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1 HP All-in-One ภาพรวม
สามารถเขาถึงฟงกชันตางๆ ของ HP All-in-One ไดโดยตรง โดยไมตองเปด
เครื่องคอมพิวเตอรการทํางานตางๆ เชน การทําสําเนา หรือการพิมพภาพถาย
จากการดหนวยความจํา สามารถดําเนินการใหเสร็จสมบูรณอยางรวดเร็วและ
งายดายบนเครื่อง HP All-in-One ของทาน
บทนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติของฮารดแวรของ HP All-in-One ฟงกชันตางๆ
บนแผงควบคุม และวิธีการเขาใชซอฟตแวร HP Image Zone

เคล็ดลับ ทานสามารถใชงาน HP All-in-One ของทานไดมากขึ้นโดย
ใชซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน ซอฟตแวรนี้จะชวยเพิ่มฟงกชันการทําสําเนา สแกน และภาพถาย
ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู HP Image Zone Help (วิธีใช HP
Image Zone) บนหนาจอและ ใช HP Image Zone เพ่ือการใชงาน
HP All-in-One เพ่ิมเติม

ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One 

ฉลาก รายละเอียด

1 ฝาปด

2 กระจก

3 ชองเสียบการดหนวยความจํา
และ   พอรทกลองถายรูป
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ฉลาก รายละเอียด

4 ตัวปรับความกวางกระดาษ

5 แกนรองรับของถาดกระดาษ

6 ถาดกระดาษ

7 แผงควบคุม

8 จอแผงควบคุม

9 ชองทําความสะอาดดานหลัง

10 พอรท USB ดานหลัง

11 การเชื่อมตอกระแสไฟฟา

ภาพรวมของแผงควบคุม 

บท 1

(ทําตอ)
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ฉลาก ชื่อและรายละเอียด

1 จอแผงควบคุม: ดูเมนู ช่ือไฟลภาพถาย และขอความ สามารถเลื่อนดูและ
ปรับเปลี่ยนมุมจอแผงควบคุมเพื่อใหมองเห็นไดดีข้ึน

2 เปด: เปดหรือปดเครื่อง HP All-in-One เมื่อปดเครื่อง HP All-in-One
แลว ยังคงมไีฟในปริมาณเล็กนอยจายใหกับอุปกรณหากตองการตัดไฟที่
เลี้ยงเคร่ือง HP All-in-One อยู ใหปดเคร่ืองแลวถอดปล๊ักออก

3 การตั้งคา: เขาสูเมนูรายงาน การดูแลรักษา และวิธีใช 

4 ลูกศรซาย: ลดคาหรือยอนกลับไปเมื่อดูช่ือไฟลบนจอแผงควบคุม

5 OK: เลือกเมน ูการตั้งคา หรือคาที่แสดงบนจอแผงควบคุม

6 เมนภูาพถาย: เลือกภาพถายที่จะพิมพ ทําสําเนาภาพถาย เปลี่ยนขนาดภาพ
เปลี่ยนขนาดและประเภทกระดาษ เปลี่ยนการจัดหนา หรือปรับภาพถาย 

7 เลือกภาพ: เลือกภาพที่จะพิมพจากการดหนวยความจํา

8 พิมพภาพถาย: พิมพภาพถายที่เลือกไวจากการดหนวยความจํา

9 สแกนไปยัง: เลือกปลายทางสําหรับภาพสแกน 

10 เมนทูําสําเนา: เลือกตัวเลือกการทําสําเนา เชน จํานวนสําเนา ขนาดกระดาษ
และประเภทกระดาษ

11 ยอ/ขยาย: ยอหรือขยายตนฉบับใหเปนขนาดกระดาษที่ไวในถาดใสกระดาษ

12 เริ่มทําสําเนาขาวดํา: เริ่มงานทําสําเนาสีดํา 

13 เริ่มทําสําเนาส:ี เริ่มงานทําสําเนาสี 

14 จํานวนสําเนา: กําหนดจํานวนสําเนาที่ตองการ

15 เริ่มสแกน: เร่ิมงานสแกนและสงไปยังปลายทางที่เลือกโดยการกดปุม สแกน
ไปยัง

16 แผนภาพตัวอยาง: พิมพแผนเลือกภาพเมื่อใสการดหนวยความจําในชอง
เสียบการดหนวยความจําแผนเลือกภาพจะแสดงภาพขนาดยอของภาพถาย
ท้ังหมดในการดหนวยความจํา ทานสามารถเลือกภาพถายในแผนเลือกภาพ
และพิมพภาพเหลานั้นโดยสแกนแผนเลือกภาพ

17 ลูกศรขวา: เพ่ิมคาหรือไปขางหนาเมื่อดูช่ือไฟลบนจอแผงควบคุม

18 ยกเลิก: หยุดการทํางาน ออกจากเมนู หรือออกจากการตั้งคา

คูมือการใชงาน 7
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ภาพรวมของเมนู
ตารางตอไปนี้จะแสดงการอางอิงโดยยอถึงเมนรูะดับบนที่ปรากฏบนจอแผงควบ
คุมของ HP All-in-One

เมนทูําสําเนา 
Copy Paper Size
(ขนาดกระดาษทําสําเนา)
Paper Type (ประเภท
กระดาษ)
Copy Quality (คุณภาพ
สําเนา)
Lighter/Darker (สวาง
ข้ึน/เขมข้ึน)
Enhancements (การ
เพ่ิมคุณภาพ)
Color Intensity (ความ
เขมของสี)
Set New Defaults
(กําหนดคาดีฟอลตใหม)

เมนสูแกนไปยัง 
HP Image Zone
Microsoft Word
Adobe Photoshop
HP Instant Share

เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะแสดงปลายทางสแกน รวมถึงแอพพลิเคชันที่
ติดต้ังอยูบนคอมพิวเตอรของทาน ดังนั้น เมนู Scan To (สแกนไปยัง) อาจจะ
มีรายชื่อจุดหมายปลายทางการสแกนที่แตกตางจากรายชื่อที่แสดงอยูที่น่ี

บท 1
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เมนภูาพถาย 
Select Photos (เลือก
ภาพ)
Number of Copies
(จํานวนสําเนา)
Image Size (ขนาดภาพ)
Paper Size (ขนาด
กระดาษ)
Paper Type (ประเภท
กระดาษ)
Layout Style (รูปแบบ
การจัดหนา)
Smart Focus (โฟกัส
อัจฉริยะ)
Digital Flash (แฟลช
ดิจิตอล)
Set New Defaults
(กําหนดคาดีฟอลตใหม)

เมนแูผนเลือกภาพ 
Print (พิมพ)
Scan (สแกน)

คูมือการใชงาน 9
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เมนกูารตั้งคา 
1. Help Menu (เมนวูิธี
ใช)
2. Print Report (พิมพ
รายงาน)
3. Tools (เครื่องมือ)
4. Preferences
(ลักษณะที่ตองการ)

ตัวเลือก Help Menu (เมนูวิธีใช) บน Setup Menu (เมนูการตั้งคา) ชวยทํา
ใหเขาสูหัวขอวิธีใชที่สําคัญไดอยางรวดเร็ว ขอมูลสวนใหญจะแสดงบนหนาจอ
คอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมตอ

ใช HP Image Zone เพื่อการใชงาน HP All-in-One เพิ่ม
เติม 

ซอฟตแวร HP Image Zone ไดรับการติดต้ังไวในคอมพิวเตอรของทานเมื่อ
ทานต้ังคาเครื่อง HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการติดต้ัง
ที่มาพรอมกับเครื่อง

การเขาถึงซอฟตแวร HP Image Zone จะแตกตางกันตามระบบปฏิบัติการ
(OS):
● หากทานมีเครื่องพีซีท่ีรัน Windows จุดเขาใชซอฟตแวร HP Image

Zone คือหนาตาง HP Director (ตัวจัดการ HP)
● หากทานมีเครื่อง Macintosh ซึ่งรัน OS 10.1.5 หรือรุนใหมกวา จุดเขา

ใชซอฟตแวร HP Image Zone คือหนาตาง HP Image Zone
● หากทานมีเครื่อง Macintosh ซึ่งรัน OS 9.2.6 หรือรุนกอนหนา จุดเขา

