การตั้งคาชนิดของกระดาษหรือวัสดุเปนการคุมอุณหภูมิของตัวกระจายผงหมึกของเครื่องพิมพ ทานสามารถเปลี่ยน
การตั้งคาใหเหมาะกับกระดาษหรือวัสดุที่ทานใช เพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดทีี่สุด

ทานสามารถใชคุณสมบัตกิารเพิ่มคุณภาพจากแท็บ กระดาษ/คณุภาพ ในไดรเวอรของเครื่องพิมพ หรือจาก
เว็บเซิรฟเวอรในตัว

เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022, 1022n และ 1022nw มโีหมดการพิมพหลายโหมด เพื่อปรับใหเหมาะกับ
ประเภทสื่อที่ใชกับเครื่องพิมพ ตารางตอไปนี้จะแสดงภาพรวมของโหมดการพิมพของไดรเวอร

หมายเหตุ เมื่อใชโหมด CARDSTOCK, ENVELOPE, LABEL และ ROUGH เครื่องพิมพจะหยุดระหวางหนา ซ่ึง
จํานวนหนาทีพ่ิมพไดตอนาทกี็จะลดลง

โหมดการพิมพเริ่มตนของไดรเวอร

โหมด วัสดทุี่จะพิมพ

PLAIN 75 ถึง 104 g/m2

LIGHT < 75 g/m2

HEAVY 90 ถึง 105 g/m2

CARDSTOCK กระดาษแข็งหรือวัสดุท่ีมีความหนา

TRANSPARENCY แผนใสสําหับเครื่องฉายขามศีรษะ (OHT) 4 มม., 0.1 โม
โนโครม

ENVELOPE ซองจดหมายมาตรฐาน

LABEL ฉลากมาตรฐานของ HP LaserJet

BOND กระดาษปอนด

ROUGH กระดาษเนื้อหยาบ

COLOR วัสดุผิวเรียบ

LETTERHEAD วัสดุผิวเรียบ

PREPRINTED วัสดุผิวเรียบ

PREPUNCHED วัสดุผิวเรียบ

RECYCLED วัสดุผิวเรียบ

VELLUM วัสดุผิวเรียบ
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คําแนะนําในการใชวัสดทุี่จะใชพิมพ

สวนตอไปนี้เปนคําแนะนําสําหรับการพิมพในแผนใส ซองจดหมาย และสื่อพิเศษประเภทอื่นๆ เพื่อชวยทานในการ
เลือกสื่อที่มอบคุณภาพการพิมพสูงสุด และหลีกเลี่ยงไมใหเกิดปญหากระดาษติด หรือเกิดความเสียหายกับเคร่ือง
พิมพ

กระดาษ
เพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดทีี่สุด โปรดใชกระดาษธรรมดา 75 g/m2 โปรดตรวจดใูหแนใจวากระดาษนั้นมี
คุณภาพด ีไมมรีอยตัด แหวง ฉีกขาด รอยดาง เศษผง ฝุน รอยยับ รู หรือมวน หรือขอบกระดาษโคงงอ

หากทานไมแนใจวากระดาษที่ทานกําลังใชพิมพเปนกระดาษชนิดใด (เชนกระดาษปอนดหรือกระดาษรีไซเคิล) ให
ดทูี่ฉลากบนหอกระดาษ

กระดาษบางชนิดทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพงานพิมพ ทําใหกระดาษติดขัดหรือเคร่ืองพิมพเสียหาย

การใชกระดาษ

ลักษณะอาการ ปญหาของกระดาษ วิธแีกไข

คุณภาพงานพิมพไมดี หรือมผีงหมึกติด

หรือมีปญหาในการปอนกระดาษ

กระดาษชื้น หยาบ หรือเรียบเกินไป
หรือมีลายนูน

เปนความผิดพลาดในการผลิตกระดาษ
ล็อตนั้น

ลองใชกระดาษชนิดอื่น: ระหวาง
100-250% Sheffield และความชื้น
4-6 เปอรเซ็นต

ตรวจสอบเครื่องพิมพวาทานไดเลือก
ประเภทสื่อที่ถูกตองแลว

ตัวอักษรบางสวนขาดหายไป กระดาษ
ติด หรือโคงงอ

เก็บกระดาษไมถูกวิธี เก็บกระดาษโดยวางราบไวในหอบรรจุ
ท่ีกันความชื้น

พื้นหลังเปนสีเทาเพิ่มข้ึน กระดาษอาจมีน้ําหนักมากเกินไป ใชกระดาษที่มนี้ําหนักเบาขึ้น

กระดาษงอมาก

หรือมีปญหาในการปอนกระดาษ

ความชื้นสูงเกินไป เกรนกระดาษผิดทิศ
ทาง หรือมเีกรนสั้น

ใชกระดาษเกรนยาว

ตรวจสอบเครื่องพิมพวาทานไดเลือก
ประเภทสื่อที่ถูกตองแลว

กระดาษติด หรือทําใหเครื่องพิมพเสีย
หาย

กระดาษมีรอยตัดหรือมรีอยแทงเปนรู ไมใชกระดาษที่มรีอยตัดหรือมรีอยแทง
เปนรู

หรือมีปญหาในการปอนกระดาษ ขอบกระดาษฉีกขาด ใชกระดาษที่มคุีณภาพดี

หมายเหตุ เครื่องพิมพใชความรอนและความดันเพื่อหลอมละลายผงหมึกใหติดกับกระดาษ ตรวจสอบวากระดาษสีหรือ
กระดาษฟอรมที่พิมพไวลวงหนานั้นสามารถใชไดกับอุณหภูมขิองเครื่องพิมพ ความรอนสูงสุดของเครื่องพิมพคือ
200° C สําหรับระยะเวลา 0.1 วินาที

อยาใชกระดาษหัวจดหมายที่ใชหมึกอุณหภูมิต่ําในการพิมพ เชนกระดาษที่ใชในงานวัดอุณหภูมิ

หามใชกระดาษทีม่ีหัวจดหมายเปนตัวนูน

อยาใชแผนใสซึ่งออกแบบไวสําหรับเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ต หรือเครื่องพิมพอุณหภูมติ่ําอ่ืนๆ ใชแตแผนใสซึ่งได
รับการระบุวาสามารถใขไดกับเครื่องพิมพ HP LaserJet

ฉลาก
HP ขอแนะนําใหทานพิมพฉลากโดยใชชองปอนกระดาษแผนเดียว
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ขอควรระวัง โปรดอยานําแผนกระดาษที่เปนฉลากมาพิมพซ้ํา เพราะจะทําใหกาวเส่ือมคุณภาพ และอาจทําใหเครื่องพิมพเสีย
หาย

รูปแบบฉลาก

เมื่อเลือกฉลาก ใหพิจารณาคุณสมบัตขิองสวนประกอบดังตอไปนี้

● กาว: วัสดุที่ใชกาวควรจะทนตออุณหภูมทิี่ 200° C ซึ่งเปนอุณหภูมสูิงสุดของเคร่ืองพิมพ

● การเตรยีมการ: ใชเฉพาะฉลากที่ดานหลังไมมส่ิีงใดติดอยูเทานั้น ฉลากทีม่ีที่วางระหวางแตละแผนฉลากอาจ
มกีารลอกออก ซึ่งจะทําใหกระดาษติดขัดอยางหนัก

● การมวนงอ: กอนใชพิมพ ฉลากตองแบนราบ และไมมีการโคงงอไปในทิศใดเกินกวา 13 มม.

● สภาพฉลาก: หามใชฉลากที่ยน เปนฟอง หรือมรีอยเผยอซึ่งอาจทําใหฉลากหลุดออกจากกัน

แผนใส
แผนใสตองทนความรอนสูงสุดของเครื่องพิมพ 200° C ได

ซองจดหมาย
HP ขอแนะนําใหทานพิมพซองจดหมายโดยใชชองปอนกระดาษแผนเดียว

องคประกอบของซองจดหมาย

องคประกอบของซองจดหมายมีความสําคัญอยางมาก รูปแบบการพับซองจดหมายมคีวามแตกตางกันมาก ไมเพียง
แตกตางกันตามผูผลิตเทานั้น แมแตซองจดหมายของผูผลิตรายเดียวกันก็ยังแตกตางกันดวย งานพิมพซอง
จดหมายจะใหผลเปนที่นาพอใจหรือไมนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพของซองจดหมาย ในการเลือกซองจดหมาย ให
พิจารณาสวนประกอบตอไปนี้

● น้ําหนัก: น้ําหนักของซองจดหมายไมควรเกิน 90 g/m2 มฉิะนั้นอาจทําใหติดขัดได

● รูปแบบ: กอนการพิมพ ซองจดหมายควรวางแบนราบโดยมกีารโคงงอนอยกวา 6 มม. และไมควรใหมอีากาศ
อยูในซอง ซองจดหมายที่มีอากาศอยูขางในอาจทําใหการพิมพมีปญหาได โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีที่
หนีบ แถบสําหรับดึง เชือกสําหรับคลอง ชองใสสําหรับที่อยู ชอง มลีักษณะเปนลูกฟูก ตัดเปนลวดลาย ใชวัสดุ
สังเคราะห มรีอยประทับหรือลายนูน โปรดอยาใชซองจดหมายที่มแีถบกาวแบบไมตองใชน้ํา แตใชแรงกด
เพื่อปดผนึกซอง

● สภาพฉลาก: ตรวจสอบใหแนใจวาซองจดหมายไมมรีอยยับ รอยแหวง หรือมีความเสียหายอื่นๆ และตรวจ
สอบวาซองจดหมายไมมีแถบกาวที่ไมมีอะไรปดอยู

● ขนาด: ซองจดหมายมขีนาดตั้งแต 90 x 160 มม. จนถึง 178 x 254 มม.

ซองจดหมายทีม่รีอยตอทั้งสองดาน

ซองจดหมายแบบที่มรีอยตอสองดาน จะมรีอยตอในแนวตั้งที่ขอบทั้งสองของซอง แทนที่จะเปนรอยตอแบบ 
ทะแยงมุม ซองลักษณะนี้อาจกอใหเกิดรอยยนไดงายกวา ตรวจสอบใหแนใจวารอยตอนั้นยาวไปถึงมุมของซอง
จดหมาย ดังที่แสดงไวดานลางนี้
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1 องคประกอบของซองจดหมายที่สามารถใชได
2 องคประกอบของซองจดหมายที่ไมสามารถใชได

ซองจดหมายทีม่แีถบกาวหรือฝาปดซองซึ่งมกีาว

ซองจดหมายที่มีแถบกาวลอกได หรือมีฝาปดซองมากกวาหนึ่งฝาในการปดผนึก จะตองใชกาวที่ทนความรอนและ
ความดันในเครื่องพิมพได นั่นคือ อุณหภูมสูิงสุดของเคร่ืองพิมพคือ 200° C เนื่องจากที่ปดปากซองและแถบกาว
พิเศษนั้นอาจทําใหซองจดหมายยน ยับ หรือติดอยูในเครื่องพิมพ

การเก็บซองจดหมาย

การเก็บรักษาซองจดหมายอยางเหมาะสมจะชวยใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดี ทานจึงควรเก็บซองจดหมายในแนว
ราบ หากมีอากาศอยูภายในซองซึ่งทําใหเกิดฟองอากาศ เม่ือนํามาพิมพก็อาจทําใหซองเกิดรอยยับได

กระดาษแข็งและวัสดพุิมพทีม่นี้ําหนัก 
ทานสามารถพิมพการดหลายๆ ชนิดไดดวยถาดปอน เชน การพิมพบัตรรายการหรือโปสการด การดบางชนิดใชดี
กวาการดอ่ืน เนื่องจากมีการผลิตที่เหมาะสมกับการปอนในเครื่องพิมพเลเซอรมากกวา

เพื่อใหเครื่องพิมพทํางานไดประสิทธิภาพดีที่สุด ไมควรใชกระดาษทีห่นักเกิน 157 g/m2 กระดาษที่หนักเกินไป
อาจทําใหเกิดปญหาในการปอนกระดาษผิดพลาด การกระดาษติดเปนปก กระดาษติด กระจายหมึกไมด ีคุณภาพ
งานพิมพไมเปนที่นาพอใจ หรือตองซอมเครื่องพิมพบอย

หมายเหตุ ทานอาจสามารถพิมพกระดาษที่หนักกวาปกตไิด หากทานไมไดบรรจุกระดาษจนเต็มความจุของถาดปอน หรือ
หากทานใชกระดาษที่มีอัตราความเรียบ 100-180 Sheffield 

โครงสรางของการด

● ความเรยีบ: การด 135-157 g/m2 ควรมคีวามเรียบ 100-180  Sheffield; 60-135 g/m2 ควรมคีวาม
เรียบ 100-250 Sheffield

● รูปแบบ: เมื่อวางการดราบลงกับพื้นควรมคีวามโคงงอนอยกวา 5 มม.

● สภาพฉลาก: ตรวจดูใหแนใจวาการดไมยนหรือมีรอยแหวง หรือความเสียหายอื่นๆ

● ขนาด: ใชการดที่มีขนาดอยูในชวง:

● ขนาดเล็กทีสุ่ด: 76 x 127 มม.

● ขนาดใหญทีสุ่ด: 216 x 356 มม.
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ขอกําหนดสําหรับการด

กําหนดระยะหางจากขอบอยางนอย 2 มม.

แบบฟอรมทีม่หีัวจดหมายและทีม่กีารพิมพมากอนแลว
กระดาษหัวจดหมายเปนกระดาษอยางดีที่มักมีลายน้ํา บางครั้งอาจใชใยฝาย มีหลายสี และตกแตงลวดลายใหเขากับ
ซองจดหมาย แบบฟอรมที่พิมพลวงหนาอาจทํามาจากประเภทกระดาษหลายแบบ นับตั้งแตกระดาษรีไซเคิลไปจน
ถึงกระดาษอยางดี

ปจจุบันผูผลิตหลายรายไดออกแบบใหกระดาษเหลานี้มคีุณภาพดีเหมาะสําหรับการพิมพดวยเลเซอร และโฆษณา
วาพิมพดวยเลเซอรได

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงในแตละหนาเปนเรื่องปกต ิเมื่อพิมพดวยเครื่องพิมพเลเซอร ซึ่งไมอาจสังเกตพบได เมื่อพิมพดวย
กระดาษธรรมดา แตจะสังเกตไดชัดเมื่อพิมพในแบบฟอรมที่พิมพไวลวงหนา เนื่องจากมีเสนและกรอบที่อยูในหนา
กระดาษอยูแลว

ในการหลีกเลี่ยงปญหาเมื่อใชแบบฟอรมที่พิมพไวลวงหนา กระดาษที่มลีายนูน และกระดาษหัวจดหมาย โปรด
ปฏิบัตดิังตอไปนี:้

● ไมใชหมึกอุณหภูมติ่ํา (ประเภทที่ใชกับการพิมพแบบใชความรอน)

● ใชแบบฟอรมและกระดาษหัวจดหมายที่พิมพไวลวงหนาดวยวิธอีอฟเซ็ต

● ใชแบบฟอรมที่ทําจากหมึกพิมพทนความรอนซ่ึงไมละลาย ระเหย หรือกระจายเมื่อไดรับความรอน 205° C
เปนเวลา 0.1 วินาที  โดยปกต ิหมึกแบบ Oxidation-Set หรือหมึกน้ํามันเปนประเภทที่มคีุณสมบัตใิชได

● เมื่อพิมพแบบฟอรมลวงหนา โปรดอยาทําใหความชื้นของกระดาษเปลี่ยนไป และอยาใชวัสดุที่สามารถเปลี่ยน
คุณสมบัตกิารนําไฟฟาหรือคุณสมบัตอ่ืินๆ ของกระดาษ เก็บแบบฟอรมไวในหีบหอที่ปองกันความชื่นได

● หลีกเล่ียงการใชแบบฟอรมที่พิมพลวงหนาโดยใชกระดาษอาบมัน

● หลีกเล่ียงการใชกระดาษที่มีลายนูน หรือมหัีวจดหมายเปนตัวนูน

● ไมใชกระดาษที่มีเนื้อเปนลวดลายในตัว

● ไมใชผงแปงหรือวัสดุอ่ืนที่ใชในโรงพิมพเพื่อปองกันไมใหกระดาษติดกัน
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การเลือกกระดาษหรือวัสดอุื่นๆ

เครื่องพิมพ HP LaserJet ใหงานพิมพที่มีคุณภาพดเียี่ยม ทานสามารถพิมพวัสดุไดหลากหลาย เชน กระดาษ
(รวมถึงกระดาษรีไซเคิล 100%) ซองจดหมาย ฉลาก แผนใส และวัสดุขนาดอื่นๆ เครื่องพิมพนี้สามารถใชไดกับ
กระดาษหรือวัสดุที่ใชพิมพที่มขีนาดดังตอไปนี:้

● ขนาดเล็กทีสุ่ด: 76 x 127 มม.

● ขนาดใหญทีสุ่ด: 216 x 356 มม.