ใชซอฟตแวร HP Image Zone คือหนาตาง HP Director (ตัวจัดการ
HP)

จุดเขาใชชวยใหทานเริ่มใชซอฟตแวรและบริการของ HP Image Zone ได

ทานสามารถเพิ่มฟงกชันของเครื่อง HP All-in-One ไดอยางรวดเร็วและงาย
ดายโดยใชซอฟตแวร HP Image Zone โปรดดูที่ชองที่เหมือนกันนี้ในคูมือ
เลมนี้ ซึ่งจะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับบางหัวขอโดยเฉพาะ และขอมูลที่เปน
ประโยชนสําหรับงานของทาน

บท 1
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การเขาสูซอฟตแวร HP Image Zone (Windows)   
เปด HP Director (ตัวจัดการ HP) จากไอคอนบนเดสกท็อป ไอคอนที่ซสิเต็ม
เทรย หรือเมนู Start (เริ่มตน) คุณสมบัติของซอฟตแวร HP Image Zone
จะปรากฏขึ้นใน HP Director (ตัวจัดการ HP)

การเปดใชงาน HP Director (ตัวจัดการ HP)
1. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– ดับเบิลคลิกไอคอน HP Director (ตัวจัดการ HP) บนเดสกท็อป
ของ Windows

– ดับเบิลคลิกไอคอน Hewlett-Packard Digital Imaging
Monitor (หนาจอรูปดิจิตอลของ Hewlett-Packard) ใน     
ซิสเต็มเทรยซึ่งอยูทางขวาของทาสกบาร Windows

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

2. คลิกชอง Select Device  (เลือกอุปกรณ) เพ่ือดูรายการอุปกรณที่ไดรับ
การติดต้ัง

3. เลือก HP All-in-One

หมายเหตุ ไอคอนในภาพ HP Director (ตัวจัดการ HP) ดานลาง
นี้ อาจแตกตางจากที่ปรากฏในคอมพิวเตอรของทาน HP Director (ตัว
จัดการ HP) จะถูกปรับแตงเพื่อใหแสดงไอคอนที่สัมพันธกับอุปกรณที่
เลือกไวหากอุปกรณที่เลือกไวไมมีคุณสมบัติหรือฟงกชันพิเศษ ไอคอน
ของคุณสมบัติหรือฟงกชันนั้นๆ จะไมแสดงใน HP Director (ตัว
จัดการ HP)

เคล็ดลับ หาก HP Director (ตัวจัดการ HP) บนเครื่องคอมพิวเตอร
ของทานไมมไีอคอนใดๆ แสดงวาอาจมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนระหวางการ
ติดต้ังซอฟตแวร เพ่ือแกไขปญหานี้ ใหถอนการติดต้ังซอฟตแวรโดยใช
วิธีใดวิธีหน่ึงใน การถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม

ปุม ชื่อและวัตถปุระสงค

Scan Picture (สแกนรูป): สแกนภาพถาย รูปภาพ หรือภาพวาด และ
แสดงใน HP Image Zone 

Scan Document (สแกนเอกสาร): สแกนเอกสารที่มขีอความ หรือท่ี
มทีั้งขอความและภาพ แลวแสดงในโปรแกรมที่เลือกไว 
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ปุม ชื่อและวัตถปุระสงค

Make Copies (ทําสําเนา): แสดงกรอบโตตอบ Copy (ทําสําเนา)
สําหรับอุปกรณที่เลือกไว ซึ่งทานสามารถทําสําเนารูปภาพหรือเอกสาร
ได ทานสามารถเลือกคุณภาพการทําสําเนา จํานวนสําเนา สี และขนาด
ได 

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

Transfer Images (ถายโอนภาพ): แสดงซอฟตแวรถายโอนรูปภาพ
ของ HP ซึ่งทานสามารถถายโอนรูปภาพไดจาก HP All-in-One ไป
บันทึกไวในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน 

Document viewer (ตัวจัดการเอกสาร): อิมพอรต หา แกไข ดู
ดําเนินการ พิมพ และสงเอกสาร 

หมายเหตุ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติเพ่ิมเติมและรายการ
เมนู เชน การอัพเดตซอฟตแวร ความคิดสรางสรรค และ HP ชอปปง
โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)

นอกจากนี้ เมนูและรายการในรายชื่อยังชวยในการเลือกอุปกรณที่ทานตองการ
ใช ตรวจสอบสถานะ ปรับการตั้งคาซอฟตแวรตางๆ และเขาดูวิธีใชบนหนาจอ
ตารางตอไปนี้จะอธิบายขอมูลของรายการเหลานี้

คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

วิธีใช ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเขาสู HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image
Zone) ซึ่งจะมขีอมูลวิธีใชงานซอฟตแวร และขอมูลการแกปญหาเบื้อง
ตนสําหรับเครื่อง HP All-in-One

เลือกอุปกรณ ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกอุปกรณที่ทานตองการใชจากรายช่ืออุปกรณที่ติด
ต้ัง

การตั้งคา ใชคุณสมบัตินี้ เพ่ือดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ของ HP All-in-One
เชน การพิมพ การสแกน หรือการทําสําเนา

บท 1
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คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

สถานะ ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือแสดงสถานะปจจุบันของ HP All-in-One

การเขาถึงซอฟตแวร HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 หรือรุน
ใหมกวา) 

หมายเหตุ Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 ไมรองรับการใช
ซอฟตแวรนี้

เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone ไอคอน HP Image Zone จะ
แสดงไวใน Dock
ทานสามารถเขาสูซอฟตแวร HP Image Zone ไดดวยวิธีหนึ่งในสองวิธีดังนี้:
● ทางหนาตาง HP Image Zone
● ทางเมนู Dock ของ HP Image Zone

การใชหนาตาง HP Image Zone
หนาตาง HP Image Zone มสีวนประกอบหลักสองสวน:
● สวนการแสดงผลสําหรับแท็บ Products/Services (ผลิตภัณฑ/บริการ)

– แท็บ Products (ผลิตภัณฑ) จะใหทานเขาใชคุณสมบัติตางๆ ของ
ผลิตภัณฑ HP imaging เชน เมนปูอปอัพของผลิตภัณฑที่ติดต้ัง และ
รายชื่องานที่มสีําหรับผลิตภัณฑปจจุบัน รายชื่อดังกลาวอาจรวมถึง
งานตางๆ เชน การทําสําเนา สแกน หรือถายโอนภาพ การคลิก     
บนงานจะเปดแอพพลิเคชันเพ่ือชวยทานจัดการกับงานดังกลาว

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

● กรอบขอความ Search HP Image Zone Help (คนหาวิธีใช HP
Image Zone)
กรอบขอความ Search HP Image Zone Help (คนหาวิธีใช HP
Image Zone) จะชวยใหทานคนหา HP Image Zone Help (วิธีใช
HP Image Zone) ดวยคําสําคัญ (keyword) หรือวลีได

การเปดหนาตาง HP Image Zone
➔ คลิกไอคอน HP Image Zone ใน Dock

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

(ทําตอ)
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หมายเหตุ ไอคอนในตารางดานลางนี้อาจแตกตางจากทีป่รากฏใน
คอมพิวเตอรของทานหนาตาง HP Image Zone จะถูกปรับแตงเพื่อให
แสดงไอคอนคุณสมบัติที่สัมพันธกับอุปกรณที่เลือกไวหากอุปกรณที่เลือก
ไวไมมีคุณสมบัติหรือฟงกชันพิเศษ คุณสมบัติหรือฟงกชันนั้นๆ จะไม
แสดงในหนาตาง HP Image Zone

Products (ผลิตภัณฑ)

ไอคอน คุณสมบัตแิละวัตถปุระสงค

Unload Images (อันโหลดภาพ): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือถายโอนภาพจาก
การดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอรของทาน 

Scan Picture (สแกนรูป): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือสแกนภาพและแสดง
ใน HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) 

Scan to OCR (สแกนไปยัง OCR): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือสแกนและ
แสดงขอความในโปรแกรมซอฟตแวรการแกไขขอความปลายทางที่
เลือกไว 

หมายเหตุ คุณสมบัติที่พรอมใชงานของเครื่องจะแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศ/ภูมิภาค

Make Copies (ทําสําเนา): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือทําสําเนาสีขาวดําหรือ
สําเนาสี 

Services (บริการ)

ไอคอน คุณสมบัตแิละวัตถปุระสงค

HP Image Edit: ใชคุณสมบัติน้ีเพ่ือตัดตอภาพ (10.2 หรือรุนใหม
กวา) 
ใชคุณสมบัติน้ีเพ่ือดูและตัดตอภาพ (เฉพาะ 10.1.5 เทานั้น)

HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP): ใชคุณสมบัติน้ีเพ่ือดูภาพ
(10.2 หรือรุนใหมกวา) 

HP Image Print: ใชคุณสมบัติน้ีเพ่ือพิมพภาพจากอัลบั้มโดยใช  
เทมเพลตใดเทมเพลตหนึ่งที่มีอยู 

บท 1

14 HP PSC 1600 All-in-One series

H
P 

A
ll-

in
-O

ne
 ภ
าพ
รว
ม



Services (บริการ)

ไอคอน คุณสมบัตแิละวัตถปุระสงค

HP Instant Share: ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเปดไคลเอนตแอพพลิเคชัน
ของซอฟตแวร HP Instant Share (10.2 หรือรุนใหมกวาเทานั้น) 

HP Email Portal: ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือสงภาพถายผานอีเมลไดอยาง
งายดาย 

นอกจากไอคอนคุณสมบัติตางๆ แลว ทานยังสามารถเลือกอุปกรณตางๆ ที่ตอง
การใชงาน ตรวจสอบสถานะ ปรับการตั้งคาซอฟตแวร และเขาสูหนาจอวิธีใช
งานโดยใชเมนแูละรายการตางๆ ไดอีกดวย ตารางตอไปน้ีจะอธิบายขอมูลของ
รายการเหลานี้

คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

Select
Device
(เลือก
อุปกรณ)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกอุปกรณที่ทานตองการใชจากรายการอุปกรณที่
ไดรับการติดต้ัง

Settings
(การตั้งคา)

ใชคุณสมบัตินี้ เพ่ือดูหรือเปลี่ยนการต้ังคาตางๆ ของ HP All-in-One
เชน การพิมพ การสแกน หรือการทําสําเนา

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

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือคนหา HP Image Zone Help (วิธีใช HP
Image Zone) ซึ่งจะมีขอมูลวิธีใชงานซอฟตแวร และขอมูลการแก
ปญหาเบื้องตนสําหรับเครื่อง HP All-in-One

การใชเมน ูHP Image Zone Dock
เมนู HP Image Zone Dock จะเปนทางลัดไปยังบริการตางๆ ของ
HP Image Zone เมน ูDock จะประกอบดวยแอพพลิเคชันทั้งหมดที่มอียูใน
รายชื่อแท็บ Services (บริการ) ในหนาตาง HP Image Zone ทานสามารถ
เลือกลักษณะที่ตองการของ HP Image Zone เพ่ือเพิ่มรายการอื่นๆ เขาไปใน
เมนู เชน งานจากรายชื่อแท็บ Products (ผลิตภัณฑ) หรือ HP Image

(ทําตอ)
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Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู 
HPImage Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)

การแสดงเมน ูHP Image Zone Dock
➔ กดเมาสที่ไอคอน HP Image Zone Dock คางไว

การเขาถึงซอฟตแวร HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 หรือรุนกอน
หนา) 

HP Director (ตัวจัดการ HP) เปนจุดเขาถึงซอฟตแวร HP Image Zone
ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของเครื่อง HP All-in-One ของทาน HP Director 
ตัวจัดการ HP) จะชวยใหทานเปดใชงานฟงกชันตางๆ เชน การสแกน การทํา
สําเนา หรือการอันโหลดภาพจากกลองถายรูปดิจิตอลหรือการดหนวยความจํา
ทานยังสามารถใช HP Director (ตัวจัดการ HP) เปด HP Gallery
(แกลเลอรีภ่าพของ HP) เพ่ือดู แกไข และจัดการภาพในคอมพิวเตอรได

การเปด HP Director (ตัวจัดการ HP)
1. ทานสามารถเขาสูซอฟตแวร HP Image Zone ไดดวยวิธีหนึ่งในสองวิธี

ดังนี้:
– ดับเบิลคลิกช่ือท่ีทานต้ังไวสําหรับ HP Director (ตัวจัดการ HP)

บนเดสกท็อป
– ดับเบิลคลิกช่ือท่ีทานต้ังไวสําหรับ HP Director (ตัวจัดการ HP) ใน

โฟลเดอร Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and
Imaging Software

หมายเหตุ หากทานติดต้ังอุปกรณ HP หลายชนิด (ตัวอยางเชน
HP All-in-One กลอง และสแกนเนอร HP) ไอคอน
HP Director (ตัวจัดการ HP) สําหรับอุปกรณแตละชนิดจะแสดง
บนเดสกท็อป อยางไรก็ตาม หากทานติดต้ังอุปกรณชนิดเดียวกัน
สองตัว (ตัวอยางเชน ทานอาจมีเครื่องแล็ปท็อปที่เช่ือมตอกับ
อุปกรณ HP All-in-One อยูสองตัว กลาวคือ ตัวหนึ่งอยูที่ทํางาน
และอีกตัวหนึ่งอยูที่บาน) จะมีไอคอน HP Director (ตัวจัดการHP)
 รูปเดียวแสดงบนเดสกท็อป

2. หนาตาง HP Director (ตัวจัดการ HP) จะปรากฏขึ้น
HP Director (ตัวจัดการ HP) จะแสดงเฉพาะปุมใชงานที่สัมพันธกับ
อุปกรณท่ีเลือกเทานั้น

หมายเหตุ ไอคอนในตารางดานลางนี้อาจแตกตางจากทีป่รากฏใน
คอมพิวเตอรของทานเมนู HP Director (ตัวจัดการ HP) จะถูกปรับ
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แตงเพ่ือใหแสดงไอคอนที่สัมพันธกับอุปกรณที่เลือกไวหากอุปกรณที่
เลือกไวไมมีคุณสมบัติหรือฟงกชันพิเศษ ไอคอนของคุณสมบัติหรือ
ฟงกชันนั้นๆ จะไมแสดงออกมา

การทํางานของอุปกรณ

ไอคอน วัตถปุระสงค

Unload Images (อันโหลดภาพ): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือถายโอนภาพจาก
การดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอรของทาน 

Scan Picture (สแกนรูป): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือสแกนภาพและแสดง
ใน HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) 

Scan Document (สแกนเอกสาร): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือสแกนและ
แสดงขอความในโปรแกรมซอฟตแวรการแกไขขอความปลายทางที่
เลือกไว 

หมายเหตุ คุณสมบัติที่พรอมใชงานของเครื่องจะแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศ/ภูมิภาค

Make Copies (ทําสําเนา): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือทําสําเนาสีขาวดําหรือ
สําเนาสี 

จัดการและใชงานรวม

ไอคอน วัตถปุระสงค

HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือแสดง
HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) เพ่ือดูและตัดตอภาพ 

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

คูมือการใชงาน 17
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จัดการและใชงานรวม

คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

แอพลิเคชัน
เพ่ิมเติม 

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกแอพพลิเคชันอื่นๆ บนคอมพิวเตอรของทาน

เว็บไซตของ
HP 

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกเว็บไซตของ HP

วิธีใชของ
HP 

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกแหลงขอมูลวิธีใชดวย HP All-in-One

การตั้งคา ใชคุณสมบัตินี้ เพ่ือดูหรือเปลี่ยนการต้ังคาตางๆ ของ HP All-in-One
เชน การพิมพ การสแกน หรือการทําสําเนา

บท 1
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2 รายละเอียดเพิ่มเติม

แหลงขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลที่เปนเอกสารหรือขอมูลบนหนาจอ จะให
รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP All-in-One

คูมือการติดตั้ง

คูมือการติดต้ังจะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งคา
เครื่อง HP All-in-One และการติดต้ังซอฟตแวร
โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตามลําดับ

หากทานประสบปญหาระหวางการตั้งคา โปรดดูการ
แกไขปญหาเบื้องตนในสวนสุดทายของคูมือการตั้งคา
ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตน หรือไปที่
www.hp.com/support