คุณสมบัตติางๆ เชน น้ําหนัก ลายกระดาษ และความชื้น ลวนเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการทํางานของเครื่อง
พิมพและคุณภาพงานพิมพ เพื่อใหไดงานพิมพที่มคีุณภาพดีที่สุด กรุณาใชเฉพาะกระดาษที่มคีุณภาพสูงที่ออก
แบบมาเพื่อใชกับเครื่องพิมพเลเซอร ดทูี่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับวัสดทุี่จะพิมพ หากตองการทราบขอกําหนดราย
ละเอียดเรื่องกระดาษและวัสดุ

หมายเหตุ โปรดทดสอบกระดาษทุกคร้ังกอนซื้อในปริมาณมากๆ ผูจําหนายกระดาษของทานควรเขาใจขอกําหนดที่ระบุใน
คําแนะนําเกี่ยวกับวัตถุที่จะใชพิมพสําหรับเครื่องพิมพตระกูล HP LaserJet (หมายเลขชิ้นสวน
HP 5851-1468) ดขูอมูลเพิ่มเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับวัสดทุีจ่ะพิมพ

วัสดพุิมพของ HP
HP ขอแนะนําใหใชส่ือของ HP ดังตอไปนี้:

● กระดาษ HP Multipurpose

● กระดาษ HP Office

● กระดาษพิมพ HP All-in-One

● กระดาษ HP LaserJet

● กระดาษ HP Premium Choice LaserJet

วัตถทุีจ่ะใชพิมพทีค่วรหลีกเลี่ยง
เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022, 1022n และ 1022nw สามารถรองรับวัสดุพิมพไดหลากหลายชนิด การใช
วัตถทุี่จะใชพิมพนอกเหนือไปจากขอกําหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพจะทําใหคุณภาพการพิมพลดลงและเกิด
กระดาษติดขัดบอยขึ้น

● อยาใชกระดาษที่มีผิวหยาบเกินไป

● อยาใชกระดาษที่มีรอยฉลุหรือรอยปรุนอกจากกระดาษเจาะชอง 3 ชองแบบมาตรฐาน

● อยาใชแบบฟอรมแบบหลายสวน

● หากทานตองการพิมพรูปที่มีลายทึบ อยาใชกระดาษที่มลีายน้ํา

วัสดทุีจ่ะใชพิมพซึ่งอาจทําใหเครื่องพิมพเสียหาย
ในกรณสุีดวิสัย วัสดุท่ีจะใชพิมพอาจทําใหเคร่ืองพิมพเสียหายได ตองหลีกเลี่ยงวัสดุที่จะใชพิมพตอไปนีเ้พื่อปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

● อยาใชวัตถทุี่จะใชพิมพซึ่งมีลวดเย็บกระดาษติดอยู

● อยาใชแผนใสซึ่งออกแบบไวสําหรับเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ต หรือเครื่องพิมพอุณหภูมติ่ําอ่ืนๆ ใชแตแผนใส
ซึ่งไดรับการระบวุาสามารถใขไดกับเครื่องพิมพ HP LaserJet

● อยาใชกระดาษภาพถายที่ออกแบบไวสําหรับเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ต
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● อยาใชกระดาษซึ่งผานการประทับรอยหรือเคลือบมาแลว และไมไดรับการออกแบบไวสําหรับอุณหภูมขิอง
ฟวเซอรพิมพภาพของเครื่องพิมพ เลือกวัสดุที่สามารถทนความรอนได 200° C เปนเวลา 0.1 วินาท ี HP
ผลิตวัสดุสําหรับพิมพที่ไดรับการออกแบบสําหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022, 1022n, and 1022nw

● อยาใชกระดาษหัวจดหมายซึ่งผานกระบวนการพิมพที่อุณหภูมติ่ําหรือกระดาษท่ีใชในกระบวนการพิมพซ่ึงจะ
ไดตัวอักษรเปนตัวนูน แบบฟอรมที่พิมพไวแลวหรือกระดาษหัวจดหมายจะตองใชหมึกซ่ึงสามารถทนตอ
อุณหภูมิ 200° C เปนเวลา 0.1 วินาที 

● อยาใชวัตถทุี่จะใชพิมพซึ่งอาจปลอยสารอันตราย หรือสารซึ่งจะละลาย, ผสมสี หรือเปลี่ยนสีเม่ือสัมผัสกับ
อุณหภูมิ 200° C เปนเวลา 0.1 วินาที 

ในการสั่งกระดาษพิมพของ HP LaserJet ใหไปที่ http://www.hp.com/go/ljsupplies/ สําหรับภายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไปที่ http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/ สําหรับทั่วโลก
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การบรรจกุระดาษหรือวัสดุเขาในถาดปอน

สวนตอไปนี้จะอธิบายวิธใีสส่ือการพิมพในถาดปอนกระดาษตางๆ

ขอควรระวัง การพิมพกระดาษที่ยับ มีรอยพับ หรือขาด อาจทําใหกระดาษติดขัดได ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับ
วัสดทุีจ่ะพิมพ

ชองปอนกระดาษแผนเดียว 
ชองปอนกระดาษแผนเดียวสามารถรองรับวัสดุพิมพแผนเดียว ขนาด 163 g/m2 หรือซองจดหมาย แผนใส หรือ
การดหนึ่งแผน ปอนกระดาษโดยใสหัวกระดาษเขาไปกอน และหนาทีต่องการพิมพอยูดานบน ปรับตัวกั้นกระดาษ
ดานขางและดานหลังทุกครั้งกอนที่จะใสกระดาษ เพื่อปองกันไมใหกระดาษติดขัดหรือบิดเบี้ยว

ถาดปอนกระดาษหลัก 250 แผน 
ถาดปอนกระดาษบรรจกุระดาษ 75 g/m2 ไดมากถึง 250 แผน หรือกระดาษที่มนี้ําหนักมากกวานั้นในปริมาณที่
นอยกวา 25 มม. หรือกระดาษปกเล็กกวานั้น ปอนกระดาษโดยใสหัวกระดาษเขาไปกอน และหนาที่ตองการพิมพ
อยูดานบน ปรับตัวกั้นกระดาษดานขางและดานหลังทุกครั้ง เพื่อปองกันไมใหกระดาษติดขัดหรือบิดเบี้ยว

หมายเหตุ เมื่อตองการเติมกระดาษ ใหนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษทั้งหมดใหตรง วิธีนีจ้ะ
ชวยปองกันไมใหกระดาษหรือวัสดุติดกันเมื่อถูกดึงเขาเคร่ืองพิมพ และลดปญหากระดาษติดขัด
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การพิมพซองจดหมาย

ควรใชเฉพาะซองจดหมายที่แนะนําสําหรับใชกับเครื่องพิมพเลเซอร ดขูอมูลเพิ่มเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับ
วัสดทุีจ่ะพิมพ

หมายเหตุ ใชชองปอนกระดาษแผนเดียวในการพิมพซองจดหมายหนึ่งซอง ใชถาดปอนหลักสําหรับการพิมพจํานวนมาก

1. กอนที่จะปอนซองจดหมาย ใหเลื่อนตัวกั้นกระดาษออก ใหกวางกวาขนาดซองเล็กนอย

หมายเหตุ หากซองจดหมายมีปากซองอยูที่ดานแคบ ใหปอนดานน้ันเขาเครื่องพิมพกอน

2. วางซองจดหมายใหดานที่จะพิมพหงายขึ้นและขอบดานบนอยูแนวเดียวกับขอบตัวกั้นกระดาษดานซาย

3. ปรับตัวกั้นกระดาษใหมคีวามกวางเทากับซองจดหมาย
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4. เรียกใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพ (หรือกําหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการ
ทราบขั้นตอน ใหดทูี่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

5. บนแท็บ กระดาษ/คณุภาพ (แท็บ ชนิดของกระดาษ/คณุภาพ สําหรับไดรเวอร Mac บางตัว) ใหเลือก ซอง
จดหมาย เปนชนิดของวัสดุที่ใชพิมพ

หมายเหตุ คุณสมบัตเิคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัตกิารบางระบบ หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตทิี่ใชงานไดของไดรเวอรนั้น ดคูวามชวยเหลือแบบออนไลนของคุณสมบัตเิครื่องพิมพ
(ไดรเวอร)

6. พิมพซองจดหมาย

ในการพิมพโดยใสกระดาษดวยตนเอง โปรดด ูปอนกระดาษดวยตนเอง
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การพิมพซองจดหมายหลายซอง

ควรใชเฉพาะซองจดหมายที่แนะนําสําหรับใชกับเครื่องพิมพเลเซอร ดขูอมูลเพิ่มเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับ
วัสดทุีจ่ะพิมพ

หมายเหตุ ใชชองปอนกระดาษแผนเดียวในการพิมพซองจดหมายหนึ่งซอง ใชถาดปอนหลักสําหรับการพิมพจํานวนมาก

1. เปดฝาของถาดปอนกระดาษ

2. กอนที่จะปอนซองจดหมาย ใหเลื่อนตัวกั้นกระดาษออก กวางกวาขนาดซองเล็กนอย

3. วางซองจดหมายใหดานที่จะพิมพหงายขึ้น และขอบดานบนอยูแนวเดียวกับขอบตัวกั้นกระดาษดานซาย วาง
ซองจดหมายซอนกันได 15 ซอง

หมายเหตุ หากซองจดหมายมีปากซองอยูที่ดานแคบ ใหปอนดานน้ันเขาเครื่องพิมพกอน
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4. ปรับตัวกั้นกระดาษใหมคีวามกวางเทากับซองจดหมาย

5. เรียกใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพ (หรือกําหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการ
ทราบขั้นตอน ใหดทูี่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

หมายเหตุ คุณสมบัตเิคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัตกิารบางระบบ หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตทิี่ใชงานไดของไดรเวอรนั้น ดคูวามชวยเหลือแบบออนไลนของคุณสมบัตเิครื่องพิมพ
(ไดรเวอร)

6. บนแท็บ กระดาษ/คณุภาพ (แท็บ ชนิดของกระดาษ/คณุภาพ สําหรับไดรเวอร Mac บางตัว) ใหเลือก ซอง
จดหมาย เปนชนิดของวัสดุที่ใชพิมพ

7. ปดฝาของถาดปอนกระดาษ

8. พิมพซองจดหมาย
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การพิมพลงบนแผนใสหรือฉลาก

กรุณาใชเฉพาะแผนใสและฉลากที่แนะนําสําหรับการใชกับเครื่องพิมพเลเซอร เชน แผนใสของ HP และฉลาก
ของ HP LaserJet ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับวัสดทุี่จะพิมพ

ขอควรระวัง ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาชนิดของวัสดุที่ใชพิมพในการตั้งคาเคร่ืองพิมพถูกตองท่ีแนะนําดานลาง เครื่องพิมพ
จะปรับอุณหภมูิฟวเซอรตามการตั้งคาชนิดของวัสดุที่ใชพิมพ เมื่อพิมพลงบนวัสดุที่ใชพิมพพิเศษ เชน แผนใสหรือ
ฉลาก การปรับคานีจ้ะปองกันไมใหฟวเซอรทําใหวัสดุเสียหายเมื่อปอนวัสดุผานเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง ตรวจสอบกระดาษใหแนใจวาไมยับ โคงงอ หรือมขีอบฉีกขาด

1. ใสแผนใสแผนเดียวในชองปอนกระดาษแผนเดียว หรือใสแผนใสหลายแผนในถาดปอนกระดาษหลัก ตรวจ
สอบใหแนใจวาดานบนของกระดาษหันดานหัวเขาหาเครื่องและหงายหนาทีจ่ะพิมพขึ้น (ดานหยาบ)

2. ปรับตัวกั้นกระดาษ

3. เรียกใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพ (หรือกําหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการ
ทราบขั้นตอน ใหดทูี่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

4. บนแท็บ กระดาษ/คณุภาพ (แท็บ ชนิดของกระดาษ/คณุภาพ สําหรับไดรเวอร Mac บางตัว) ใหเลือกวัสดุที่
จะพิมพใหถูกตอง

5. พิมพเอกสาร
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การพิมพลงบนกระดาษทีม่ีหัวจดหมายและแบบฟอรมที่ผานการพิมพมากอนแลว

เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022, 1022n และ 1022nw สามารถพิมพบนฟอรมที่พิมพไวลวงหนา ซี่งสามารถ
ทนความรอน 200° C

1. ปอนกระดาษโดยใสหัวกระดาษกอน และหนาทีต่องการพิมพอยูดานบน ปรับตัวกั้นกระดาษใหมคีวามกวาง
เทากับซองจดหมาย

2. เรียกใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพ (หรือกําหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการ
ทราบขั้นตอน ใหดทูี่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

3. บนแท็บ กระดาษ/คณุภาพ (แท็บ ชนิดของกระดาษ/คณุภาพ สําหรับไดรเวอร Mac บางตัว) ใหเลือกวัสดุที่
จะพิมพใหถูกตอง

4. พิมพเอกสาร

ในการพิมพโดยใสกระดาษดวยตนเอง โปรดด ูปอนกระดาษดวยตนเอง

หมายเหตุ ในการพิมพแผนปะหนาหรือหัวจดหมายแผนเดียว ตามดวยเอกสารหลายแผน ใหปอนกระดาษธรรมดาในถาด
ปอนกระดาษหลัก จากนั้นปอนกระดาษหัวจดหมายในชองปอนกระดาษแผนเดียว เคร่ืองพิมพจะใชกระดาษจาก
ชองปอนกระดาษแผนเดียวกอน

40 บท 4  การพิมพงาน THWW



การพิมพกระดาษและการดทีม่ีขนาดอื่น

เครื่องพิมพ HP LaserJet 1022, 1022n และ 1022nw สามารถพิมพวัสดุพิมพหรือการดที่มขีนาดตั้งแต
76 x 127 มม. ถึง 216 x 356 มม.

ใชถาดปอนหลักสําหรับการพิมพจํานวนหลายๆ แผน โปรดดูขนาดกระดาษที่ใชไดจาก ถาดปอนหลัก

ขอควรระวัง กอนปอนกระดาษควรตรวจสอบใหแนใจวากระดาษไมติดกัน

1. ปอนกระดาษโดยใสดานแคบกอน และใหหนาทีต่องการพิมพอยูดานบน ปรับตัวกั้นกระดาษดานขางและดาน
หนาใหชิดขอบกระดาษ

2. เรียกใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพ (หรือกําหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการ
ทราบขั้นตอน ใหดทูี่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

3. บนแท็บ กระดาษ/คณุภาพ (แท็บ ชนิดของกระดาษ/คณุภาพ สําหรับไดรเวอร Mac บางตัว) ใหเลือกตัวเลือก
ขนาดที่กําหนดเอง ระบุขนาดของวัสดุท่ีกําหนดขนาดเอง

หมายเหตุ คุณสมบัตเิคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัตกิารบางระบบ หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตทิี่ใชงานไดของไดรเวอรนั้น ดคูวามชวยเหลือแบบออนไลนของคุณสมบัตเิครื่องพิมพ
(ไดรเวอร)

4. พิมพเอกสาร

ในการพิมพโดยใสกระดาษดวยตนเอง โปรดด ูปอนกระดาษดวยตนเอง
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การพิมพลงบนทั้งสองดานของกระดาษ (ปอนกระดาษเพื่อพิมพสองดานดวยตนเอง)

ในการพิมพลงบนทั้งสองดานของหนากระดาษ (การปอนกระดาษเพื่อพิมพสองดานดวยตนเอง) ทานตอง
ปอนกระดาษผานเครื่องพิมพ 2 คร้ัง

หมายเหตุ การพิมพกระดาษสองดานดวยตนเองทําใหเครื่องพิมพสกปรก ซึ่งจะทําใหคุณภาพงานพิมพดอยลงได หากตองการ
ทราบคําแนะนําในกรณีท่ีเคร่ืองพิมพสกปรก ด ูการทําความสะอาดเครื่องพิมพ

1. เรียกใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพ (หรือกําหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการ
ทราบขั้นตอน ใหดทูี่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

2. ในแท็บ งานทีพ่ิมพออกมา ใหเลือก Print On Both Sides (Manually) (พิมพสองดาน (ปอนดวยตน
เอง)) (เลือก Manual Duplex สําหรับไดรเวอร Macintosh บางตัว) เลือกตัวเลือกการเย็บขอบที่เหมาะ
สม และคลกิ ตกลง

3. พิมพเอกสาร

หมายเหตุ คุณสมบัตเิคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัตกิารบางระบบ หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตทิี่ใชงานไดของไดรเวอรนั้น ดคูวามชวยเหลือแบบออนไลนของคุณสมบัตเิครื่องพิมพ
(ไดรเวอร)

4. หลังจากพิมพดานหนึ่งแลว ใหรวบรวมหนากระดาษที่พิมพแลว พลิกกระดาษกลับดาน และจัดใหตรงกัน
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5. วางปกกระดาษไวที่ถาดปอนเชนเดิม กระดาษหนาแรกควรคว่ําลง โดยใหขอบดานลางเขาสูเครื่องพิมพกอน
ปดฝาของถาดปอนกระดาษหลัก