HP PSC 1600 series
User Guide คูมือการใชงาน

คูมือการใชงานประกอบดวยขอมูลการใชเครื่อง
HP All-in-One รวมทั้งคําแนะนําการแกไขปญหา
เบื้องตน และวิธีการใชทีละข้ันตอน

HP Image Zone Tour
HP Image Zone Tour เปนวิธีการโตตอบท่ีสนุกใน
การดูภาพรวมแบบยอๆ ของซอฟตแวรที่รวมอยูใน
HP All-in-One ของทาน ทานจะไดเรียนรูวิธีการ
ของ HP Image Zone ในการชวยตัดตอ จัดเรียง
และพิมพภาพถาย

HP Director (ตัวจัดการ HP)
HP Director (ตัวจัดการ HP) มวีิธีการเขาใช
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน การตั้งคาดีฟอลต สถานะ และ
วิธีใชบนหนาจอสําหรับอุปกรณ HP ของทาน ในการ
เริ่มใช HP Director (ตัวจัดการ HP) ใหดับเบิลคลิก
 ไอคอน HP Director (ตัวจัดการ HP)
จาก      เดสกท็อปของทาน

คูมือการใชงาน 19
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HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)
HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image
Zone) จะใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช
ซอฟตแวรสําหรับ HP All-in-One ของทาน
● หัวขอ Get step-by-step instructions (คํา

แนะนําวิธีการใชงานแตละข้ันตอน) จะใหราย
ละเอียดเก่ียวกับการใชซอฟตแวร HP Image
Zone กับอุปกรณของ HP

● หัวขอ สํารวจสิ่งทีท่านสามารถทําได จะใหขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งที่สรางสรรคและสิ่งที่ทานทําได
ดวยซอฟตแวร HP Image Zone และอุปกรณ
HP ของทาน

● หากทานตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมหรือตอง
การตรวจดูการอัพเดตตางๆ ของซอฟตแวร HP
โปรดดูหัวขอ การแกไขปญหาเบื้องตนและการ
สนับสนุน

หนาจอวิธใีชจากอุปกรณของทาน

อุปกรณของทานสามารถแสดงวิธีใชบนหนาจอได และ
จะมขีอมูลเกี่ยวกับหัวขอที่เลือก ทานสามารถเขาดูวิธีใช
บนหนาจอไดจากแผงควบคุม

1. กด ตั้งคา บนแผงควบคุม
เมนูวิธีใชจะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม

2. กด OK
3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูตัวเลือกวิธีใชท่ีมใีห
4. กด OK เพ่ือดูหัวขอที่เลือกไวบนหนาจอ

คอมพิวเตอรของทาน

 Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดซึ่งอาจไมพบ
ในเอกสารอื่นๆ

ติดต้ังซอฟตแวรเพ่ือเขาสูไฟล Readme

www.hp.com/support หากสามารถเขาอินเทอรเน็ตได ทานสามารถขอความ
ชวยเหลือและการสนับสนุนจากเว็บไซต HP เว็บไซตนี้
จะใหขอมูลการสนับสนุนดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยว
กับ  ไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซื้อ

บท 2
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3 ขอมูลการเชื่อมตอ

เครื่อง HP All-in-One มีพอรท USB ใหทานสามารถเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรโดยตรงโดยใชสายเคเบิล USB ทั้งยังมคีวามสามารถในการเชื่อม
ตอเครือขายได โดยใชเซิรฟเวอรการพิมพ (HP JetDirect 175x) ทาน
สามารถหาซื้อ HP JetDirect เปนอุปกรณเสริมสําหรับเครื่อง HP All-in-
One ได เพ่ือการเครื่องรวมกันไดอยางงายดายและประหยัดผานเครือขาย
Ethernet ท่ีมอียู

ประเภทการเชื่อมตอทีร่องรับ  
รายละเอียด จํานวนของ

คอมพิวเตอรทีแ่นะ
นําใหเชื่อมตอ เพื่อ
ใหเกิดประสทิธภิาพ
การทํางานสูงสุด

คุณสมบัตขิอง
ซอฟตแวรทีร่องรับ

คําแนะนําใน การ
ติดตั้ง

การเชื่อมตอกับ
พอรท USB

คอมพิวเตอรหนึ่ง
เครื่องเชื่อมตอกับ
HP All-in-One
โดยใชสายเคเบิล
USB
พอรท USB อยู
ดานหลังของ
อุปกรณ

รองรับคุณสมบัติทั้ง
หมด

ปฏิบัติตามคําแนะ
นําอยางละเอียด ใน
คูมือการติดต้ัง

การใชเครื่องพิมพท่ี
ใช Windows รวม
กัน

หาเครื่อง

ตองเปดโฮสต
คอมพิวเตอรไว
ตลอดเวลา มเิชน
นั้น คอมพิวเตอร
เครื่องอื่นจะพิมพไป
ยัง HP All-in-
One ไมได

รองรับคุณสมบัติทั้ง
หมดท่ีอยูใน
คอมพิวเตอรโฮสต
เฉพาะการพิมพเทา
นั้นที่รองรับจาก
คอมพิวเตอรเครื่อง
อื่น

สําหรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการติดต้ัง
โปรดดู ใช
คุณสมบัติการใช
เครื่องพิมพรวมกัน
สําหรับ Windows
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รายละเอียด จํานวนของ
คอมพิวเตอรทีแ่นะ
นําใหเชื่อมตอ เพื่อ
ใหเกิดประสทิธภิาพ
การทํางานสูงสุด

คุณสมบัตขิอง
ซอฟตแวรทีร่องรับ

คําแนะนําใน การ
ติดตั้ง

การใชเครื่องพิมพ
รวมกัน
(Macintosh)

หาเครื่อง

ตองเปดโฮสต
คอมพิวเตอรไว
ตลอดเวลา มเิชน
นั้น คอมพิวเตอร
เครื่องอื่นจะพิมพไป
ยัง HP All-in-One 
ไมได

รองรับคุณสมบัติทั้ง
หมดท่ีอยูใน
คอมพิวเตอรโฮสต
เฉพาะการพิมพเทา
นั้นที่รองรับจาก
คอมพิวเตอรเครื่อง
อื่น

สําหรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการติดต้ัง
โปรดดู ใช
คุณสมบัติการใช
เครื่องพิมพรวมกัน
(Macintosh OS
X)

การเชื่อมตอเครือ
ขายผาน
HP JetDirect
175x (J6035C)
คุณสมบัติที่พรอมใช
งานของผลิตภัณฑ
HP JetDirect จะ
แตกตางกันไปใน
แตละประเทศ/
ภูมิภาค

คอมพิวเตอรหา
เครื่องที่เช่ือมตอกับ
เครือขาย

รองรับเฉพาะการ
พิมพและ
Webscan เทาน้ัน
สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับ
Webscan โปรดดู
การใช Webscan
ใชการทําสําเนาและ
การพิมพไดจากแผง
ควบคุมของ
HP All-in-One
ของทาน

สําหรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการติดต้ัง
โปรดดู การตั้งคา
HP JetDirect
175x

เชื่อมตอโดยใชสายเคเบิล USB 
คําแนะนําโดยละเอียดสําหรับการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเคร่ือง HP All-
in-One โดยใชสายเคเบิล USB จะอยูในคูมือการติดต้ังที่มาพรอม กับเครื่อง

ใชคุณสมบัตกิารใชเครื่องพิมพรวมกันสําหรับ Windows   
หากคอมพิวเตอรของทานอยูบน เครือขาย และคอมพิวเตอรเครื่องอื่นบนเครือ
ขายเช่ือมตอกับ HP All-in-One โดยใชสายเคเบิล USB ทานสามารถ
ใช อุปกรณนั้นเปนเครื่องพิมพโดยใชคุณสมบัติการใชเครื่องพิมพรวมกัน
สําหรับ Windows คอมพิวเตอรที่เช่ือมตอโดยตรงกับ HP All-in-One ทํา

บท 3
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หนาที่เหมือนเปนโฮสตสําหรับเครื่องพิมพและมีการทํางานของคุณสมบัติเต็มรูป
แบบ คอมพิวเตอรของทานซึ่งเรียกวาไคลเอ็นตน้ันเขาถึงเฉพาะคุณสมบัติการ
พิมพเทาน้ัน ฟงกชันอื่นๆ ทั้งหมดตองดําเนินการบนโฮสตคอมพิวเตอร