6. กดปุม ทํางาน ที่แผงควบคุม เพื่อพิมพสองดาน
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การพิมพหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว (การพิมพหลายหนาในแผนเดียว)

ทานสามารถเลือกจํานวนหนาทีต่องการใหพิมพลงบนกระดาษแผนหนึ่งได หากทานเลือกพิมพมากกวา 1 หนาตอ
แผน หนาเอกสารทีป่รากฏจะมีขนาดเล็กลง และถูกจัดใหอยูบนแผนกระดาษเพื่อใหสามารถพิมพลงในหนาเดียว
ได

1. ใหเรียกใชคุณสมบัตเิคร่ืองพิมพ (หรือกําหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) จาก
โปรแกรมประยุกตของทาน หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

2. บนแท็บ งานทีพ่ิมพออกมา (แท็บ โครงราง สําหรับไดรเวอร Mac บางตัว) ใหเลือกจํานวนหนาตอแผนที่ถูก
ตอง

หมายเหตุ คุณสมบัตเิคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัตกิารบางระบบ หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตทิี่ใชงานไดของไดรเวอรนั้น ดคูวามชวยเหลือแบบออนไลนของคุณสมบัตเิครื่องพิมพ
(ไดรเวอร)

3. (ขั้นตอนเสริม) หากตองการใหมีขอบกระดาษ ใหเลือกชองทําเคร่ืองหมายนี้ ในการระบลุําดับของหนาที่จะ
พิมพในกระดาษ ใหเลือกลําดับจากเมนแูบบดรอปดาวน

4. พิมพเอกสาร
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การพิมพหนังสือเลมเล็ก

ทานสามารถพิมพหนังสือเลมเล็กบนกระดาษขนาด Letter หรือ A4

หมายเหตุ ระบบ Macintosh ยังไมสนับสนุนคุณสมบัตนิี้

1. ปอนวัสดุที่จะใชพิมพในถาดปอนกระดาษ

2. เรียกใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพ (หรือกําหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการ
ทราบขั้นตอน ใหดทูี่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

3. ในแท็บ งานทีพ่ิมพออกมา ใหเลือก Print On Both Sides (Manually) เลือกตัวเลือกการเย็บขอบที่
เหมาะสม และคลกิ ตกลง พิมพเอกสาร

หมายเหตุ คุณสมบัตเิคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัตกิารบางระบบ หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตทิี่ใชงานไดของไดรเวอรนั้น ดคูวามชวยเหลือแบบออนไลนของคุณสมบัตเิครื่องพิมพ
(ไดรเวอร)

4. หลังจากพิมพดานหนึ่งแลว ใหรวบรวมหนากระดาษที่พิมพแลว พลิกกระดาษกลับดาน และจัดใหตรงกัน

5. วางปกกระดาษจากหนาหนึ่งกลับสูถาดปอนกระดาษ กระดาษหนาแรกควรคว่ําลง โดยใหขอบดานลางเขาสู
เครื่องพิมพกอน
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6. กดปุม ทํางาน และรอใหเครื่องพิมพหนาทีส่อง

7. พับและเย็บกระดาษ
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การพิมพขอความพื้นหลัง

หมายเหตุ ระบบ Macintosh ยังไมสนับสนุนคุณสมบัตนิี้

ทานสามารถใชตัวเลือกขอความพื้นหลังเพื่อพิมพขอความ "ดานลาง" (บนพื้นหลัง) ของเอกสารที่มีอยู ตัวอยาง
เชน ทานอาจตองการใหมีตัวอักษรสีเทาตัวใหญที่มขีอความวา Draft หรือ Confidential พิมพตามแนวทแยงใน
หนาแรกหรือทุกหนาของเอกสาร

1. ใหเรียกใชคุณสมบัตเิคร่ืองพิมพ (หรือกําหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) จาก
โปรแกรมประยุกตของทาน หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

2. ในแท็บ เอฟเฟกต ใหเลือกลายน้ําที่ตองการ

หมายเหตุ คุณสมบัตเิคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัตกิารบางระบบ หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตทิี่ใชงานไดของไดรเวอรนั้น ดคูวามชวยเหลือแบบออนไลนของคุณสมบัตเิครื่องพิมพ
(ไดรเวอร)

3. พิมพเอกสาร
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5 การบํารุงรักษา

ในบทนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้

● การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

● การเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ

● การทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

● การเปลี่ยนแผนคั่นของเครื่องพิมพ

● การกระจายผงหมึกใหม

● การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

ใชผาสะอาดชุบน้ําหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดดานนอกของเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง ไมควรใชนํ้ายาทําความสะอาดที่มสีวนผสมของแอมโมเนียเช็ดที่ตัวเครื่อง

ในระหวางกระบวนการพิมพ กระดาษ ผงหมึก และฝุนอาจสะสมอยูภายในเครื่องพิมพ เม่ือเวลาผานไป ส่ิงที่กอตัว
ขึ้นนีอ้าจทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับคุณภาพงานพิมพ เชน จุดดาง หรือรอยเปอนของผงหมึก และปญหากระดาษติด
เพื่อขจัดและปองกันปญหาเชนนี ้ทานควรทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพและทางผานกระดาษของเครื่อง
พิมพ

การทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพ
ทานไมจําเปนตองทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพบอยๆ อยางไรก็ดี การทําความสะอาดพื้นทีส่วนนี้จะทําให
คุณภาพงานพิมพของทานดีขึ้น

1. ปดเครื่องพิมพ จากนั้นดึงสายไฟออก รอใหเครื่องพิมพเย็นลง

ขอควรระวัง เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง หากจําเปนใหหาสิ่งปกคลุมตลับหมึก
พิมพไว และอยาสัมผัสลูกกล้ิงสงกระดาษท่ีเปนฟองน้ําสีดําภายในเครื่องพิมพ เพราะอาจทําใหเครื่องพิมพเสียหาย
ได

2. เปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา
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3. ใหใชผาแหงที่ไมมขีนเช็ดส่ิงสกปรกออกจากบริเวณทางผานกระดาษและชองใสตลับหมึกพิมพ

4. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาที่ และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

5. ตอสายไฟเขากับเตาเสียบไฟ จากนั้นเปดเครื่องพิมพ

การทําความสะอาดทางผานกระดาษของเครื่องพิมพ
หากทานพบรอยหมึกหรือจุดดําในกระดาษที่พิมพ ทานสามารถใชยูทิลิตกีารทําความสะอาด HP LaserJet เพื่อ
ขจัดวัสดุพิมพและผงหมึกซึ่งอาจสะสมอยูที่ชุดฟวเซอรและลูกกลิ้ง การทําความสะอาดชองทางเดินของกระดาษจะ
ชวยยืดอายุการใชงานเครื่องพิมพ
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หมายเหตุ เพื่อใหไดผลลัพธที่ดทีี่สุด ใหใชแผนใส หากทานไมมีแผนใส ทานสามารถใชกระดาษสําหรับถายเอกสาร
(70 ถึง 90 g/m2) ซึ่งมผีิวเรียบ

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพอยูในสภาวะพักงานและไฟสัญญาณพรอมทํางานสวางขึ้น

2. ปอนวัสดุที่จะใชพิมพเขาในถาดปอนกระดาษ

3. พิมพหนาทําความสะอาด เรียกใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพ (หรือกําหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000
และ XP) หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

หมายเหตุ กระบวนการทําความสะอาดจะใชเวลาประมาณ 3 นาท ี ระหวางกระบวนการทําความสะอาด หนาทําความสะอาด
จะหยุดเปนระยะๆ อยาปดเครื่องพิมพจนกวากระบวนการทําความสะอาดจะสิ้นสุดลง ทานอาจตองทํากระบวนการ
ทําความสะอาดซ้ําหลายครั้งเพื่อทําความสะอาดเครื่องพิมพอยางหมดจด
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การเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ

การใชงานปกตกิับส่ือที่มคีุณภาพดีก็ยังสามารถเกิดการสึกหรอได สวนการใชส่ือที่มคีุณภาพไมดีอาจทําใหตอง
เปลี่ยนลูกกล้ิงดึงกระดาษบอยมากขึ้น

หากเครื่องพิมพดึงกระดาษไมถูกตองเปนประจํา (ไมดึงกระดาษ) ทานอาจตองเปลี่ยนหรือทําความสะอาดลูกกลิ้ง
ดึงกระดาษ ดูที่ ส่ังซื้อวัสดส้ิุนเปลือง เพื่อส่ังลูกกล้ิงดึงกระดาษใหม

ขอควรระวัง โปรดปฏิบัตติามขั้นตอนนี้เพื่อปองกันความเสียหายตอเครื่องพิมพ

1. ปดเครื่องพิมพ จากนั้นดึงสายไฟออก รอใหเครื่องพิมพเย็นลง

ขอควรระวัง เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ อยาใหแสงสองที่ตลับโดยตรง ใชกระดาษปดตลับหมึก
พิมพไว

2. เปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา
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3. คนหาลูกกล้ิงดึงกระดาษ

4. ปลดแท็บสีขาวขนาดเล็กที่ลูกกล้ิงดึงกระดาษ จากนั้นหมุนลูกกลิ้งดึงกระดาษไปทางดานหนา

5. คอยๆ ดึงลูกกลิ้งดึงกระดาษขึ้น และนําออก

6. วางลูกกล้ิงดึงกระดาษใหมในชอง ชองกลมและเหลี่ยมทั้งสองดาน จะชวยใหทานติดตั้งลูกกลิ้งไดถูกตอง

7. หมุนดานบนของลูกกลิ้งดึงกระดาษออกจากตัว จนกระทั่งเขาที่ทั้งสองดาน
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8. ติดตั้งตลับหมึกพิมพอีกครั้ง และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

9. ตอสายไฟเขากับเตาเสียบไฟ จากนั้นเปดเครื่องพิมพ
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การทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

หากทานตองการทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษแทนการเปลี่ยนอันใหม ใหปฏิบัตติามคําแนะนําตอไปนี:้

1. ถอดลูกกล้ิงดึงกระดาษออกตามวิธีการที่อธิบายในขั้นตอนที่  1 ถึง  5 ใน การเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ

2. ใชผาที่ไมมขีนชุบน้ําเล็กนอย เช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้ง

คําเตือน! แอลกอฮอลนั้นเปนสารไวไฟ อยาใหแอลกอฮอลและผาอยูใกลเปลวไฟ กอนที่จะปดเครื่องพิมพและตอสายไฟ
โปรดรอใหแอลกอฮอลแหงสนิท

3. ใชผาแหงที่ไมมขีนเช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษเพื่อขจัดคราบสกปรกออก

4. รอใหลูกกลิ้งดึงกระดาษแหงสนิท กอนที่จะติดตั้งกลับสูเครื่องพิมพ (โปรดดทูี่ การเปล่ียนลูกกลิ้งดึงกระดาษ)
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การเปลี่ยนแผนคั่นของเครื่องพิมพ

การใชงานปกตกิับส่ือที่มคีุณภาพดีก็ยังสามารถเกิดการสึกหรอได สวนการใชส่ือที่มคีุณภาพไมดีอาจทําใหตอง
เปลี่ยนแผนคั่นบอยมากขึ้น หากเครื่องพิมพดึงกระดาษครั้งละหลายแผนอยูเปนประจํา คุณอาจตองเปลี่ยนแผนคั่น
โปรดดูที่ ส่ังซื้อวัสดุส้ินเปลือง เพื่อส่ังซื้อแผนคั่น

หมายเหตุ กอนที่จะเปลี่ยนแผนคั่น ใหทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ โปรดดูที่ การทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

1. ปดเครื่องพิมพ จากนั้นดึงสายไฟออก รอใหเครื่องพิมพเย็นลง

2. ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ ใหไขสกรูที่ยึดแผนคั่นออก

3. ถอดแผนคั่น
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4. ใสแผนคั่นใหม และไขสกรูเขาที่

5. ตอสายไฟเขากับเตาเสียบไฟ จากนั้นเปดเครื่องพิมพ
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การกระจายผงหมึกใหม

เมื่อผงหมึกเหลือนอย หนาทีพ่ิมพจะมีสวนที่จางหรือซีด ทานอาจเพิ่มคุณภาพงานพิมพไดชั่วคราวโดยการกระจาย
ผงหมึกใหม ซ่ึงหมายถึงวาทานอาจสามารถพิมพหนาปจจุบันใหเสร็จกอน จากนั้นจึงคอยเปล่ียนตลับหมึกพิมพใหม

ขอควรระวัง เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ อยาใหแสงสองที่ตลับโดยตรง ใชกระดาษปดตลับหมึก
พิมพไว

1. เปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง เพื่อไมใหตลับหมึกเสียหาย ใหจับตลับหมึกพิมพที่ปลาย

2. ในการกระจายผงหมึกใหม ใหเขยาตลับหมึกพิมพไปทางดานขางเบาๆ

ขอควรระวัง หากผงหมึกหกใสเส้ือผา ใหใชผาแหงเช็ดออกแลวนําไปซักในน้ําเย็น น้ํารอนจะทําใหผงหมึกติดแนนในเนื้อผา

3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาในเครื่องพิมพ และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

หากงานพิมพยังจางอยู ใหติดตั้งตลับหมึกพิมพตลับใหม หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่ การเปล่ียนตลับหมึก
พิมพ
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การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวัง เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ อยาใหแสงสองที่ตลับโดยตรง ใชกระดาษปดตลับหมึก
พิมพไว

1. เปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา ดขูอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลที่อยูทางดานใน
ของกลองตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวัง เพื่อไมใหตลับหมึกเสียหาย ใหจับตลับหมึกพิมพที่ปลาย

2. นําตลับหมึกใหมออกจากบรรจภุัณฑ และคอยๆ โยกตลับหมึกจากขางหนาไปขางหลัง เพื่อใหผงหมึกกระจาย
เสมอกันภายในตลับ

3. ดึงแถบจนกวาเทปทั้งหมดหลุดออกจากตลับหมึกพิมพ ใสแถบลงในกลองใสตลับหมึกพิมพเพื่อสงกลับไป 
รีไซเคิล
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4. ใสตลับหมึกพิมพลงในเครื่องพิมพ ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพอยูในตําแหนงที่ถูกตอง ปดฝาปดชอง
ใสตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวัง หากผงหมึกหกใสเส้ือผา ใหใชผาแหงเช็ดออกแลวนําไปซักในน้ําเย็น น้ํารอนจะทําใหผงหมึกติดแนนในเนื้อผา
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6 การแกไขปญหา

ในบทนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้

● การคนหาวิธแีกไขปญหา

● รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

● ปญหาการใชกระดาษ

● หนาทีพ่ิมพตางจากที่ปรากฏบนหนาจอ

● ปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพ

● การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

● การนํากระดาษทีต่ิดขัดออก

● การแกปญหาการตั้งคาเครือขายที่ใชสาย
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การคนหาวิธแีกไขปญหา

เนื้อหาในสวนนีจ้ะแสดงวิธแีกไขปญหาที่พบบอยของเครื่องพิมพ

ขั้นตอนที ่1: ตั้งคาเครื่องพิมพไวถูกตองหรือไม?
● เสียบสายไฟเครื่องพิมพเขากับชองเสียบปลั๊กที่แนใจวาใชงานไดหรือไม?

● สวิตชเปด/ปดอยูที่ตําแหนง เปด หรือไม?

● ติดตั้งตลับหมึกพิมพถูกตองหรือไม? โปรดดูที่ การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

● ปอนกระดาษเขาในถาดปอนถูกตองหรือไม? โปรดดูท่ี การบรรจุกระดาษหรือวัสดเุขาในถาดปอน

ใช หากทานตอบ ใช สําหรับคําถามขางตน โปรดไปที่ ข้ันตอน
ท่ี 2: ไฟสัญญาณพรอมสวางข้ึนหรือไม?

ไมใช หากเครื่องพิมพไมเปดทํางาน ติดตอฝายบริการของ HP

ขั้นตอนที ่2: ไฟสัญญาณพรอมสวางขึ้นหรือไม?
ไฟสัญญาณแผงควบคุมดูเหมือนกับในภาพนีห้รือไม?

หมายเหตุ โปรดดู แผงควบคุมเครื่องพิมพ สําหรับคําอธิบายเกี่ยวกับไฟสัญญาณ และปุมที่แผงควบคุม

ใช ไปที่ ข้ันตอนท่ี 3: ทานสามารถพิมพหนาสาธิตไดหรือไม?

ไมใช หากไฟสัญญาณแผงควบคุมดูไมเหมือนกับในภาพขางตน
โปรดดูท่ี รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

หากทานไมสามารถแกไขปญหา ติดตอฝายบริการของ HP

ขั้นตอนที ่3: ทานสามารถพิมพหนาสาธิตไดหรือไม?
กดปุม ทํางาน เพื่อพิมพหนาสาธิต

ใช หากสามารถพิมพหนาสาธิต โปรดไปที่ ข้ันตอนท่ี 4:
คุณภาพงานพิมพยอมรับไดหรือไม?

ไมใช หากไมมีกระดาษออกมา โปรดดูท่ี ปญหาการใชกระดาษ

หากทานไมสามารถแกไขปญหา ติดตอฝายบริการของ HP
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ขั้นตอนที ่4: คุณภาพงานพิมพยอมรับไดหรือไม?

ใช หากคุณภาพงานพิมพยอมรับได โปรดไปที่ ขั้นตอนท่ี 5:
เครื่องพิมพรับสงขอมูลกับคอมพิวเตอรหรือไม?

ไมใช หากคุณภาพงานพิมพตํ่า โปรดดูท่ี การปรับปรุงคุณภาพงาน
พิมพ

ตรวจสอบวาการตั้งคาการพิมพถูกตองสําหรับวัตถท่ีุทานใช
พิมพ ดู การเลือกกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ สําหรับขอมูลเกี่ยว
กับการปรับการตั้งคาสําหรับวัตถท่ีุจะใชพิมพชนิดตางๆ

หากทานไมสามารถแกไขปญหา ติดตอฝายบริการของ HP

ขั้นตอนที ่5: เครื่องพิมพรับสงขอมูลกับคอมพิวเตอรหรือไม?
ลองพิมพเอกสารจากซอฟตแวรโปรแกรมประยุกต

ใช หากเอกสารพิมพออกมา โปรดไปที่ ข้ันตอนท่ี 6: หนาที่
พิมพออกมามลีักษณะตามท่ีทานคาดหวังไวหรือไม?

ไมใช หากเอกสารไมพิมพออกมา โปรดดูท่ี ปญหาซอฟตแวร
เครื่องพิมพ

หากทานใชคอมพิวเตอร Macintosh โปรดดูท่ี ปญหาของ
Mac OS X

หากทานไมสามารถแกไขปญหา ติดตอฝายบริการของ HP

ขั้นตอนที ่6: หนาทีพ่ิมพออกมามีลักษณะตามทีท่านคาดหวังไวหรือไม?

ใช ปญหาควรจะไดรับการแกไขเรียบรอยแลว หากปญหายังไม
ไดรับการแกไข ติดตอฝายบริการของ HP

ไมใช โปรดดูท่ี หนาที่พิมพตางจากท่ีปรากฏบนหนาจอ

หากทานไมสามารถแกไขปญหา ติดตอฝายบริการของ HP

ติดตอฝายบริการของ HP
● ในสหรัฐอเมริกา โปรดดทูี่ http://www.hp.com/support/lj1022/ สําหรับเครื่องพิมพ

HP LaserJet 1020

หมายเหตุ เครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 series ประกอบดวยเครื่องพิมพรุน HP LaserJet 1022, 1022n และ
1022nw

● สวนประเทศ/พื้นทีอ่ื่นโปรดด ูhttp://www.hp.com
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รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

รายละเอยีดขอความบอกสถานะไฟ

สัญลักษณสําหรับ "ไฟดับ"

สัญลักษณสําหรับ "ไฟสวาง"

สัญลักษณสําหรับ "ไฟกะพริบ"

ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม

สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเครือ่งพิมพ การปฏิบัติ

พรอม

เครื่องพิมพพรอมทํางาน

ไมตองดําเนินการใดๆ

ประมวลผลขอมูล

เครื่องพิมพอยูในระหวางการประมวล
ผลและการรับขอมูล

รอใหเครื่องพิมพงาน

ในการยกเลิกงานปจจุบัน ใหกดปุม ยก
เลิก

โหมดทําความสะอาด

กําลังพิมพหนาทําความสะอาดหรือหนา
ทดสอบ

รอใหเครื่องพิมพหนาทําความสะอาด
เสร็จ และอยูในสถานะพรอม ซึ่งอาจใช
เวลาถึงสองนาที

รอใหเครื่องพิมพหนาทําความสะอาด
เสร็จ และอยูในสถานะพรอม
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สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเครือ่งพิมพ การปฏิบัติ

หนวยความจําไมเพียงพอ

เครื่องพิมพมหีนวยความจําไมเพียงพอ

เอกสารที่กําลังพิมพอาจมคีวามซับซอน
เกินกวาความจหุนวยความจําของ
เครื่อง โปรดลองลดความละเอียดลง ดู
ขอมูลเพิ่มเติมที่ การทําความเขาใจกับ
การต้ังคาคุณภาพงานพิมพ

โปรดพิจารณา ฝาเปด, วัสดุพิมพหมด,
ไมมตีลับหมึก, กระดาษติด

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดซึ่งตองได
รับการดําเนินการโดยผูใช

ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้

● ฝาปดชองใสตลับหมึกปดสนิท

● ปอนกระดาษแลว หากตองการ
ทราบขั้นตอน ใหดูท่ี การบรรจุ
กระดาษหรือวัสดเุขาในถาดปอน

● ตลับหมึกติดต้ังอยูในเครื่องอยาง
ถูกตอง หากตองการทราบขั้น
ตอน ใหดูท่ี การเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ

● มีกระดาษติด หากตองการทราบ
ข้ันตอน ใหดูท่ี การนํากระดาษท่ี
ติดขัดออก

การเริ่มตนเครื่องพิมพ

กําลังมกีารเริ่มตนเครื่องพิมพ

ไมตองดําเนินการใดๆ

เกิดขอผิดพลาดรายแรง

ไฟสัญญาณสวางทั้งหมด

ถอดปลั๊กเครื่องพิมพเปนเวลา 30 นาที
จากนั้นตอสายไฟเขาที่ในเตาเสียบ

หากเครื่องพิมพยังเกิดขอผิดพลาด
โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP 
โปรดดูท่ี ติดตอฝายบริการของ HP

ไฟสัญญาณดับทั้งหมด ตรวจสอบวามกีระแสไฟฟา

ถอดปลั๊กสายไฟทั้งสองดาน จากนั้นตอ
สายไฟกลับเขาสูเครื่องพิมพและ
เตาเสียบ

กลับไปที่ การคนหาวิธแีกไขปญหา

ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)
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ปญหาการใชกระดาษ

เลือกหัวขอซึ่งอธิบายปญหาไดดทีี่สุด:

● กระดาษติด

● งานพิมพที่ไดเอียง (เยื้อง)

● กระดาษหรือวัสดถุูกปอนเขาเครื่องพิมพเกินกวาครั้งละแผน

● เครื่องพิมพไมดึงกระดาษจากถาดปอน

● เครื่องพิมพทําใหกระดาษหรือวัสดโุคงงอ

● การพิมพชามาก

กระดาษติด
● ดขูอมูลเพิ่มเติมที่ การนํากระดาษที่ติดขัดออก

● ตรวจสอบใหแนใจวาทานกําลังพิมพดวยกระดาษหรือวัสดุที่ตรงตามขอกําหนดรายละเอียด ดูขอมูลเพิ่มเติมที่
ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับวัสดทุี่จะพิมพ

● โปรดอยาพิมพกับกระดาษใชแลว

● ตรวจสอบใหแนใจวาทานกําลังพิมพดวยกระดาษหรือวัสดุที่ไมยน มรีอยพับ หรือชํารุด

● ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพสะอาด ดขูอมูลเพิ่มเติมที่ การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

งานพิมพทีไ่ดเอียง (เยื้อง)
งานพิมพที่บิดเบี้ยวเล็กนอยนั้นเปนเรื่องปกต ิและอาจเห็นไดชัดเมื่อใชกระดาษแบบฟอรมที่พิมพไวลวงหนา

● ดขูอมูลเพิ่มเติมที่ หนาเอียง

● ปรับตัวกั้นกระดาษใหตรงกับความกวางและความยาวของกระดาษหรือวัสดุที่จะพิมพ แลวลองพิมพใหม
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ทางผานของกระดาษหรือวัสดทุี่จะใชพิมพ หรือ การบรรจกุระดาษหรือวัสดุเขาใน
ถาดปอน

กระดาษหรือวัสดถุูกปอนเขาเครื่องพิมพเกินกวาครั้งละแผน
● ถาดปอนอาจจะปอนกระดาษไวมากเกินไป ดขูอมูลเพิ่มเติมที ่การบรรจุกระดาษหรือวัสดเุขาในถาดปอน

● ตรวจดูใหแนใจวาตนฉบับไมยับ มรีอยพับ หรือชํารุด

● ทดลองใชกระดาษรีมใหม โปรดอยากรีดกระดาษกอนที่จะใสลงในถาดปอนกระดาษ

● แผนคั่นเครื่องพิมพอาจเสื่อมสภาพ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การเปลี่ยนแผนคั่นของเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพไมดึงกระดาษจากถาดปอน
● ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพไมไดอยูในโหมดปอนกระดาษดวยตนเอง

● โปรดตรวจสอบวามกีารปรับตัวกั้นกระดาษใหเขาท่ีแลว

● ลูกกล้ิงดึงกระดาษอาจสกปรกหรือชํารุด หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่ การทําความสะอาดลูกกลิ้งดึง
กระดาษ หรือ การเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ
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เครื่องพิมพทําใหกระดาษหรือวัสดโุคงงอ
● ดขูอมูลเพิ่มเติมที่ โคงงอหรือเปนคลื่น

● โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ทางผานของกระดาษหรือวัสดทุี่จะใชพิมพ หรือ การเลือกกระดาษหรือวัสดอ่ืุนๆ

การพิมพชามาก
ความเร็วสูงสุดของเครื่องพิมพคือ 18  หนาตอนาท ีสําหรับกระดาษ A4 และ 19 หนาตอนาทีสําหรับกระดาษ
Letter สําหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw งานพิมพของทานอาจซับซอนมาก ใหลอง
ปฏิบัตดิังนี้

● ลดความซับซอนของเอกสาร (ตัวอยางเชน ลดจํานวนภาพกราฟก)

● เรียกใชคุณสมบัตขิองเครื่องพิมพในไดรเวอรของเครื่องพิมพ หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่ คุณสมบัติ
เครื่องพิมพ (ไดรเวอร) กําหนดประเภทวัสดุพิมพใหเปนกระดาษธรรมดา

หมายเหตุ ซึ่งอาจทําใหผงหมึกกระจายไมดหีากใชกระดาษหรือวัสดุหนัก

● กระดาษหรือวัสดุที่มลีักษณะแคบหรือหนักจะทําใหพิมพชา ใชกระดาษหรือวัสดุปกติ

● ความเร็วของเครื่องพิมพขึ้นอยูกับความเร็วการประมวลผลของเครื่องพิมพ ปริมาณหนวยความจํา และขนาด
ของพื้นทีใ่นฮารดดิสกที่เหลือ ลองเพิ่มองคประกอบเหลานี้

กลับไปที่ การคนหาวิธแีกไขปญหา
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หนาทีพ่ิมพตางจากทีป่รากฏบนหนาจอ

เลือกหัวขอซึ่งอธิบายปญหาไดดทีี่สุด:

● งานพิมพเปนอักษรที่ดูไมรูเร่ือง ไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ

● ภาพกราฟกหรือขอความหายไป หรือหนาเอกสารวางเปลา

● การจัดรูปแบบหนาแตกตางจากในเครื่องพิมพอ่ืน

● คุณภาพกราฟก

หมายเหตุ ในการดตูัวอยางงานพิมพ ใหใชตัวเลือก Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ) ของแอปพลเิคชัน (ถามี)

งานพิมพเปนอักษรทีดู่ไมรูเรื่อง ไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ
● ทานอาจเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพไมถูกตองเมื่อติดตั้งซอฟตแวร ตรวจสอบวาไดเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพ

HP LaserJet 1022 ในคุณสมบัตขิองเครื่องพิมพ

● หากงานพิมพของบางไฟลมีตัวอักษรที่ดไูมรูเรื่อง แสดงวาอาจเกิดปญหาเฉพาะกับไฟลนั้น หากงานพิมพของ
บางโปรแกรมมตีัวอักษรที่ดูไมรูเรื่อง แสดงวาอาจเกิดปญหาเฉพาะกับโปรแกรมนั้น โปรดตรวจสอบวาทาน
ไดเลือกไดรเวอรถูกตอง

● อาจเกิดปญหาขึ้นกับโปรแกรมประยุกตของทาน ลองพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรอ่ืนๆ

● สาย USB อาจหลวมหรือชํารุด ใหลองปฏิบัตดิังน้ี

คําเตือน! กอนที่จะตอสาย USB เขากับเคร่ืองพิมพ ใหถอดปลั๊กของเครื่องออก เพื่อปองกันความเสียหายกับเครื่องพิมพ

● ถอดสายเชื่อมตอออกแลวเชื่อมตอใหมอีกครั้ง

● ลองพิมพงานที่ทานมั่นใจวาใชได

● หากเปนไปได ลองตอสายเชื่อมตอและเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น แลวลองพิมพงานที่ทาน
มั่นใจวาใชได

● ปดเครื่องพิมพและเครื่องคอมพิวเตอร ถอดสายเคเบิล USB ออก จากนั้นตรวจสอบปลายสายทั้งสองดาน
วาเสียหายหรือไม ตอสายเคเบิล USB กลับที่เดิม และตรวจใหแนใจวาสายที่ตอน้ันแนนแลว นอกจากนี้
โปรดดูวาเครื่องพิมพไดตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรงแลว ถอดกลองสวิตช ไดรฟสํารองขอมูล
กุญแจรักษาความปลอดภัย และอุปกรณอ่ืนๆ ที่ตออยูระหวางพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอรกับ
เครื่องพิมพออก อุปกรณเหลานี้บางครั้งอาจรบกวนการสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรกับเครื่องพิมพ เปด
เครื่องพิมพและเครื่องคอมพิวเตอรใหม

ภาพกราฟกหรือขอความหายไป หรือหนาเอกสารวางเปลา
● ตรวจสอบใหแนใจวาไฟลของทานไมมีหนาทีว่างเปลา

● เทปปดผนึกอาจยังอยูในตลับหมึกพิมพ ถอดตลับหมึกออก และดึงแท็บที่ปลายของตลับหมึกจนเทปหลุดออก
มา การติดตั้งตลับหมึกพิมพอีกครั้ง หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูท่ี การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในการตรวจ
สอบเครื่องพิมพ ใหพิมพหนาสาธิต โดยการกดปุม ทํางาน

● การตั้งคากราฟกในหนา Properties ของเคร่ืองพิมพอาจไมเหมาะกับงานที่ทานกําลังพิมพ ลองเปล่ียนการ
ตั้งคากราฟกในหนา Properties ของเครื่องพิมพ ดขูอมูลเพิ่มเติมที่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

● ทําความสะอาดเครื่องพิมพ โดยเฉพาะหนาสัมผัสระหวางตลับหมึกกับจุดที่จายไฟ
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การจัดรูปแบบหนาแตกตางจากในเครื่องพิมพอ่ืน
หากทานใชไดรเวอรเครื่องพิมพที่เกากวาหรือไดรเวอรอ่ืน (ซอฟตแวรเครื่องพิมพ) เพื่อสรางเอกสาร หรือหากการ
ตั้งคา Properties ของเครื่องพิมพในซอฟตแวรตางไปจากนี้ การจัดรูปแบบหนาอาจเปลี่ยนไปเมื่อทานพยายาม
พิมพโดยใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพหรือการตั้งคาใหม ในการขจัดปญหาดังกลาว ใหลองปฏิบัตดิังนี:้

● สรางและพิมพเอกสารโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพ (ซอฟตแวรเครื่องพิมพ) และการตั้งคา Properties ของ
เครื่องพิมพเดียวกัน โดยไมคํานึงถึงชนิดของเครื่องพิมพ HP LaserJet ที่ทานใช

● เปลี่ยนความละเอียด ขนาดกระดาษ การตั้งคาแบบตัวอักษร และการตั้งคาอ่ืนๆ ดขูอมูลเพิ่มเติมที่ คุณสมบัติ
เครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

● สําหรับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet 1022n และ 1022nw ใหใชไดรเวอรเครื่องพิมพอ่ืน

คุณภาพกราฟก
การตั้งคากราฟกอาจไมเหมาะกับงานพิมพของทาน ตรวจสอบการตั้งคากราฟกในหนา Properties ของเคร่ือง
พิมพ เชน ความละเอียด แลวจึงปรับคาตามความเหมาะสม ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

หมายเหตุ ความละเอียดของภาพอาจลดลง เมื่อมกีารแปลงกราฟกจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง

กลับไปที่ การคนหาวิธแีกไขปญหา
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ปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพ

ปญหาของ Windows

ปญหา วิธแีกไข

ไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ HP LaserJet 1022 ไม
ปรากฏในโฟลเดอร Printer