การใชเครื่องพิมพทีใ่ช Windows รวมกัน
➔ โปรดดูคูมือการใชงาน ที่มากับคอมพิวเตอรของทานหรือวิธีใชบนหนาจอ

Windows

ใชคุณสมบัตกิารใชเครื่องพิมพรวมกัน (Macintosh OS
X)   

หากคอมพิวเตอรของทานอยูบนเครือขาย และคอมพิวเตอรเครื่องอื่นบน เครือ
ขายเช่ือมตอกับ HP All-in-One โดยใชสายเคเบิล USB ทานสามารถ
ใช อุปกรณนั้นเปนเครื่องพิมพโดยใชคุณสมบัติการใชเครื่องพิมพรวมกัน
คอมพิวเตอรที่เช่ือมตอโดยตรงกับ HP All-in-One ทําหนาที่เหมือนเปนโฮสต
สําหรับเครื่องพิมพและมีการทํางานของคุณสมบัติเต็มรูปแบบ คอมพิวเตอรของ
ทานซึ่งเรียกวาไคลเอ็นตนั้นจะเขาถึงเฉพาะคุณสมบัติการพิมพเทานั้น ฟงกชัน
อื่นๆ ทั้งหมดตองดําเนินการบนโฮสตคอมพิวเตอร

หากตองการใชคุณสมบัติการใชเครื่องพิมพรวมกัน
1. ในคอมพิวเตอรโฮสต ใหเลือก System Preferences (ลักษณะที่ตอง

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

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

พิมพรวมกัน)

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

หมายเหตุ การใช HP JetDirect 175x ทานสามารถพิมพและสงสแกน
โดยใช Webscan จากคอมพิวเตอรของทาน ทานยังทําสําเนาและพิมพ
จากแผงควบคุมของ HP All-in-One ได

หากตองการเชื่อมตอ HP All-in-One กับเครือขาย โดยใช HP JetDirect
175x (Windows)
1. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– หากทานติดต้ัง HP All-in-One และ HP JetDirect 175x เปนครั้ง
แรก ใหใชคูมือการติดต้ังสําหรับ HP All-in-One ของทานและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับการติดต้ังฮารดแวร

– หาก HP All-in-One ของทานเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรดวยสาย
เคเบิล USB และทานตองการเช่ือมตอกับเครือขายโดยใช
HP JetDirect 175x ใหถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP Image
Zone จากคอมพิวเตอรของทาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม

2. ปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดต้ัง HP JetDirect 175x เพ่ือเช่ือมตอ
เซิรฟเวอรการพิมพเขากับ LAN

3. เช่ือมตอ HP JetDirect เขากับพอรท USB ที่ดานหลังของเครื่อง
HP All-in-One

4. ใสแผนซดีีการติดต้ัง HP JetDirect
ทานจะใชซดีีนี้เพ่ือกําหนดตําแหนง HP JetDirect บนเครือขาย

5. เลือก Install (ติดต้ัง) เพ่ือรันโปรแกรมติดต้ัง HP JetDirect
6. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหใสซดีีการติดต้ัง HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานทําการติดต้ังเครื่อง HP All-in-One และ HP
JetDirect 175x เปนครั้งแรก อยารันตัวชวยติดต้ัง HP All-in-
Oneแคติดต้ังไดรเวอรตามคําแนะนําดานลาง

7. ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของทานดังน้ี:
หากทานใช Windows XP หรือ 2000:
➔ คนหารูทไดเร็คทอรี่ของซีดี และเลือกไฟลไดรเวอรเครื่องพิมพ

hpoprn08.inf.

บท 3

24 HP PSC 1600 All-in-One series

ข
อม
ูลก
าร
เช
ื่อม
ต
อ



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

ยอยของภาษาที่ถูกตอง
เชน สําหรับผูท่ีใชภาษาอังกฤษ ใหคนหาไดเร็คทอรี่ \enu\drivers
\win9x_me ซึ่ง enu เปนไดเร็คทอรี่ภาษาอังกฤษและ win9x_me
สําหรับ Windows ME ไฟลไดรเวอรเครื่องพิมพคือไฟล
hpoupdrx.inf

b. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหจัดการกับแตละไฟลที่ตองการซ้ําอีกครั้ง
8. ทําการติดต้ังใหเสร็จสมบูรณโดยปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

คอมพิวเตอรของทาน

หมายเหตุ หากทานตองการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของทานโดยใชสาย
เคเบิล USB ในภายหลัง ใหยกเลิกการเชื่อมตอ HP JetDirect จาก
HP All-in-One ของทาน ถอนการติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ HP 
จากคอมพิวเตอร และปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหไวในคูมือการติดต้ังที่ให
มาพรอมกับ HP All-in-One

หากตองการเชื่อมตอ HP All-in-One กับเครือขาย โดยใช HP JetDirect
175x (Macintosh)
1. ปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดต้ัง HP JetDirect 175x เพ่ือเช่ือมตอ

เซิรฟเวอรการพิมพเขากับ LAN
2. เช่ือมตอ HP JetDirect เขากับพอรท USB ที่ดานหลังของเครื่อง

HP All-in-One
3. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– หากทานติดต้ัง HP All-in-One เปนครั้งแรก ตรวจดูวาใสซีดีการติด
ต้ัง HP All-in-One ลงในไดรฟซีดีรอมในคอมพิวเตอรของทานแลว
และรันตัวชวยการติดต้ัง HP All-in-One
ซอฟตแวรที่รองรับเครือขายสําหรับคอมพิวเตอรของทานจะไดรับการ
ติดต้ัง
เมื่อเสร็จสิ้นการติดต้ังแลว HP All-in-One Setup Assistant
(ตัวชวยการติดต้ัง HP All-in-One) จะปรากฏขึ้นในคอมพิวเตอร

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

4. ปฏิบัติตามคําสั่งที่หนาจอและปอนขอมูลตามที่จําเปน

หมายเหตุ ตองคลิก TCP/IP Network (เครือขาย TCP/IP) 
บนหนาจอการเชื่อมตอ

การใช Webscan
Webscan จะชวยใหทานสแกนแบบพื้นฐานไดผานเครื่อง HP JetDirect
175x โดยใชเพียงเว็บเบราเซอร นอกจากนี้ Webscan ยังชวยใหทานสามารถ
สแกนจากเครื่อง HP All-in-One โดยไมตองติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณบน
เครื่องคอมพิวเตอร เพียงปอนไอพีแอดเดรสของ HP JetDirect ลงในเว็บเบรา
เซอร และเขาสูเว็บเซิรฟเวอรและ Webscan ที่ติดต้ังอยูขางใน
อินเตอรเฟสผูใชสําหรับ Webscan มีเอกลักษณเฉพาะตัวสําหรับการใช
HP JetDirect และไมรองรับปลายทางการสแกนไปยังเหมือนกับ
ซอฟตแวร  สําหรับสแกน HP Image Zone ฟงกชันอีเมลของ Webscan 
มจีํากัด ดังนั้น ทานจึงควรใชซอฟตแวรสําหรับการสแกน HP Image Zone
หากไมไดเช่ือมตอโดยใช HP JetDirect

การใช Webscan
1. กดปุมทดสอบทีอ่ยูดานหลัง HP JetDirect 175x สักครูแลวปลอย

หนาการตั้งคาเครือขาย HP JetDirect จะพิมพงานใน HP All-in-One
2. ปอนไอพีแอดเดรสของ HP JetDirect (ที่ไดจากหนาการตั้งคาเครือขาย)

ในเว็บเบราเซอรในคอมพิวเตอรของทาน
เว็บเซิรฟเวอร HP JetDirect จะเปดข้ึนในหนาตางเบราเซอร

3. เลือก Scan (สแกน)
4. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

บท 3
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4 การวางตนฉบับและการใสกระดาษ

ในบทนี้ประกอบดวยคําแนะนําสําหรับการวางตนฉบับลงบนกระจกเพื่อทํา
สําเนา สแกน หรือสงแฟกซ การเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมกับงาน การ
ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ และการปองกันปญหากระดาษติด