● เริ่มตนระบบใหม

● ติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพใหม ในทาสกบารของ
Windows ใหคลกิ Start เลือก Programs เลือก
HP เลือก HP LaserJet 1020 series จากนั้น
เลือก Uninstall HP LaserJet 1020 series ปด
เครื่องพิมพ ติดต้ังซอฟทแวรเครื่องพิมพจากซดีีรอม
เปดดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ

ปดโปรแกรมประยุกตท่ีกําลังทํางานอยู ในการปดโปรแกรม
ประยุกตท่ีมีไอคอนอยูใน system tray ใหคลกิปุมขวาของ
เมาลบนไอคอน และเลือก Close หรือ Disable

● ลองเสียบสายเคเบิล USB เขาในพอรต USB พอร
ตอ่ืนในเครื่องคอมพิวเตอร

● หากทานกําลังพิมพไปยังเครื่องพิมพท่ีใชงานรวมกันใน
ทาสกบารของ Windows ใหคลกิ Start เลือก
Settings และเลือก Printers ดับเบิลคลกิไอคอน
Add Printer ปฏิบัติตามคําแนะนําใน Add Printer
Wizard

มขีอความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นระหวางการติดต้ัง
ซอฟตแวร

● เริ่มตนระบบใหม

● ติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพใหม ในทาสกบารของ
Windows ใหคลกิ Start เลือก Programs เลือก
HP เลือก HP LaserJet 1020 series จากนั้น
เลือก Uninstall HP LaserJet 1020 series ปด
เครื่องพิมพ ติดต้ังซอฟทแวรเครื่องพิมพจากซดีีรอม
เปดดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ

ปดโปรแกรมประยุกตท่ีกําลังทํางานอยู ในการปดโปรแกรม
ประยุกตท่ีมีไอคอนอยูในทาสกบาร ใหคลิกปุมขวาของเมาล
บนไอคอน และเลือก Close หรือ Disable

● ตรวจสอบพื้นท่ีวางในไดรฟท่ีทานกําลังติดต้ัง
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ หากจําเปน ใหเพิ่มพื้นท่ีวางให
มากที่สุดเทาที่จะทําได แลวติดต้ังซอฟตแวรเครื่อง
พิมพอีกครั้ง

● หากจําเปน ใหเรียกใช Disk Defragmenter แลวติด
ตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพอีกครั้ง
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ปญหา วิธแีกไข

เครื่องพิมพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพิมพออกมา ● เริ่มตนระบบใหม

● พิมพหนาการกําหนดคอนฟเกอเรชันจากแผงควบคุม
ของเครื่องพิมพ และตรวจสอบการทํางานของเครื่อง
พิมพ

● ตรวจสอบวาตอสายเคเบิลทั้งหมดถูกตองตามขอ
กําหนด ซึ่งประกอบดวยสาย USB สายเครือขาย และ
สายไฟ ลองสายเคเบิลใหม

● ติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพใหม ในทาสกบารของ
Windows ใหคลกิ Start เลือก Programs เลือก
HP เลือก HP LaserJet 1020 series จากนั้น
เลือก Uninstall HP LaserJet 1020 series ปด
เครื่องพิมพ ติดต้ังซอฟทแวรเครื่องพิมพจากซดีีรอม
เปดดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ

ปดโปรแกรมประยุกตท่ีกําลังทํางานอยู ในการปดโปรแกรม
ประยุกตท่ีมีไอคอนอยูในทาสกบาร ใหคลิกปุมขวาของเมาล
บนไอคอน และเลือก Close หรือ Disable

ปญหาของ Mac OS X

ลักษณะอาการ สาเหตทุีเ่ปนไปได วิธแีกไข

สําหรับเครื่องพิมพ
HP LaserJet 1022n และ
1022nw เทานั้น

เมื่อใช Mac OS X v10.2 เครื่อง
พิมพจะไมใช "Rendezvous"
(mDNS)

ทานอาจตองอัพเกรดการด
HP Jetdirect ของทานเปนรุนท่ีสนับ
สนุน Rendezvous

ไมสามารถพิมพจากการด USB ของผู
ผลิตอื่น

ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเม่ือไมมีการติด
ต้ังซอฟตแวรสําหรับเครื่องพิมพ USB

เม่ือมีการเพิ่มการด USB ของเครื่อง
อ่ืน ทานอาจจําเปนตองมีซอฟตแวร
USB Adapter Card Support ของ
Apple เวอรชันลาสุดของซอฟตแวรนี้
มีอยูในเว็บไซตของ Apple

กลับไปที่ การคนหาวิธแีกไขปญหา

ปญหาของ Windows  (ตอ)
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การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

สวนนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับการระบุและแกไขความผิดพลาดในการพิมพ

งานพิมพซีดหรือจาง 

● ผงหมึกเหลือนอย ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การกระจายผง
หมึกใหม

● กระดาษหรือวัสดุอาจไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียด
ของ Hewlett-Packard (ตัวอยางเชน ช้ืนหรือหยาบ
เกินไป) ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับ
วัสดุท่ีจะพิมพ

● หากสีซีดจางทั้งหนา อาจปรับความหนาแนนในการ
พิมพไวจางเกินไป หรืออาจใช EconoMode อยู ให
ปรับความเขมในการพิมพ และยกเลิกการใชงาน
EconoMode ในหนา Properties ของเครื่องพิมพ ดู
ขอมูลเพ่ิมเติมที่ การประหยัดหมึกพิมพ

จุดดางของผงหมึก

● กระดาษหรือวัสดุอาจไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียด
ของ Hewlett-Packard (ตัวอยางเชน ช้ืนหรือหยาบ
เกินไป) ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับ
วัสดุท่ีจะพิมพ

● อาจจะตองทําความสะอาดเครื่องพิมพ หากตองการ
ทราบขั้นตอน ใหดูท่ี การทําความสะอาดเครื่องพิมพ
หรือ การทําความสะอาดทางผานกระดาษของเครื่อง
พิมพ

ตัวอักษรขาดหาย

● กระดาษหรือวัสดุแผนนั้นอาจชํารุด ลองพิมพงานอีก
ครั้ง

● ความชื้นของกระดาษหรือวัสดุอาจไมสมํ่าเสมอ หรือมี
ความชื้นเปนจุดๆ บนผิว ลองพิมพดวยกระดาษหรือ
วัสดุแผนใหม ดขูอมูลเพ่ิมเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยว
กับวัสดุท่ีจะพิมพ

● กระดาษหรือวัสดใุนล็อตนี้มคุีณภาพไมดี กระบวนการ
ผลิตอาจทําใหกระดาษบางบริเวณไมรับผงหมึก ลองใช
กระดาษหรือวัสดุชนิดหรือยี่หออื่น

● ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ การ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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หมายเหตุ หากขั้นตอนเหลานีไ้มสามารถแกไขปญหาได โปรดติดตอผูแทนจําหนายหรือบริการที่ไดรับการแตงตั้งจาก HP

เสนในแนวดิ่ง

● ตรวจสอบวาฝาปดถาดปอนกระดาษปดอยู

● แทงไวแสงในตลับหมึกพิมพอาจมรีอยขีดขวน ติดตั้ง
ตลับหมึกพิมพ HP ใหม หากตองการทราบขั้นตอน ให
ดูท่ี การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

พื้นหลังเปนสีเทา

● ตรวจสอบวาฝาปดถาดปอนกระดาษปดอยู

● ลดความเขมของการพิมพ โดยใชคุณสมบัตขิองเครื่อง
พิมพ ซึ่งจะชวยลดเงาพื้นหลัง โปรดดูท่ี คุณสมบัติ
เครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

● เปลี่ยนไปใชกระดาษหรือวัสดุท่ีมีน้ําหนักเบากวานี้ ดู
ขอมูลเพ่ิมเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับวัสดุท่ีจะพิมพ

● ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ สภาพความ
แหงสูง (ความชื้นตํ่า) อาจทําใหคาเงาพื้นหลังเพิ่มมาก
ขึ้น

● ติดต้ังตลับหมึกพิมพ HP ใหม หากตองการทราบขั้น
ตอน ใหดูท่ี การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

รอยเปอนจากผงหมึก

● หากรอยเปอนอยูท่ีขอบทางดานบน อาจเปนเพราะตัว
กั้นกระดาษสกปรก ใหผาแหงที่ไมมขีนเช็ดทําความ
สะอาดตัวกั้นกระดาษ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การทําความ
สะอาดเครื่องพิมพ

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุ

● ติดต้ังตลับหมึกพิมพ HP ใหม หากตองการทราบขั้น
ตอน ใหดูท่ี การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● อุณหภูมิตัวละลายอาจต่ําเกินไป ในไดรเวอรเครื่อง
พิมพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนิดวัตถท่ีุ
จะใชพิมพไวถูกตอง
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ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ

● ทําความสะอาดภายในเครื่องพิมพ หากตองการทราบ
ขั้นตอน ใหดูท่ี การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุ ดู
ขอมูลเพ่ิมเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับวัสดุท่ีจะพิมพ

● ติดต้ังตลับหมึกพิมพ HP ใหม หากตองการทราบขั้น
ตอน ใหดูท่ี การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● ในไดรเวอรเครื่องพิมพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดเลือกชนิดวัตถุท่ีจะใชพิมพไวถูกตอง

● เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับชองตอไฟฟากระแสสลับ
โดยตรงแทนการเสียบเขากับ power strip

ความผิดพลาดซ้ําๆ ในแนวตั้ง

● ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย หากเกิดรอยขึ้นซ้ําๆ ท่ีจุด
เดียวกันบนหนาเอกสาร ใหติดต้ังตลับหมึกพิมพของ
HP ตลับใหม หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูท่ี การ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● ชิ้นสวนภายในอาจเปอนผงหมึก ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การ
ทําความสะอาดเครื่องพิมพ หากรอยเกิดข้ึนท่ีดานหลัง
ของกระดาษหรือวัสดุ ปญหานี้อาจหมดไปหลังจาก
พิมพตอไปอีกสองสามแผน

● ในไดรเวอรเครื่องพิมพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดเลือกชนิดวัตถุท่ีจะใชพิมพไวถูกตอง

ตัวอักษรผิดรูปราง

● หากตัวอักษรผิดรูปราง สีของตัวอักษรไมสม่ําเสมอ
อาจเกิดจากเนื้อกระดาษหรือวัสดุอาจลื่นเกินไป ลองใช
กระดาษหรือวัสดุอื่น ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ขอควร
พิจารณาเกี่ยวกับวัสดท่ีุจะพิมพ

● หากตัวอักษรผิดรูปราง สีของตัวอักษรเปนคลื่นๆ อาจ
ตองตรวจซอมเครื่องพิมพ พิมพหนาการกําหนดคา
คอนฟเกอเรชัน หากตัวอักษรผิดรูปราง โปรดติดตอผู
แทนจําหนาย หรือผูใหบริการที่ไดรับการรับรองจาก
HP ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ วิธีติดตอ HP
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หนาเอียง

● ตรวจสอบใหแนใจวาไดปอนกระดาษอยางถูกตองและ
ตัวกั้นกระดาษไมชิดหรือหางจากปกกระดาษเกินไป ดู
ขอมูลเพ่ิมเติมที่ การบรรจกุระดาษหรือวัสดุเขาในถาด
ปอน

● อาจมีกระดาษในถาดปอนมากเกินไป ดูขอมูลเพิ่มเติม
ท่ี การบรรจกุระดาษหรือวัสดุเขาในถาดปอน

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุ ดู
ขอมูลเพ่ิมเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับวัสดุท่ีจะพิมพ

โคงงอหรือเปนคลื่น

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุ ท้ัง
ความรอนและความชื้นจะทําใหกระดาษหรือวัสดุโคง
งอได ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับวัสดุท่ี
จะพิมพ

● กระดาษหรือวัสดุอาจวางอยูในถาดปอนนานเกินไป ให
ลองกลับดานปกกระดาษในถาด และลองหมุนปก
กระดาษในถาดปอนไป 180 องศา

● อุณหภูมิตัวละลายอาจสูงเกินไป ในไดรเวอรเครื่อง
พิมพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนิดวัตถท่ีุ
จะใชพิมพไวถูกตอง หากยังคงมปีญหาอยู ใหเลือกชนิด
วัตถท่ีุจะใชพิมพซึ่งใชอุณหภูมฟิวเซอรตํ่ากวา เชน
แผนใส หรือวัตถท่ีุจะใชพิมพซ่ึงมนี้ําหนักเบา

ยนหรือเปนรอยพับ

● ตรวจสอบใหแนใจวาปอนกระดาษหรือวัสดุอยางถูก
ตอง ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ การบรรจกุระดาษหรือวัสดุเขา
ในถาดปอน

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุ ดู
ขอมูลเพ่ิมเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับวัสดุท่ีจะพิมพ

● กลับดานปกกระดาษหรือวัสดุในถาด และลองหมุนปก
กระดาษในถาดปอนไป 180 องศา

● สําหรับซองจดหมาย ส่ิงนี้อาจเกิดจากชองอากาศที่อยู
ภายในซอง นําซองจดหมายออกมา และกดใหแบน
ราบ จากนั้นจึงลองอีกครั้ง
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ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ

● หากมีผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรมาก อาจเปนเพราะ
วัสดุท่ีใชพิมพไมสามารถดูดซับผงหมึกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (อาการที่มผีงหมึกกระจายอยูเล็กนอยถือ
เปนเรื่องปกตขิองเครื่องพิมพเลเซอร) ใหลองเปลี่ยน
ชนิดกระดาษหรือวัสดุ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ขอควร
พิจารณาเกี่ยวกับวัสดท่ีุจะพิมพ

● กลับดานปกกระดาษหรือวัสดุในถาด

● ใชกระดาษหรือวัสดุสําหรับเครื่องพิมพเลเซอรโดย
เฉพาะ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับวัสดุ
ท่ีจะพิมพ

มหียดน้ําทีข่อบดานลาง

หมายเหตุ

ความชื้นในเครื่องพิมพกลั่นตัวที่ชุดฟวเซอร และหยดลงที่
วัสดุพิมพ ในพื้นท่ีซึ่งรอนและชื้นมาก วัสดุพิมพจะยังคงชื้น
หยดน้ําจะไมทําใหเครื่องพิมพเสียหาย

● ใชวัสดุพิมพชนิดอื่น

● วัสดุพิมพบางชนิดจะอยูในบรรจภุัณฑกันความชื้น

กลับไปที่ การคนหาวิธแีกไขปญหา
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การนํากระดาษที่ติดขัดออก

ขอควรระวัง ในการปองกันความเสียหายตอเครื่องพิมพเม่ือแกไขปญหากระดาษติด รวมถึงกระดาษติดในถาดปอนกระดาษ ให
เปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพออกทุกคร้ัง เปดฝาและอยาใสตลับหมึกพิมพ จนกวาจะนํา
กระดาษที่ติดออกแลว การเปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพออก จะทําใหความตึงของลูกกลิ้งลด
ลง จึงชวยลดความเสียหายตอเครื่องพิมพ และทําใหการนํากระดาษติดออกทําไดงายขึ้น

ในบางครั้งกระดาษหรือวัสดุอาจติดขัดในระหวางการพิมพ ซอฟตแวรและไฟสัญญาณแผงควบคุมเครื่องพิมพแจง
ใหทราบวามีกระดาษติดขัด ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

ตอไปนีเ้ปนสาเหตบุางประการที่ทําใหเกิดกระดาษติด

● ถาดปอนกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง หรือมกีระดาษอยูในถาดมากเกินไป ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การบรรจุ
กระดาษหรือวัสดเุขาในถาดปอน

หมายเหตุ ในการใสกระดาษเพิ่มทุกครั้ง ตองนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอน แลวปรับปกกระดาษใหตรง วิธนีี้จะชวย
ปองกันไมใหกระดาษหรือวัสดุติดกันเม่ือถูกดึงเขาเครื่องพิมพ และลดปญหากระดาษติดขัด

● กระดาษหรือวัสดุไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ HP ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับวัสดทุี่
จะพิมพ

ตําแหนงทีม่ักมีกระดาษติด
● บรเิวณตลับหมึกพิมพ: หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่ การนํากระดาษท่ีติดขัดออก

● บรเิวณถาดปอนกระดาษ: หากหนากระดาษยังคงยื่นออกจากถาดปอนกระดาษ ใหคอยๆนํากระดาษออกจาก
ถาดปอนโดยไมทําใหกระดาษขาด หากมีแรงตาน โปรดดูท่ี การนํากระดาษที่ติดขัดออก เพื่อดคูําแนะนํา

● ทางออกของกระดาษ: หากกระดาษยื่นออกจากถาดกระดาษออก โปรดดูคําแนะนําที่ การนํากระดาษที่ติดขัด
ออก

หมายเหตุ ผงหมึกที่ไมติดแนนกับกระดาษอาจจะตกคางในเครื่องพิมพหลังจากมีกระดาษติดขัด ผงหมึกสวนนี้จะหมดไปหลัง
จากพิมพตอไปอีกไมกี่แผน

การนํากระดาษทีต่ิดขัดออก

ขอควรระวัง กระดาษแผนที่ติดขัดอาจทําใหผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ หากเสื้อผาของทานเปอนผงหมึก ใหซักดวยน้ําเย็น
หากใชนํ้ารอนจะทําใหผงหมึกติดเนื้อผาอยางถาวร

THWW การนํากระดาษทีต่ิดขัดออก 79



ขอควรระวัง ในการปองกันความเสียหายตอเครื่องพิมพเม่ือแกไขปญหากระดาษติด รวมถึงกระดาษติดในถาดปอนกระดาษ ให
เปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพออกทุกคร้ัง

1. เปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา

ขอควรระวัง เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ อยาใหแสงสองที่ตลับโดยตรง ใชกระดาษปดตลับหมึก
พิมพไว

2. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากทีสุ่ด (เกินกึ่งกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเครื่อง
พิมพอยางระมัดระวัง

3. เมื่อนํากระดาษออกแลว ใหนําตลับหมึกใสกลับเขาที่ และปดฝาชองใสตลับหมึก

หลังจากนํากระดาษติดออกแลว ทานอาจตองปดเคร่ืองพิมพและเปดขึ้นอีกคร้ัง
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กลับไปที่ การคนหาวิธแีกไขปญหา
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หมายเหตุ ในการใสกระดาษเพิ่มทุกครั้ง ตองนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอน แลวปรับปกกระดาษใหตรง



การแกปญหาการตั้งคาเครือขายทีใ่ชสาย

หากเครื่องคอมพิวเตอรไมพบเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022n หรือ HP LaserJet 1022nw ใหทําตามขั้น
ตอนดังนี้

1. ตรวจดูสายเคเบิลวาเชื่อมตอถูกตองแลว ตรวจสอบการเชื่อมตอทั้งหมดดังนี้

● สายไฟ

● สายเคเบิลระหวางเครื่องพิมพและฮับหรือสวิตช

● สายเคเบิลระหวางฮับหรือสวิตชกับเครื่องพิมพ

● สายเคเบิลที่เดินสายไปมาจากโมเด็มและการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (หากมี)

2. ในการตรวจสอบการเชื่อมตอของเครือขายคอมพิวเตอร วาทํางานอยางถูกตองหรือไม (เฉพาะ Windows)
ใหทําตามดังนี้

● ดับเบิลคลิกท่ี My Network Places หรือ Network Neighborhood ที่หนาจอเดสกทอปของ
Windows

● คลกิแท็บ Entire Network

● คลกิที่แท็บ Entire Network

● ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนเครือขาย และตรวจสอบวามีอุปกรณแสดงอยู

3. ในการตรวจสอบการเชื่อมตอของเครือขายวาทํางานอยู ใหดําเนินการดังนี้

● ตรวจสอบไฟสัญญาณเครือขายบนชองเสียบเครือขาย (RJ-45) ที่ดานหลังเคร่ืองพิมพ

● ถาพบไฟดวงหนึ่งสวางอยูตลอดเวลา แสดงวาเครื่องพิมพยังเชื่อมตอกับเครือขายอยู

● หากไฟสถานะสีเขียวดับ ใหตรวจสอบการเชื่อมตอสายจากเครื่องพิมพไปยังเกตเวย สวิตช หรือฮับ เพื่อ
ใหแนใจวามกีารเชื่อมตอแนนหนา

● หากเชื่อมตอแนนหนาแลว ใหปดเครื่องพิมพเปนเวลาอยางนอย 10 วินาท ีและเปดใหมอีกครั้ง

4. ในการพิมพหนาการกําหนดคา ใหกดปุม ทํางาน ที่แผงควบคุมเปนเวลา 5 วินาที หรือเขาใชไดรเวอรของ
เครื่องพิมพ โปรดดูที่ คุณสมบัตเิครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

● ในหนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครือขาย ใหตรวจสอบวามีการระบแุอดเดรส IP ทีไ่มใชคา
ศูนยใหกับเครื่องพิมพ

● หากหนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชันไมมแีอดเดรส IP ที่ถูกตอง และไมเปนคาศูนย ใหรีเซ็ต
เซิรฟเวอรการพิมพ HP Jetdirect ภายในใหเปนคาเริ่มตน ในการรีเซ็ตแบบโคลดใหกับเซิรฟเวอรการ
พิมพ HP Jetdirect ใหปดเครื่องพิมพ ขณะท่ีกดปุม ทํางาน และ ยกเลิก ในแผงควบคุม ใหเปดเครื่อง
พิมพขึ้นใหม กดปุม ทํางาน และ ยกเลิก คางไวจนกระทั่งเคร่ืองพิมพอยูในสถานะพรอมทํางาน
(ประมาณ 5 ถึง 30 วินาท)ี

● หลังจากทีเ่คร่ืองพิมพเขาสูสถานะพรอมไดสองนาท ีใหพิมพหนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครือ
ขาย และตรวจสอบวาแอดเดรส IP ที่กําหนดใหกับเคร่ืองพิมพถูกตองหรือไม

● หากยังคงเปนคาศูนยอยู ติดตอฝายบริการของ HP
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A ขอกําหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ

ภาคผนวกนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้:

● ขอกําหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม

● การสงเสียงรบกวน

● ขอกําหนดรายละเอียดดานไฟฟา

● ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ

● ความจแุละความเร็วในการพิมพของเครื่องพิมพ

● ขอกําหนดรายละเอียดของหนวยความจํา

● พอรตที่มใีห
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ขอกําหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม

สภาพแวดลอมในการทํางาน ติดต้ังในพื้นท่ีซึ่งมกีารระบายอากาศ และไมมีฝุนละออง

ขณะเสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ:

● อุณหภูมิ: 10° C ถึง 32.5° C

● ความชื้น: 20% ถึง 80% (ไมกลั่นตัว)

สภาพแวดลอมในการเก็บรักษา ขณะถอดปลั๊กเครื่องพิมพออกจากเตาเสียบไฟฟากระแส
สลับ:

● อุณหภูมิ: 0° C ถึง 40° C

● ความชื้น: 10% ถึง 80% (ไมกลั่นตัว)

หมายเหตุ คาเหลานีเ้ปนขอมูลปจจุบัน ณ วันที่ 1, เมษายน 2004 คาเหลานี้อาจมกีารเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โปรดดูขอมูลปจจุบันไดที่ http://www.hp.com/support/lj1022/
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การสงเสียงรบกวน

การสงเสียงรบกวน12

ระดับกําลังเสียง ตามทีป่ระกาศใน ISO9296

ขณะพิมพ3 LWAd = <6.2 Bels (A) and 62dB (A)

พรอม (ประหยัดพลังงาน) ไมไดยินเสียง

ระดับเสียงโดยรอบ ตามทีป่ระกาศใน ISO9296

ขณะพิมพ3 LWAd = ≤4.9 Bels (A) and 49dB (A)

พรอม (ประหยัดพลังงาน): ไมไดยินเสียง ไมไดยินเสียง

1 คาเหลานีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบ โปรดดขูอมูลปจจุบันไดที่ http://www.hp.com/
support/lj1022/
2 ทดสอบคอนฟเกอเรชัน: อุปกรณมาตรฐาน, ถาดกระดาษมาตรฐาน, กระดาษ A4 และการพิมพหนาเดียวแบบ
ตอเนื่องของ HP LaserJet 1022
3 HP LaserJet 1022 ความเร็วเทากับ 18 ppm สําหรับ A4 และ 19 ppm สําหรับ letter
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ขอกําหนดรายละเอียดดานไฟฟา

คําเตือน! ความตองการพลังงานจะขึ้นอยูกับประเทศ/พื้นทีท่ี่เครื่องพิมพวางจําหนาย อยาแปลงแรงดันไฟฟาในการใชงาน
การกระทําดังกลาวอาจทําใหเคร่ืองพิมพเสียหายและทําใหการรับประกันผลิตภัณฑถือเปนโมฆะ

รุน 110 โวลต น 230 โวลต

ความตองการพลังงาน 110-127v (+/-10%)

50/60 Hz (+/-2 Hz)

220v-240v (+/-10%)

50/60 Hz (+/-2 Hz)

กระแสไฟฟา 4 แอมแปร 2.5 แอมแปร

การใชพลงังาน (เฉลี่ยเปนวัตต)1, 2

รุนของผลิตภัณฑ ขณะพิมพ4 พรอม3 ดับ

HP LaserJet 1022 300 W 2 W 0 W

HP LaserJet 1022n 300 W 2 W 0 W

HP LaserJet 1022nw 300 W 2 W 0 W
1 คาเหลานีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบ โปรดดขูอมูลปจจุบันไดที่ http://www.hp.com/
support/lj1022/
2 พลังงานที่ระบุในที่นี้เปนคาสูงสุดที่วัดได สําหรับการพิมพสีเดียวโดยใชแรงดันไฟฟามาตรฐาน
3 เวลาเริ่มตนในการเปลี่ยนจากโหมดพรอมทํางานเปนโหมดประหยัดพลังงาน และเวลาทีก่ลับจากโหมดประหยัด
พลังงานเพื่อเริ่มพิมพนั้นต่ํามาก (นอยกวา 10 วินาที) เนื่องจากการใชฟวเซอรที่ทํางานไดในทันที
4 HP LaserJet 1022 ความเร็วเทากับ 18 ppm สําหรับ A4 และ 19 ppm สําหรับ letter
5 การกระจายความรอนในโหมดพรอมคือ 20 BTU/ชั่วโมง
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ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ

ขนาด ● ความกวาง: 370 มม.

● ความยาว: 245 มม.

● ความสูง: 241 มม.

น้ําหนัก (2,000 เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพแลว) 6.3 กก.

หมายเหตุ คาเหลานีเ้ปนขอมูลปจจุบัน ณ วันที่ 1, เมษายน 2004 คาเหลานี้อาจมกีารเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โปรดดูขอมูลปจจุบันไดที่ http://www.hp.com/support/lj1022/
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ความจแุละความเร็วในการพิมพของเครื่องพิมพ

ความเร็วในการพิมพ ● 18 ppm สําหรับ A4 และ 19 สําหรับ letter

● พิมพหนาแรกภายในเวลา 8 วินาที

ความจขุองถาดปอนกระดาษหลัก 250 แผนสําหรับกระดาษน้ําหนักปกติ 75 g/m2

ความจขุองชองปอนกระดาษแผนเดียว 10 แผนท่ีมขีนาดสูงสุด 163 g/m2

ความจขุองถาดกระดาษออกดานบน (หนากระดาษคว่ําลง) 100 แผนสําหรับกระดาษน้ําหนักปกติ 75 g/m2

ขนาดกระดาษที่เล็กที่สุด 76 คูณ 127 มม.

ขนาดกระดาษที่ใหญท่ีสุด 216 คูณ 356 มม.

น้ําหนักของกระดาษหรือวัสดุ ถาดกระดาษออก: 60 ถึง 105 g/m2

หนวยความจําพื้นฐาน 8 MB RAM

ความละเอียดในการพิมพ ● ProRes 1200: การตั้งคานี้จะใหรายละเอียดท่ีความ
ละเอียด 1200 x 1200 dpi

● FastRes 1200: การตั้งคานี้ใหความละเอียดของ
คุณภาพงานพิมพ 1200 dpi

● 600 dpi: การตั้งคานี้ใหผลลัพธ 600 x 600 dpi
พรอมเทคโนโลยี Resolution Enhancement
Technology (REt) ท่ีทําใหขอความดียิ่งข้ึน

รอบการทํางาน ● 8,000 แผนตอเดือน (สูงสุด) สําหรับงานพิมพหนา
เดียว

● 1,000 แผนตอเดือน (สูงสุด) สําหรับงานพิมพหนา
เดียว
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ขอกําหนดรายละเอียดของหนวยความจํา

หนวยความจําพื้นฐาน 8 MB RAM

THWW ขอกําหนดรายละเอียดของหนวยความจํา 89



พอรตที่มีให

USB สอดคลองกับมาตรฐาน USB 2.0

เครือขาย

(เฉพาะเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022n และ
HP LaserJet 1022nw)

RJ-45, Ethernet 10/100

ไรสาย

(เฉพาะเครื่องพิมพ HP LaserJet 1022nw)

802.11b/g
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B ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุม

การปฏิบัติตามขอกําหนดของ FCC

อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบและพบวาสอดคลองกับขอจํากัดสําหรับอุปกรณดิจิตอล Class B ตาม สวนที่ 15 ของ
กฎ FCC ขอจํากัดเหลานี้ไดรับการออกแบบเพื่อใหการปองกันที่เหมาะสมตอส่ิงรบกวนที่เปนอันตรายในการติด
ตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณนีผ้ลิต ใช และสามารถแผรังสีพลังงานความถี่วิทย ุหากการติดตั้งและการใชงานไมได
เปนไปตามคําแนะนํา อาจจะเกิดการรบกวนการสื่อสารทางวิทยไุด อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการ
รบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งกรณใีดๆ ถาอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเครื่องรับวิทยุ
หรือโทรทัศน ซึ่งสามารถสังเกตไดเมื่อเปดและปดสวิตชที่ตัวเครื่อง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธดีังตอไป
นี้

● ปรับแนวหรือตําแหนงของเสาอากาศรับความถี่

● วางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณวิทยใุหหางกันมากกวาเดิม

● เชื่อมตออุปกรณกับปลั๊กไฟบนวงจรที่แตกตางจากวงจรที่มตีัวรับ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทย/ุโทรทัศน

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลง หรือการปรับแตงเครื่องพิมพใดๆ ซึ่งไมไดรับการยินยอมจาก Hewlett-Packard อาจเปนเหตุ
ใหสิทธิของผูใชในอุปกรณนีเ้ปนโมฆะได

คุณตองใชสายอินเตอรเฟซที่มฉีนวนหอหุมเพื่อใหสอดคลองกับขอจํากัดของอุปกรณคลาส B ตามกฎ FCC สวน
ที่ 15
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ประกาศเกี่ยวกับการทําตามขอบังคับ

ประกาศเกี่ยวกับการทําตามขอบังคับ
ตามคําแนะนํา 22 ของ ISO/IEC และตาม EN 45014

ชื่อผูผลิต: Hewlett-Packard Company
ทีอ่ยูของผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ขอประกาศวาผลิตภัณฑ

ชื่อผลิตภัณฑ 4): HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n และ HP LaserJet 1022nw
รุนการควบคุม 3): BOISB-0402-00/BOISB-0402-01
อุปกรณเสริมของผลิตภัณฑ: ท้ังหมด

ตรงกับขอกําหนดของผลิตภัณฑดังตอไปนี ้:

ความปลอดภัย: IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1
IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product)
GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B1)

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998
FCC Title 47 CFR, สวนที่ 15 คลาส B2) / ICES-003, ฉบับท่ี 4
GB9254-1998, GB17625.1-1998

ขอมูลเพิ่มเติม:

ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดของ EMC Directive 89/336/EEC รวมทั้งขอกําหนด Low Voltage Directive 73/23/EEC รวมท้ังไดแสดงเคร่ืองหมาย CE ไวตาม
น้ันแลว

1) ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบการกําหนดคาปกติดวยระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard การทดสอบความสอดคลองกับมาตรฐาน โดยมีขอยกเวนท่ี
วรรค 9.5 ซ่ึงยังไมบังคับใช

2) อุปกรณน้ีสอดคลองกับ Part 15 ของกฎของ FCC การปฏิบัติงานตองมีลักษณะสองประการตอไปนี้: (1) อุปกรณน้ีไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย และ
(2) อุปกรณน้ีอาจไดรับสัญญาณรบกวนอื่นๆ จากภายนอก ซ่ึงอาจทําใหเกิดการทํางานผิดพลาดได

3) ดวยจุดประสงคทางการควบคุม ผลิตภัณฑน้ีจึงไดรับการกําหนดหมายเลขรุนการควบคุม หมายเลขนี้ไมควรนํามาปะปนกับช่ือผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

4) ขอมูลเก่ียวกับขอบังคับวาดวยการอนุมัติใหใชอุปกรณวิทยุสําหรับ HP LaserJet 1022nw (หมายเลขรุนตามขอบังคับ: BOISB-0405-01) จะอยูในคูมือผูใชระบบไร
สายสําหรับผลิตภัณฑ

Boise, Idaho 83714, USA

01 March 2005

หากตองการรายละเอยีดเกี่ยวกับขอกําหนดเฉพาะ กรุณาติดตอ:

ประเทศออสเตรเลีย
ติดตอ:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130,
Australia.