การวางตนฉบับ     
ทานสามารถทําสําเนาหรือสแกนตนฉบับกระดาษ letter หรือกระดาษขนาด
A4 ไดโดยวางตนฉบับไวบนกระจกตามที่อธิบายไวนี้และทานควรปฏิบัติตามคํา
แนะนําตอไปน้ีเมื่อวางแผนเลือกภาพบนกระจกเพื่อการพิมพภาพถาย

หมายเหตุ คุณสมบัติพิเศษตางๆ จะทํางานไมถูกตองหากกระจกและ
แผนรองฝาปดไมสะอาดสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความ
สะอาดเครื่อง HP All-in-One

การวางตนฉบับลงบนกระจก
1. ยกฝาปดข้ึนและวางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

หากทานวางแผนเลือกภาพ ควรตรวจสอบใหแนใจวาสวนบนของแผน
เลือกภาพอยูในแนวเดียวกับขอบดานขวาของกระจก

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการวางตนฉบับ โปรดดูคําแนะนําท่ีอยูตรงขอบ
ดานหนาและดานขวาของกระจก
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เคล็ดลับ ทานสามารถทําสําเนาหรือสแกนตนฉบับที่มีขนาดใหญได
โดยนําฝาครอบออกจาก HP All-in-One ในการนําฝาครอบออก
ใหยกฝาครอบขึ้นในตําแหนงเปด จับฝาครอบตรงดานขางทั้งสอง
ดาน แลวดึงข้ึนตามปกติแลว เรายังสามารถใชฟงกชันของ HP All-
in-One ไดเมื่อนําฝาครอบออก ใสฝาครอบกลับเขาที่ดวยการใส
บานพับเขาไปในชองเสียบใหถูกตอง

เลือกกระดาษสําหรับพิมพและทําสําเนา
ทานสามารถใชกระดาษประเภทและขนาดตางๆ กับเครื่อง HP All-in-One
โปรดดูคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือใหมคุีณภาพการพิมพและการทําสําเนาที่ดีที่สุด
อยาลืมเปล่ียนการตั้งคา เมื่อทานเปลี่ยนประเภทหรือขนาดกระดาษ

กระดาษทีแ่นะนํา 
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่
ออกแบบมาเฉพาะสําหรับประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพ ตัวอยางเชน หาก
ทานจะพิมพภาพถาย ใหใสกระดาษภาพถายแบบ glossy (มัน) หรือ matte
(ดาน) ลงในถาดกระดาษ หากทานจะพิมพแผนพับหรือการนําเสนองาน ใหใช
ประเภทของกระดาษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับงานนั้น

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษ HP ใหดู HP Image Zone Help
(วิธีใช HP Image Zone) หรือดูเว็บไซต HP:
www.hp.com/support/inkjet_media

หมายเหตุ ขณะน้ี เว็บไซตสวนน้ีมีเฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น
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กระดาษทีค่วรหลีกเลี่ยงการใชงาน 
การใชกระดาษที่บางเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่ยืดออกไดงายอาจ
เปนสาเหตุทําใหกระดาษติดได การใชกระดาษเนื้อหนาหรือไมดูดซับหมึกเปน
สาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบูรณ

ไมแนะนําใหใชกระดาษตอไปนีส้ําหรับพิมพ:
● กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมกีารออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณของ HP Inkjet โดยเฉพาะ)
● เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินิน อาจทําใหพิมพไดไมเรียบ

และอาจทําใหหมึกซึมเลอะได
● กระดาษที่ลื่น เปนมันวาว หรือเคลือบมากเกินไปซึ่งไมไดออกแบบมา

สําหรับใชกับเครื่อง HP All-in-One โดยเฉพาะ กระดาษชนิดนี้อาจจะติด
ในเครื่อง HP All-in-One หรือทําใหหมึกไมติด

● กระดาษที่มีหลายสวน (เชน สองสวนหรือสามสวน) กระดาษอาจยับยน
หรือติด และหมึกอาจจะเลอะได

● ซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตาง อาจติดอยูในลูกกลิ้งและเกิดปญหา
กระดาษติดได

● ปายประกาศ

กระดาษบางอยางอาจไมมใีหใช ทั้งน้ีข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของทาน

ไมแนะนําใหใชกระดาษตอไปนีส้ําหรับการทําสําเนา:
● กระดาษขนาดใดก็ตามนอกจากขนาด letter, A4, 10 x 15 ซม. , 13 x

18 ซม. , Hagaki (เฉพาะในญี่ปุน) หรือ L (เฉพาะในญี่ปุน) กระดาษ
บางอยางอาจไมมีใหใช ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของทาน

● กระดาษ Panoramic
● กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมกีารออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณของ HP Inkjet โดยเฉพาะ)
● ซองจดหมาย
● ปายประกาศ
● แผนใส (ที่ไมใช HP Premium Inkjet Transparency Film หรือ HP

Premium Plus Inkjet Transparency Film)
● กระดาษที่มีหลายสวนหรือแผนฉลาก

การใสกระดาษ 
สวนน้ีจะอธิบายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน HP All-
in-One สําหรับการทําสําเนาหรือพิมพ
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ขอควรระวัง ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมีรอยฉีกขาด รอยยับ
ขอบพับหรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปด
ผนึกได หากไมมีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิและความชื้นอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง
HP All-in-One ไดไมดี

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน             
ทานสามารถใสกระดาษ letter, A4 หรือ legal ลงในถาดปอนกระดาษของ
เครื่อง HP All-in-One ได

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. เปดฝาถาดปอนกระดาษ

2. ดึงแกนรองรับของถาดกระดาษเขาหาตัวจนสุด พลิกตัวรับกระดาษตรง
ปลายแกนรองรับของถาดกระดาษเพื่อเปดแกนรองรับออกจนสุด

คําเตือน กระดาษ legal อาจติดอยูในแกนรองรับของถาดกระดาษ
หากดึงแกนออกมาจนสุด เมื่อทานพิมพลงบนกระดาษ legal เพ่ือ
ปองกันปญหากระดาษติดเมื่อใชกระดาษขนาด legal อยาพลิกแกน
รองรับของถาดกระดาษเปดออก

3. บีบแถบดานบนของตัวปรับความกวางกระดาษคางไว แลวเล่ือนตัวปรับ
ความกวางกระดาษออกไปจนสุด
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4. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพ่ือจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจสอบ
วา:
– กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
– กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมขีนาดเทา

กัน
5. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลง เลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษท่ีมหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยควํ่าดานที่จะพิมพลงสําหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมหัีว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ

6. บีบแถบดานบนของตัวปรับความกวางกระดาษคางไว และเลื่อนตัวปรับ
ความกวางกระดาษออกไปจนสุดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมมากจนสูงเลยตัวปรับความกวางกระดาษ
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ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)         
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนกระดาษ
ของเครื่อง HP All-in-One เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ใหใชกระดาษภาพ
ถาย HP Premium Photo Paper หรือ HP Premium Plus Photo
Paper ขนาด 10 x 15 ซม. สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู กระดาษที่แนะนํา
เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทํา
สําเนาหรือพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคากระดาษ ให
ดู HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) บนหนาจอ

เคล็ดลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบ
พับหรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
หากไมมีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
ความชื้นอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง HP All-in-
One ไดไมดี

การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.
1. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ
2. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลงเลื่อนกระดาษภาพถายเขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายที่ใชมแีถบรอยปร ุใหวางกระดาษโดยใหแถบอยูใกล
ตัวทาน

3. บีบแถบดานบนของตัวปรับความกวางกระดาษคางไว แลวเล่ือนตัวปรับ
ความกวางของกระดาษออกไปทางกระดาษภาพถายจนสุด
อยาใสกระดาษมากจนเกินไป ตรวจดูวาใสกระดาษภาพถายพอดีกับถาด
ปอนกระดาษ และไมหนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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การใสโปสการดหรือบัตร Hagaki       
ทานสามารถใสโปสการดหรือการด Hagaki ลงในถาดปอนกระดาษของ
HP All-in-One
เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอน
พิมพหรือทําสําเนาสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone
Help (วิธีใช HP Image Zone)

การใสโปสการดหรือการด Hagaki
1. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ
2. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานขวาสุดของกระดาษเขาไปใน

เครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลงเลื่อนการดเขาไปจนสุด
3. บีบแถบดานบนของตัวปรับความกวางกระดาษคางไว แลวเล่ือนตัวปรับ

ความกวางของกระดาษออกไปทางการดจนสุด
อยาใสการดมากจนเกินไป ตรวจดูวาการดพอดีกับถาดปอนกระดาษ และ
ไมหนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

การใสซองจดหมาย   
ทานสามารถใสซองจดหมายได 1 ซองหรือมากกวานั้นในถาดปอนกระดาษ
ของ HP All-in-One โปรดอยาใชซองจดหมายทีม่ลีักษณะมันเงาหรือพิมพนูน
รวมถึงซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือหนาตางดวย

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสําหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรดโปรเซสซิ่งของทานเพื่อ
ใหไดคุณภาพที่ดีท่ีสุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผูสงบนซองจดหมาย
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การใสซองจดหมาย
1. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ
2. ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวานั้นเขาไปในถาดปอนกระดาษดาน

ขวา โดยวางใหชิดขอบดานซายและหันดานฝาซองขึ้น เลื่อนซองจดหมาย
เขาไปจนสุด

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการเพิ่มเติมในการใสซองจดหมาย โปรดดูแผน
ผังตรงฐานถาดปอนกระดาษ

3. บีบแถบดานบนของตัวปรับความกวางกระดาษคางไว แลวเล่ือนตัวปรับ
ความกวางของกระดาษออกไปทางซองจดหมายจนสุด
อยาใสซองจดหมายมากจนเกินไป ตรวจดูวาซองจดหมายพอดีกับถาด
ปอนกระดาษ และไมหนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

การใสกระดาษประเภทอื่น               
ตารางตอไปนี้เปนคําแนะนําสําหรับการใสกระดาษบางประเภท เพ่ือคุณภาพ
การพิมพสูงสุด ควรปรับการตั้งคากระดาษทุกครั้งที่เปลี่ยนประเภทหรือขนาด
กระดาษ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคากระดาษ ใหดู
HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) บนหนาจอ

หมายเหตุ มีกระดาษบางประเภทและบางขนาดเทานั้นที่ใชไดกับฟงกชัน
ทั้งหมดใน HP All-in-One ทานสามารถใชกระดาษบางประเภทและ
บางขนาดเทานั้น เมื่อเริ่มพิมพงานจากกรอบโตตอบ Print (พิมพ) ใน
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ซึ่งจะไมสามารถใชในการทําสําเนา หรือการ
พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําหรือกลองดิจิตอล กระดาษท่ีระบุตอ
ไปน้ีสามารถใชสําหรับการพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันเทานั้น
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กระดาษ ขอแนะนํา

กระดาษของ HP ● HP Premium Paper: ใหลูกศรสีเทาอยูบนดานท่ีไมได
พิมพ แลวเล่ือนกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษโดยหงาย
ดานที่มลีูกศรข้ึน

● HP Premium Inkjet Transparency Film: ใสแผนใส
โดยใหแถบสีขาว (ที่มีลูกศรและโลโก HP) อยูดานบนและ
เลื่อนลงในถาดปอนกระดาษกอน สําหรับการพิมพจาก
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันเทานั้น

หมายเหตุ เคร่ือง HP All-in-One ไมสามารถตรวจจับแผน
ใสไดโดยอัตโนมัติเพ่ือคุณภาพการพิมพท่ีดีที่สุด ทานควร
กําหนดประเภทกระดาษใหเปนแผนใสกอนที่จะพิมพหรือทํา
สําเนาแผนใส

● HP Iron-On Transfers: ทํากระดาษใหเรียบทั้งแผนกอน
ใชงาน อยาใสกระดาษที่มวนงอ (เพ่ือปองกันการมวนงอ ควร
เก็บกระดาษไวในหีบหอเดิมจนกวาจะตองการใชงาน) ให
แถบสีฟาอยูบนดานที่ไมไดพิมพ จากนั้นใสกระดาษเขาไปใน
ถาดปอนกระดาษทีละแผนดวยตนเองโดยใหแถบสีฟาหงาย
ข้ึน สําหรับการพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันเทานั้น

● HP Greeting Cards, HP Photo Greeting Cards
หรือ HP Textured Greeting Cards: ใสกระดาษ
HP greeting card ปกเล็กๆ ลงในถาดปอนกระดาษโดยหัน
ดานที่ใชพิมพลงแลวเลื่อนเขาไป เลื่อนบัตรเขาไปจนสุด
สําหรับการพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันเทานั้น

ฉลาก ควรใชแผนฉลากขนาด letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสําหรับใช
กับอุปกรณ HP Inkjet (เชน Avery Inkjet Labels) และไมควร
ใชฉลากที่มีอายเุกิน 2 ป สําหรับการพิมพจากซอฟตแวร
แอพพลิเคชันเทานั้น

1. กรีดปกฉลากออกจากกันเพ่ือไมใหฉลากติดกัน
2. วางแผนฉลากลงบนกระดาษขนาดเต็มแผนในถาด

ปอนกระดาษ โดยคว่ําดานที่ตองการพิมพลงอยาใสแผน
ฉลากทีละแผน
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การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด    
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
● ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยับไดดวยการเก็บ

กระดาษที่ไมไดใชท้ังหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
● ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
● ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบ

ไมโคงงอหรือฉีกขาด
● อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร

ใสกระดาษที่เปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาดปอนกระดาษ
● เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษ

ทุกชนิดตรวจดูวาตัวปรับกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษ
โคงงอ

● อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
● ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับเครื่อง HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่ม

เติม โปรดดู เลือกกระดาษสําหรับพิมพและทําสําเนา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนํากระดาษที่ติดออก โปรดดู การแกไขปญหา
เบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ
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5 การจัดการภาพถาย

HP All-in-One สามารถใชถายโอน แกไข ใชภาพถายรวมกัน และพิมพภาพ
ถายดวยวิธีตางๆ ไดหลายวิธีหัวขอนี้จะกลาวถึงภาพรวมของตัวเลือกตางๆ ที่ใช
ในการทํางานแตละอยาง ข้ึนอยูกับความตองการของทานและการตั้งคา
คอมพิวเตอร รายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับงานแตละอยางจะอยูในบทอื่นๆ ในคู
มือฉบับนี้ หรือที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image
Zone) ที่มาพรอมกับซอฟตแวร

การโอนภาพถาย
ทานมีตัวเลือกตางๆ กันสําหรับการถายโอนภาพถาย ทานสามารถถายโอนภาพ
ถายไปยังคอมพิวเตอรหรือการดหนวยความจําได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูสวนลางสําหรับระบบปฏิบัติการของทานโดยเฉพาะ

ถายโอนภาพถายโดยใชคอมพวิเตอรทีร่ันดวย Windows
ภาพดานลางแสดงวิธีถายโอนภาพถายไปยังคอมพิวเตอรที่รันดวย Windows
หรือการดหนวยความจํา

ทานสามารถถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําที่เสียบอยูใน HP All-in-
One ไปยังคอมพิวเตอรที่รันดวย Windows ได

ทานสามารถถายโอนภาพถายจากกลองดิจิตอล HP ไปยังคอมพิวเตอรที่รัน
ดวย Windows ของทานได

ทานสามารถถายโอนภาพถายโดยสแกนภาพโดยตรงลงในการดหนวยความจําที่
เสียบอยูในเครื่อง HP All-in-One ของทานได
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โอนภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพดานลางแสดงวิธีการถายโอนภาพถายไปยังเครื่อง Macintosh หรือการด
หนวยความจํา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการใตภาพ
ทานสามารถถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําที่เสียบอยูใน HP All-in-
One ไปยังเครื่อง Macintosh ได

ทานสามารถถายโอนภาพถายจากกลองดิจิตอล HP เขาไปยังเคร่ือง
Macintosh ของทานได

ทานสามารถถายโอนภาพถายโดยสแกนภาพโดยตรงลงในการดหนวยความจําที่
เสียบอยูในเครื่อง HP All-in-One ของทานได