ในยุโรปติดตอท่ี: สํานักงานขายหรือสํานักงานใหบริการของ Hewlett-Packard ในพ้ืนที่ทํางานของทาน หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-
TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140,, D-71034 Böblingen,, Germany,  (แฟกซ: +49-7031-14-3143)

ประเทศสหรัฐอเมริกา
ติดตอ:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
USA หมายเลขโทรศัพท: 208-396-6000)
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ขอกําหนดภายใตการควบคุม

ขอกําหนดความปลอดภัยเกี่ยวกับ Laser
CDRH (Center for Devices and Radiological Health) ขององคกรอาหารและยา (Food and Drug
Administration) แหงสหรัฐฯ ไดออกขอกําหนดสําหรับผลิตภัณฑที่ใชแสงเลเซอรตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 1976
โดยผลิตภัณฑที่จําหนายในสหรัฐฯ ตองปฏิบัตติามขอกําหนดนี้ เครื่องพิมพนีไ้ดรับการรับรองเปนผลิตภัณฑ
เลเซอร "คลาส 1" ตามมาตรฐานประสิทธิภาพการกระจายรังสีของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (DHHS)
ตามกฎหมาย Radiation Control for Health and Safety Act ป 1968

เนื่องจากการแผรังสีที่เกิดขึ้นภายในเครื่องพิมพถูกจํากัดขอบเขตใหอยูภายในตัวเครื่องที่มกีารปองกันและฝาครอบ
ภายนอก ลําแสงเลเซอรจึงไมสามารถเล็ดลอดออกมาระหวางการใชงานตามปกตไิด

คําเตือน! การใชขั้นตอนควบคุม ปรับแตง หรือกระทําการอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบไุวในคูมือการใช อาจเปนเหตใุหรังสี
รั่วไหลออกสูภายนอกและเปนอันตรายรายแรงได

ขอกําหนด DOC ของแคนาดา
สอดคลองกับขอกําหนด EMC Class B ของแคนาดา

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques
(CEM). »

ขอแถลงเรื่องการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา (EMI) ของเกาหลี
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ขอแถลงเรื่องเลเซอรสําหรับฟนแลนด
LASERTURVALLISUUS
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -laserkirjoitin on käyttäjän
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi
estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.
Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.
VAROITUS!
Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
VARNING!
Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
HUOLTO
HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -kirjoittimen sisällä ei ole
käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen
huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän
tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.
VARO!
Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen
ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.
VARNING!
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för
osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.
Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
Aallonpituus 785-800 nm
Teho 5 mW
Luokan 3B laser
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แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายสิ่งแวดลอม

การคุมครองสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard Company มุงมั่นท่ีจะเสนอเครื่องพิมพที่มีคุณภาพดตีอส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการ
ออกแบบมาโดยมีขอกําหนดหลายประการ เพื่อใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยที่สุด

การกอกาซโอโซน
เครื่องพิมพนี้ไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณที่ตรวจวัดได (O3)

การใชพลังงานสิ้นเปลือง
พลังงานที่ใชจะลดลงอยางมากขณะที่เครื่องอยูในโหมดประหยัดพลังงาน (PowerSave) ซึ่งไมเพียงชวยประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาต ิแตยังชวยประหยัดคาใชจาย โดยที่ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องพิมพไมไดลดลงแต
อยางใด ผลิตภัณฑนีไ้ดมาตรฐานตาม Energy Star (เวอรชัน 3.0) ซ่ึงเปนโครงการอาสาสมัครที่กอตั้งขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเครื่องใชสํานักงานท่ีใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

Energy Star® คือเครื่องหมายการบริการที่จดทะเบียนแลวของ U.S. EPA ในฐานะที่เปนหุนสวนกับ Energy
Star® บริษัท Hewlett-Packard ไดกําหนดใหผลิตภัณฑนีเ้ปนไปตามแนวทางของ Energy Star®ในดาน
ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ http://www.energystar.gov/

การใชงานผงหมึกสิ้นเปลือง
เครื่องพิมพนี้มสีถานะ EconoMode ซึ่งทําใหใชผงหมึกปริมาณนอยมาก และชวยยืดอายกุารใชงานของตลับหมึก
พิมพ

การใชกระดาษ
คุณสมบัตกิารใชงานที่สามารถปอนกระดาษเพื่อพิมพสองดานดวยตัวเอง (โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมที่ การพิมพลงบน
ทั้งสองดานของกระดาษ (ปอนกระดาษเพื่อพิมพสองดานดวยตนเอง)) และการพิมพหลายหนาในแผนเดียว ทําให
สามารถลดปริมาณการใชกระดาษ อันสงผลใหลดการใชทรัพยากรธรรมชาตลิง

พลาสติก
ชิ้นสวนพลาสติกที่หนักกวา 25 กรัม จะมีเครื่องหมายตามมาตรฐานสากลที่สงเสริมใหสามารถระบุประเภท
พลาสติกเพื่อรีไซเคิลเมื่อเครื่องพิมพหมดอายกุารใชงาน
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วัสดกุารพิมพของ HP LaserJet
ในหลายประเทศ/พื้นท่ี วัสดุการพิมพของผลิตภัณฑนี้ (เชน ตลับหมึกพิมพ, แทนพิมพ และฟวเซอร) สามารถสง
กลับไปที่ Hewlett-Packard โดยผานโครงการสงคืนและนําวัสดุการพิมพกลับมาใชใหมของ HP  โครงการนํา
กลับที่ใชงายนั้นสามารถใชไดในกวา 30 ประเทศ/พื้นที ่ขอมูลและคําแนะนําเปนภาษาตางๆ เกี่ยวกับโครงการนี้จะ
มอียูในตลับหมึกพิมพใหมทุกกลองและในชุดบรรจภุัณฑของวัสดุอุปกรณที่ใชแลวหมดไปของ HP

โครงการสงคืนและนําวัสดกุารพิมพกลับมาใชใหมของ HP
นับจากป 1992 HP ไดเสนอบริการสงคืนวัสดุส้ินเปลืองของ HP LaserJet ในพื้นทีก่วา 86% ของตลาดโลก ซึ่ง
มกีารขายวัสดุส้ินเปลืองของ HP LaserJet ปายกํากับที่ชําระคาไปรษณียและระบทุี่อยูไวลวงหนาจะรวมอยูในคู
มือคําแนะนําในกลองตลับหมึก HP LaserJet สวนใหญ ปายกํากับและกลองบรรจนุั้นมีใหผานทางเว็บไซต:
http://www.hp.com/recycle

กวาสิบลานตลับหมึก HP LaserJet ไดรับการรีไซเคิลทั่วโลกในป 2002 ผานโครงการรไีซเคิล HP Planet
Partners ตัวเลขนี้หมายถึงวัสดุทําตลับหมึกหนักกวา 26 ลานปอนด ที่ไมตองกลายเปนขยะ ทั่วโลก HP ไดรีไซ
เคิลเฉลี่ย 80% ของตลับหมึก คิดตามน้ําหนัก ซึ่งประกอบดวยพลาสติกและโลหะเปนหลัก พลาสติกและโลหะจะใช
ในการทําผลิตภัณฑใหม เชน ผลิตภัณฑของ HP ถาดและชอนพลาสติก วัสดุที่เหลือจะถูกทิ้งตามวิธีที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม

การสงคืนสหรัฐฯ เพื่อนํากลับมาใชใหม

สําหรับการสงคืนตลับหมึกและวัสดุส้ินเปลืองใชแลวอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น HP ขอแนะนําใหใชการสงคืนจํานวน
มาก โดยมัดตลับหมึกพิมพสองตลับหรือมากกวานั้นไวดวยกัน และใชฉลากของ UPS ที่ชําระเงิน และจาหนาแลว
ซึ่งมมีาใหในบรรจภุัณฑ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในสหรัฐอเมริกา โปรดติดตอ 800-340-2445 หรือไปที่เว็บเซ
ตของ HP ที่ http://www.hp.com/recycle

การสงคืนนอกสหรัฐฯ เพื่อนํากลับมาใชใหม

ลูกคาที่ไมอยูในสหรัฐอเมริกาโปรดไปที่เว็บไซต http://www.hp.com/recycle เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงการ HP Supplies Returns and Recycling

กระดาษ
ผลิตภัณฑนีส้ามารถใชกระดาษรีไซเคิล หากกระดาษนี้ตรงตามขอกําหนดที่ระบไุวใน Print Media Guide
โปรดดูรายละเอียดในการสั่งซื้อที่ ส่ังซื้อวัสดส้ิุนเปลือง เครื่องพิมพนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตาม
EN12281:2002

ขอจํากัดเกี่ยวกับวัสดุ
ผลิตภัณฑ HP นีไ้มมีแบตเตอรี่

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ในการขอขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอม:

● แผนขอมูลดานส่ิงแวดลอมสําหรับผลิตภัณฑนีแ้ละผลิตภัณฑที่เกี่ยวของของ HP 

● ปณิธานตอส่ิงแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมของ HP

● โครงการสงคืนและนําผลิตภัณฑท่ีหมดอายุกลับมาใชใหมของ HP

● แผนขอมูลความปลอดภัยของกระดาษหรือวัสดุที่ใช

ไปที่: http://www.hp.com/go/environment หรือ http://www.hp.com/hpinfo/community/
environment/productinfo/safety
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แผนขอมูลความปลอดภัยของกระดาษหรือวัสดทุี่ใช

ทานสามารถรับ Material Safety Data Sheets (MSDS) หรือแผนขอมูลความปลอดภัยสําหรับวัสดุที่ประกอบ
ดวยสารเคมี (เชน ผงหมึก) ทางเว็บไซตของ HP ที่: http://www.hp.com/go/msds หรือ
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety

THWW แผนขอมูลความปลอดภัยของกระดาษหรือวัสดุทีใ่ช 97

http://www.hp.com/go/msds
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety


98 ภาคผนวก B  ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุม THWW



C การรับประกันและการอนุญาต

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard

ผลิตภัณฑของ HP
เครื่องพิมพ HP LaserJet 1020

ระยะของการรับประกันแบบจํากัด
การรับประกันอยางจํากัดเปนเวลาหนึ่งป

HP รับประกันกับทาน ซึ่งเปนลูกคาซึ่งเปนผูใชจริงวา ฮารดแวรของ HP รวมทั้งวัสดุส้ินเปลืองจะไมมีขอบกพรอง
ในดานวัสดุและฝมือการผลิตนับจากวันที่ทานไดซื้อ ตามระยะเวลาที่ระบุไวขางตน หาก HP ไดรับแจงถึงขอ
บกพรองเหลานี้ในระหวางระยะเวลาการรับประกัน HP สามารถที่จะเลือกซอมแซม หรือเลือกเปลี่ยนผลิตภัณฑท่ี
ไดรับการตรวจสอบแลววาบกพรองจริง ผลิตภัณฑที่เปลี่ยนใหอาจจะเปนผลิตภัณฑใหมหรือมปีระสิทธิภาพเสมือน
ใหม

HP รับประกันกับทานวา ซอฟตแวรของ HP จะไมเกิดเหตบุกพรองอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในดานวัสดุหรือ
การผลิต ทั้งนีน้ับแตวันที่ทานไดซื้อผลิตภัณฑเปนตนไป เปนระยะเวลาตามที่ระบุไวขางตน หาก HP ไดรับแจงถึง
ขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะเปลี่ยนซอฟตแวรซึ่งไมปฏิบัตงิานตามคําส่ังของโปรแกรม อัน
เปนสาเหตุของความบกพรองดังกลาว

HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไม
สามารถซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะเวลาอันควรตามที่ไดรับประกันไว หากทานนํา
ผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมสิีทธิรับเงินคืนตามราคาที่ชําระไป

ในผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดจากการผลิตซ้ํา ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทากับผลิตภัณฑใหมในดานการ
ทํางาน หรืออาจเปนชิ้นสวนที่เคยผานการใชงานมาเพียงเล็กนอย

การรับประกันไมไดนํามาใชกับการชํารุดที่เปนผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไมเหมาะสมหรือ
ไมเพียงพอ (ข) ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิ้นสวน หรืออุปกรณใชส้ินเปลืองซึ่งไมไดเปนผลิตภัณฑของ HP
(ค) การดัดแปลงที่ไมไดรับอนุญาตหรือการใชงานผิดวัตถุประสงค (ง) การใชงานที่อยูนอกเหนือขอกําหนดราย
ละเอียดดานส่ิงแวดลอมของเครื่องพิมพดังที่แจงไว หรือ (จ) การจัดเตรียมที่ตั้งผลิตภัณฑหรือการดูแลรักษาไม
เหมาะสม

ภายใตกฎหมายในทองถิ่น การรับประกันขางตนนั้นเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมกีารรับประกันหรือ
เงื่อนไขอื่น ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย เกี่ยวกับคุณคาการเปน
สินคา คุณภาพที่ขึ้นอยูกับความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด บางประเทศ/
พื้นที ่รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอจํากัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังนั้นขอจํากัด หรือขอยกเวน
ขางตนอาจไมมีผลกับทาน การรับประกันที่จํากัดนี้ใหสิทธิทางกฎหมายบางประการแกทาน และทานอาจมีสิทธิ
อ่ืนๆ อีกซึ่งตางกันไปตามประเทศ/พื้นที,่ รัฐ หรือจังหวัด รับประกันอยางจํากัดของ HP มีผลในประเทศ/พื้นทีห่รือ
เขตที่ HP มีบริการสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ และในที่ซ่ึง HP ไดทําการตลาดของผลิตภัณฑดังกลาว ระดับของ
การใหบริการตามการรับประกันทีท่านไดรับอาจตางกันไปตามมาตรฐานในทองถิ่น HP จะไมแกไขรูปแบบ การ
ติดตั้ง และหนาทีก่ารทํางานของผลิตภัณฑ เพื่อใหสามารถทํางานไดในประเทศ/พื้นทีซ่ึ่งไมไดตั้งใจใหมีการใชงาน
ผลิตภัณฑ ดวยเหตุผลทางกฎหมายและขอบังคับ

ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น การซอมแซมตามขอกําหนดในการรับประกันนี ้เปนสิทธิของทานแตผูเดียว
โดยเฉพาะ ขอยกเวนที่ชีแ้จงไวขางตน ไมวาในกรณใีด HP และบริษัทผูจัดหาของ HP ซึ่งเปนบุคคลที่สาม จะไม
รับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือความเสียหายโดยตรง ความเสียหายกรณพีิเศษ ความเสียหายโดยเหตุ
บังเอิญ ความเสียหายท่ีอันเปนผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงการขาดทุนหรือการสูญหายของขอมูล) หรือความเสียหาย
อ่ืนๆ ไมวาจะเปนไปตามสัญญา ลวงละเมิดสัญญา หรืออ่ืนๆ บางประเทศ/พื้นที,่ รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมี
ขอยกเวนหรือขอจํากัดเกี่ยวกับความเสียหายโดยเหตบุังเอิญหรือโดยผลสืบเนื่อง ดังนั้นขอจํากัด หรือขอยกเวนขาง
ตนอาจไมมผีลกับทาน
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ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกําหนดนี ้ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพิ่มเติม
ของขอกําหนดเรื่องสิทธิ ซึ่งใชบังคับการขายผลิตภัณฑนีใ้หกับทาน
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สัญญาขออนุญาตเกี่ยวกับซอฟตแวรของ Hewlett-Packard

โปรดเขาใจวา: การใชซอฟตแวรตองอยูภายใตเงื่อนไขลิขสิทธิเ์กี่ยวกับซอฟตแวรของ HP ตามขางลางนี ้การใช
ซอฟตแวรแสดงถึงการยอมรับเงื่อนไขของขออนุญาตเหลานี้

เงื่อนไขของขออนุญาตสําหรับซอฟตแวรของ HP

เงื่อนไขของขออนุญาตตอไปนี้ ครอบคลุมถึงการใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ ยกเวนวาทานมขีอตกลงอื่น
ที่ไดลงนามไวกับ Hewlett-Packard

การอนุญาตใหใชงาน Hewlett-Packard ยินยอมใหทานใชซอฟตแวรไดเพียงหนึ่งสําเนา "ใช" หมายถึง การจัด
เก็บ การใส การติดตั้ง การใชงาน หรือการแสดงซอฟตแวร ทานไมอาจดัดแปลงซอฟตแวร หรือระงับการใช
คุณสมบัตแิละการควบคุมที่ไดรับอนุญาตมาแลว หากซอฟตแวรนี้ไดรับอนุญาตใหสําหรับ "การใชรวมกัน" ทาน
ไมสามารถอนุญาตใหมีผูใชซอฟตแวรในเวลาเดียวกันมากกวาจํานวนท่ีกําหนดไว

ความเปนเจาของ Hewlett-Packard และผูจัดหาของ HP-ซึ่งเปนบุคคลท่ีสาม มีกรรมสิทธิแ์ละเปนเจาของ
ลิขสิทธิข์องซอฟตแวรนี้ การไดรับอนุญาตของทานไมเปนการไดกรรมสิทธิห์รือความเปนเจาของในซอฟตแวรน้ี
และทานไมสามารถขายการอนุญาตดังกลาวในซอฟตแวรน้ีได ผูจัดหาของ Hewlett-Packard ซ่ึงเปนบุคคลภาย
นอกอาจกระทําการปกปองลิขสิทธิข์องตน หากมีการละเมิดเง่ือนไขไมวาขอใดของขออนุญาตนี้

สําเนาและการดัดแปลง ทานอาจทําสําเนาหรือดัดแปลงไดเพื่อการจัดเก็บเทานั้น หรือเมื่อการทําสําเนาหรือดัด
แปลงนั้นจําเปนตอการใชซอฟตแวรที่ไดรับอนุญาต ทานตองคัดลอกคําประกาศลิขสิทธิ์จากซอฟตแวรดั้งเดิมไว
สําหรับซอฟตแวรทั้งหมดที่ทานไดทําสําเนาหรือดัดแปลงขึ้น ทานไมสามารถทําสําเนาซอฟตแวรเพื่อใชในเครือ
ขายสาธารณะใดๆ ได

หามแยกหรือแปรโปรแกรมกลับ ทานไมสามารถแยก หรือแปรโปรแกรมกลับโดยไมไดรับอนุญาตที่เปนลาย
ลักษณอักษรจาก HP ในการวินิจฉัยบางกรณ ีHP ไมจําเปนตองกําหนดขอบเขตของการแยกหรือแปรโปรแกรม
กลับก็ได เม่ือไดรับการรองขอ ทานจะตองมอบขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับการแยกสวนหรือการถอดรหัสใหแก
HP เมื่อมีการเรียกรอง ทานตองใหขอมูลที่มรีายละเอียดที่เหมาะสมเรื่องการแยกหรือการถอดรหัสใดๆ ก็ตามแก
HP ทานไมสามารถถอดรหัสซอฟตแวรได เวนเสียแตวาการถอดรหัสเปนส่ิงจําเปนตอการใชงานซอฟตแวร

การถายโอน การอนุญาตที่ทานมีอยูจะส้ินสุดลงโดยอัตโนมัตเิมื่อมีการสงตอซอฟตแวรเกิดขึ้น ในการสงตอ ทานจะ
ตองสงซอฟตแวรที่ประกอบดวยสําเนาตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของใหกับผูรับ ผูรับตองยอมรับขออนุญาตเหลานี้
ใหเปนเงื่อนไขในการสงตอ

การสิ้นสุด HP อาจยกเลิกการอนุญาตของทาน หากไดทราบวาทานละเลยตอขอตกลงของขอความในขออนุญาต
เหลานี้ เมื่อการอนุญาตส้ินสุดลง ทานตองทําลายซอฟตแวรพรอมทั้งสําเนาทั้งหมด รวมถึงส่ิงที่ดัดแปลงมา และชิ้น
สวนใดๆ ที่ประกอบขึ้นมาในทุกรูปแบบ

ขอกําหนดการสงออก ทานตองไมสงซอฟตแวร หรือทําสําเนาใดๆ หรือสวนที่ไดดัดแปลงขึ้นออกนอกประเทศ/
พื้นที ่หรือสงออกซ้ํา อันเปนการฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวของใดๆ

สิทธทิีจ่ํากัดของรฐับาลสหรัฐอเมรกิา ซอฟตแวรและเอกสารประกอบใดๆ ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยใชคาใชจายของ
บริษัทเอกชน ซอฟตแวรและเอกสารเหลานี้ไดจัดทําขึ้น และไดรับอนุญาตในฐานะ"ซอฟตแวรคอมพิวเตอรเพื่อ
การคา"ตามทีน่ิยามไวใน DFARS 252.227-7013 (ตุลาคม 2531) DFARS 252.211-7015
(พฤษภาคม 2534) หรือ DFARS 252.227-7014 (มิถุนายน 2538) วาเปน "วัสดุเพื่อการคา" ตามที่กําหนดไว
ใน FAR 2.101(a) (มิถุนายน 2530) หรือเปน "ซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ถูกควบคุม" ตามที่นิยามใน
FAR 52.227-19 (มิถุนายน 2530) (หรือขอบังคับหรือขอสัญญาใดๆ ที่เทียบเทากัน) แบบใดก็แลวแตที่ครอบ
คลุม ทานจึงไดรับสิทธิเฉพาะที่ใหไวกับซอฟตแวรดังกลาวและเอกสารประกอบใดๆ ตามมาตราที่เกี่ยวของของ
DFAR หรือ FAR หรือตามขอตกลงเรื่องมาตรฐานซอฟตแวรของ HP สําหรับผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
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การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึก 

ผลิตภัณฑของ HP ไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองของวัสดุและฝมือการผลิต การรับประกันนี้ไมมผีล
ตอผลิตภัณฑที่ (ก) มกีารเติม ผลิตใหม หรือมีการแกไขอยางหนึ่งอยางใด (ข) เกิดปญหาเนื่องจากการใชงานผิด
ประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือการใชงานนอกสภาวะการใชงานที่เผยแพรไวสําหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพ
หรือ (ค) มคีวามสึกหรอเนื่องจากการใชงานตามปกต ิในการรับบริการตามการรับประกัน โปรดสงผลิตภัณฑคืน
ให ณ ที่ซื้อ (พรอมขอความอธิบายปญหาและตัวอยางงานพิมพ) หรือติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ซึ่ง HP อาจ
เลือกที่จะเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑที่พบขอบกพรอง หรืออาจคืนเงินใหตามจํานวนที่ซื้อมา ภายใตกฎหมายในทองถิ่น
การรับประกันขางตนนั้นเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมกีารรับประกันหรือเงื่อนไขอ่ืน ไมวาจะเปนลาย
ลักษณอักษรหรือทางวาจา ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย เกี่ยวกับคุณคาการเปนสินคา คุณภาพที่ขึ้นอยูกับความ
พึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด ภายใตขอบเขตที่กระทําไดภายใตกฎหมายทอง
ถิ่น HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งทางตรง ทางออม ความเสียหายที่เปน
ผลจากเหตุการณอ่ืน (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอื่น ไมวาจะเกิดขึ้นจากสัญญา การ
ละเมิด หรืออ่ืนใด ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกําหนดนี้ ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หาก
แตเปนสวนเพิ่มเติมของขอกําหนดเรื่องสิทธิ ซึ่งใชบังคับการขายผลิตภัณฑนีใ้หกับทาน
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D อะไหลและอุปกรณเสริมของ HP

ภาคผนวกนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้:

● ส่ังซ้ือวัสดส้ิุนเปลือง

● เซิรฟเวอรพิมพแบบเครือขาย 10/100 และแบบไรสาย

● การใชตลับหมึกพิมพของ HP
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สั่งซ้ือวัสดสุิ้นเปลือง

ทานสามารถเพิ่มความสามารถใหกับเครื่องพิมพของทาน โดยการเลือกใชอุปกรณเสริมและอุปกรณ/วัสดุสํารอง
ใชอุปกรณเสริมและวัสดุส้ินเปลืองที่ไดรับการออกแบบสําหรับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet 1020 โดยเฉพาะ เพื่อ
ใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด

หมายเหตุ เครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 series ประกอบดวยเครื่องพิมพรุน HP LaserJet 1022, 1022n และ
1022nw

ขอมูลการสั่งซื้อ

รายการ คําอธิบายหรือการใช หมายเลขการสั่งซื้อ

อุปกรณ/วัสดุสํารองสําหรับ
งานพิมพ

กระดาษ
HP Multipurpose

กระดาษยี่หอ HP สําหรับ
การใชงานหลายแบบ
(1 กลองมี 10 รีม, รีมละ
500 แผน) หากตองการสั่ง
ซื้อกระดาษตัวอยางในสหรัฐ
อเมริกา โทร
800-800-471-4701

HPM1120

กระดาษ HP LaserJet กระดาษยี่หอ HP อยางดี
สําหรับใชกับเครื่องพิมพ
HP LaserJet (1 กลองมี
10 รีม, รีมละ 500 แผน)
หากตองการสั่งซื้อกระดาษ
ตัวอยางในสหรัฐอเมริกา
โทร 800-800-471-4701

HPJ1124

แผนใสสําหรับ
HP LaserJet

แผนใสยี่หอ HP สําหรับใช
กับเครื่องพิมพ
HP LaserJet ท่ีพิมพสี
เดียว

92296T (ขนาด letter)

92296U (A4)

ตลับหมึกพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพ HP LaserJet 1020

ตลับหมึก ตลับหมึกพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพ HP LaserJet 1020

2,000 หนาตอตลับ

ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ อายุการใช
งานโดยเฉลี่ยของตลับหมึก
พิมพ

Q2612A

เอกสารเพิ่มเติม คูมือแนะนําเกี่ยวกับวัสดุท่ีใช
พิมพของเครื่องพิมพตระกูล
HP LaserJet

คูมือแนะนําการใชกระดาษ
และวัสดุท่ีใชพิมพอื่นๆ กับ
เครื่องพิมพ HP LaserJet

5851-1468

หมายเหตุ

ทานสามารถดาวนโหลด
เอกสารนี้ไดจาก
http://www.hp.com/
support/ljpaperguide/
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รายการ คําอธิบายหรือการใช หมายเลขการสั่งซื้อ

อะไหล ลูกกลิ้งดึงกระดาษ ใชดึงกระดาษจากถาดปอน
แลวสงกระดาษเขาไปใน
เครื่องพิมพ

RL1-2066

แผนแยกกระดาษสําหรับ
เครื่องพิมพ

ใชเพื่อปองกันไมใหเครื่อง
พิมพดึงกระดาษเขาไปครั้ง
ละหลายๆ แผน

RL1-0269

ฝาปดถาดปอนกระดาษ ใชสําหรับปดวัสดุพิมพใน
ถาดปอนกระดาษ

0025B001AA

ขอมูลการสั่งซื้อ (ตอ)
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เซิรฟเวอรพิมพแบบเครือขาย 10/100 และแบบไรสาย

HP LaserJet 1022n

รายการและคําอธิบาย หมายเลขการสั่งซื้อ

เซิรฟเวอรพิมพแบบภายนอกไรสาย HP Jetdirect 380x
802.11b (เต็มคุณสมบัต,ิ พอรต USB)

J6061A
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การใชตลับหมึกพิมพของ HP

หัวขอตอไปนีเ้ปนขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพของ HP และคําแนะนําเกี่ยวกับการกระจายผงหมึกและการเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพทีไ่มใชของ HP
Hewlett-Packard Company ไมขอแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปนตลับหมึกพิมพ
ใหม, หมึกแบบเติม หรือผลิตใหม เนื่องจากผลิตภัณฑเหลานั้นไมใชผลิตภัณฑของ HP ทาง Hewlett-Packard
จึงไมอาจมีสวนในการออกแบบหรือควบคุมคุณภาพ การรับประกันเครื่องพิมพนี้จะไมครอบคลุมถึงเครื่องพิมพที่
ตองซอมแซม เนื่องจากการใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP

หมายเหตุ การรับประกันจะไมครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากซอฟตแวร การเชื่อมตอ หรือชิ้นสวนที่ไมไดจัดหามา
โดย Hewlett-Packard

การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ
อยานําตลับหมึกพิมพออกจากบรรจภุัณฑจนกวาทานพรอมที่จะใชงานตลับหมึกพิมพนั้น

ขอควรระวัง เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ อยาใหแสงสองที่ตลับโดยตรง

บรรจภุัณฑของตลับหมึกพิมพ HP LaserJet อาจมกีารประทับรหัสวันท่ีเปนตัวเลขและตัวอักษรไว รหัสน้ีแสดง
ระยะเวลา 30 เดือนนับจากวันที่ผลิต ซึ่งชวยใหสามารถบริหารสินคาคงคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ ระหวาง HP
และผูขายปลีก แตไมใชเครื่องระบุอายกุารเก็บรักษาของตลับหมึก หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขการรับประกันแตอยาง
ใด

อายกุารใชงานโดยเฉลี่ยของตลับหมึกพิมพ
อายกุารใชงานของตลับหมึกพิมพจะขึ้นอยูกับปริมาณผงหมึกท่ีตองใชในการพิมพ เมื่อพิมพขอความที่กินพื้นที่
ประมาณ 5% ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 จะพิมพไดประมาณ 2,000 หนา

หมายเหตุ เปนไปไดวาผงหมึกจะยังไมหมด แมวากลไกในตลับหมึกจะหมดอายุแลว หากคุณภาพการพิมพลดลงในกรณเีชน
นี ้ทานตองใสตลับหมึกใหม แมวาจะยังเหลือผงหมึกอยูในตลับก็ตาม

อายกุารใชงานโดยเฉลี่ยในกรณนีีถ้ือวาทานตั้งระดับความทึบของการพิมพใหเปน 3 และปด EconoMode (การ
พิมพแบบประหยัดหมึก) (คาเหลานีค้ือคาเริ่มตน)

การประหยัดหมึกพิมพ
เมื่ออยูใน EconoMode เครื่องพิมพจะใชผงหมึกเพื่อพิมพหนาแตละหนานอยลง การเลือกตัวเลือกนีจ้ะชวยยืด
อายกุารใชงานตลับหมึกพิมพและลดคาใชจายตอหนา แตคุณภาพงานพิมพก็จะดอยลงดวย HP ไมแนะนําใหใช
EconoMode ตลอดเวลา
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E บริการและการสนับสนุน

ภาคผนวกนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้:

● การสนับสนุนและการบริการที่มี

● คําแนะนําสําหรับการบรรจุเคร่ืองพิมพ

● วิธตีิดตอ HP
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การสนับสนุนและการบริการทีม่ี

HP ไดใหทางเลือกสําหรับการบริการและสนับสนุนหลากหลายสําหรับการสั่งซื้อทั่วโลกโดยทางเลือกตางๆ เหลานี้
จะแตกตางกันไปในแตละประเทศ/พื้นที่

ขอตกลงการใหบริการ HP Care PackTM
HP ใหบริการและตัวเลือกการสนับสนุนท่ีหลากหลาย เพื่อใหตรงกับความตองการตางๆ ขอตกลงในการบํารุง
รักษาเครื่องพิมพไมใชสวนหนึ่งของการรับประกันมาตรฐาน บริการสนับสนุนอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ/
พื้นที ่สําหรับเครื่องพิมพสวนใหญ HP จะใหบริการ HP Care Pack และขอตกลงการใหบริการทั้งระหวางการ
รับประกันและหลังจากระยะเวลารับประกัน

ในการคนหาวามีทางเลือกใดบางที่อาจใชไดกับเครื่องพิมพเคร่ืองนี้ ใหไปที่
http://www.hpexpress-services.com/10467a และพิมพหมายเลขรุนของเครื่องพิมพ ในอเมริกาเหนือ
ทานสามารถรับขอมูลขอตกลงการใหบริการไดจาก HP Customer Care โดยโทร 1-800-HPINVENT [(1)
(800)-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ (1)(877)-231-4351 (แคนาดา) สําหรับประเทศ/พื้นทีอ่ื่น โปรดติดตอ
ศูนยบริการ HP Customer Care ในประเทศ/พื้นทีข่องทาน โปรดอานเอกสารในกลอง หรือไปที่
http://www.hp.com เพื่อดหูมายเลขโทรศัพทของ HP Customer Care ในประเทศ/พื้นทีข่องทาน
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คําแนะนําสําหรับการบรรจเุครื่องพิมพ 

โปรดปฏิบัตติามคําแนะนําตอไปนี้ เมื่อบรรจเุครื่องพิมพกลับที่:

● นําตลับหมึกออกและเก็บไว หากตลับหมึกยังคางอยูในเครื่อง อาจเกิดความเสียหายแกเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง ในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โปรดเก็บตลับหมึกพิมพไวในบรรจภุัณฑเดิม หรือเก็บไวในที่ซ่ึงไมโดน
แสง

● หากเปนไปได โปรดใชบรรจภุัณฑและวัสดุในการบรรจเุดิม ความเสียหายที่เกิดจากการขนสงเนื่องจากการ
บรรจไุมเหมาะสม จะเปนความรับผิดชอบของทาน หากทานทิ้งบรรจภุัณฑของเคร่ืองพิมพไปแลว โปรด
ติดตอบริการไปรษณียใกลบานเพื่อขอคําแนะนําในการบรรจเุครื่องพิมพ

● นําสายเคเบิลทั้งหมดออก รวมทั้งอุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ

● หากเปนไปได โปรดรวมตัวอยางการพิมพ และกระดาษหรือวัสดุพิมพประมาณ 5 ถึง 10 แผนที่พิมพไมถูก
ตองไปดวย

● Hewlett-Packard ขอแนะนําใหประกันการขนสงอุปกรณ
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วิธตีิดตอ HP

หากทานตองการติดตอ HP เพื่อรับการบริการหรือการสนับสนุน โปรดใชขอมูลตอไปนี้

● ในสหรัฐอเมริกา โปรดดทูี่ http://www.hp.com/support/lj1022/ สําหรับเครื่องพิมพ
HP LaserJet 1020

หมายเหตุ เครื่องพิมพ HP LaserJet 1020 series ประกอบดวยเครื่องพิมพรุน HP LaserJet 1022, 1022n และ
1022nw

● ทั่วโลก โปรดดทูี่ http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html/ หรือ
http://www.hp.com/
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