การแกไขภาพถาย
ทานมีตัวเลือกมากมายในการแกไขภาพถายสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูจาก
หัวขอดานลางนี้เฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการของทาน
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ตัดตอภาพถายโดยใชคอมพวิเตอรทีร่ันดวย Windows
ภาพดานลางแสดงวิธีการตัดตอภาพถายโดยใชคอมพิวเตอรท่ีรันดวย
Windows
ทานสามารถตัดตอภาพถายบนคอมพิวเตอรที่รันดวย Windows โดยใช
ซอฟตแวร HP Image Zone

ทานสามารถตัดตอภาพถายโดยใชแผงควบคุมบน HP All-in-One

แกไขภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพดานลางแสดงวิธีการตัดตอภาพถายโดยใชเคร่ือง Macintosh
ทานสามารถตัดตอภาพถายบนเครื่อง Macintosh โดยใชซอฟตแวร
HP Image Zone

ทานสามารถตัดตอภาพถายบนเครื่อง Macintosh โดยใชซอฟตแวร iPhoto

ทานสามารถตัดตอภาพถายโดยใชแผงควบคุมบน HP All-in-One
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แบงปนภาพถาย
ทานมีตัวเลือกมากมายในการแบงปนภาพถายแกเพ่ือนฝูงและสมาชิกใน ครอบ
ครัวสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูจากหัวขอดานลางนี้เฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติ
การของทาน

แลกเปลี่ยนภาพถายกันโดยใชคอมพวิเตอรทีร่ันดวย Windows
ภาพดานลางแสดงวิธีการแลกเปลี่ยนภาพถายกันโดยใชคอมพิวเตอรที่รันดวย
Windows
ทานสามารถแลกเปลี่ยนภาพถายกันจาก HP All-in-One ที่เช่ือมตอแบบ
USB โดยใชเซิรฟเวอร HP Instant Share ถายโอนภาพถายจาก HP All-
in-One ที่เช่ือมตอแบบ USB ไปยังคอมพิวเตอรที่ใชซอฟตแวร HP Image
Zone เพ่ือสงภาพถายใหเพ่ือนหรือคนในครอบครัวของทานเปนอีเมลผานทาง
เซิรฟเวอร HP Instant Share

แบงปนภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพดานลางแสดงวิธีการแลกเปลี่ยนภาพถายกันโดยใชเครื่อง Macintosh
ทานสามารถแลกเปลี่ยนภาพถายกันจาก HP All-in-One ที่เช่ือมตอแบบ
USB โดยใชเซิรฟเวอร HP Instant Share ถายโอนภาพถายจาก HP All-
in-One ที่เช่ือมตอแบบ USB ไปยังคอมพิวเตอรที่ใชซอฟตแวร HP Image
Zone เพ่ือสงภาพถายใหเพ่ือนหรือคนในครอบครัวของทานเปนอีเมลผานทาง
เซิรฟเวอร HP Instant Share
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พิมพภาพถาย
ทานมีตัวเลือกมากมายในการพิมพภาพถายสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู จาก
หัวขอดานลางนี้เฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการของทาน

พิมพภาพถายโดยใชคอมพวิเตอรทีร่ันดวย Windows
ภาพดานลางแสดงวิธีพิมพภาพถายโดยใชคอมพิวเตอรที่รันดวย Windows
ทานสามารถพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอล HP โดยใช PictBridge

ทานสามารถพิมพภาพถายจากกลองโดยใชซอฟตแวรแอพพลิเคชัน (เชน
HP Image Zone) บนคอมพิวเตอรของทาน

ทานสามารถพิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยใชแผงควบคุมบนเครื่อง
HP All-in-One

ทานสามารถพิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยถายโอนภาพถายเขาสู
คอมพิวเตอรที่รันดวย Windows และพิมพภาพถายเหลานั้นโดยใชซอฟตแวร
HP Image Zone
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พิมพภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ภาพดานลางแสดงวิธีพิมพภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
ทานสามารถพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอล HP โดยใช PictBridge

ทานสามารถพิมพภาพถายจากกลองโดยใชซอฟตแวรแอพพลิเคชัน (เชน
HP Image Zone) บนคอมพิวเตอรของทาน

ทานสามารถพิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยใชแผงควบคุมบนเครื่อง
HP All-in-One

ทานสามารถพิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยถายโอนภาพถายเขาสู
เครื่อง Macintosh และพิมพภาพถายเหลานั้นโดยใช HP Image Zone หรือ
ซอฟตแวร iPhoto
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6 การใชการดหนวยความจําหรือกลอง
PictBridge
เครื่อง HP All-in-One สามารถเขาถึงการดหนวยความจําท่ีใชในกลองดิจิตอล
สวนใหญได ทานจึงสามารถพิมพ เก็บ และจัดการภาพถายของทานได ทาน
สามารถเสียบการดหนวยความจําเขาไปใน HP All-in-One หรือตอเครื่องเขา
กับกลองโดยตรงได โดยให HP All-in-One อานขอมูลในการดหนวยความจํา
ขณะท่ีการดยังอยูในกลอง

ในบทนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการใชการดหนวยความจําหรือกลอง
PictBridge กับ HP All-in-One ของทาน อานขอมูลเกี่ยวกับการถายโอน
ภาพถายไปยังคอมพิวเตอรของทาน การตั้งคาตัวเลือกการพิมพภาพถาย การ
พิมพภาพถาย และการตัดตอภาพถายไดในบทนี้

ชองเสียบการดหนวยความจําและพอรทกลองถายรูป       
หากกลองดิจิตอลของทานใชการดหนวยความจําสําหรับเก็บภาพ ทานสามารถ
ใสการดหนวยความจําลงในเครื่อง HP All-in-One เพ่ือพิมพหรือบันทึกภาพ
ถายของทานได และยังสามารถตอกลองดิจิตอลที่รองรับ PictBridge กับ
HP All-in-One ผานทางพอรทของกลองและพิมพไดโดยตรงจากกลองดวย

เคล็ดลับ ทานสามารถพิมพแผนภาพตัวอยางซึ่งอาจมีหลายหนาและ
แสดงภาพขนาดยอของภาพที่เก็บอยูในการดหนวยความจําเพ่ือ พิมพ
ภาพจากการดหนวยความจํา แมวาเครื่อง HP All-in-One จะไมได
เช่ือมตอกับคอมพิวเตอร

HP All-in-One สามารถอานการดหนวยความจําตอไปนี้: CompactFlash
(I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital,
SmartMedia และ xD-Picture Card
ภาพประกอบตอไปน้ีแสดงชองเสียบการดหนวยความจําท่ีเหมาะสําหรับการด
หนวยความจําแตละตัวที่ใชได
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ชองเสียบแตละชองมีดังนี้ (จากบนลงลาง):
● SmartMedia, xD-Picture Card (พอดีกับชองเสียบดานขวาลาง)
● Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick

Duo (มาพรอมกับอแดปเตอรของผูใช), Memory Stick Pro
● CompactFlash (I, II)
● Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
● พอรทกลอง (ดานขวาชองเสียบการดหนวยความจํา): ใชงานกับกลอง

ดิจิตอลที่มีพอรท USB ซึ่งรองรับ PictBridge ได หาไอคอน
PictBridge ( )

หมายเหตุ พอรทกลองจะรองรับเฉพาะกลองดิจิตอลที่มีพอรท USB ซึ่ง
รองรับ PictBridge เทานั้น และจะไมรองรับอุปกรณ USB ชนิดอื่นๆ
หากทานตออุปกรณ USB ของกลองดิจิตอลท่ีไมสามารถใชรวมกันได
ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม หากทานมี
กลอง HP รุนเกาที่ไมรองรับ PictBridge ใหลองใชสายเคเบิล USB 
ที่ มากับกลอง เสียบสายเคเบิลเขาไปในพอรท USB ที่ดานหลังเครื่อง
HP All-in-One และอยาเสียบเขาไปในพอรทกลองที่ใกลกับชองเสียบ
การดหนวยความจํา
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เคล็ดลับ ตามคาดีฟอลต Windows XP จะฟอรแมตการดหนวยความ
จําขนาด 8 MB หรือนอยกวา และขนาด 64 MB หรือมากกวาดวย
ฟอรแมต FAT32 กลองดิจิตอลและอุปกรณอ่ืนๆ ใชฟอรแมต FAT
(FAT16 หรือ FAT12) และทํางานกับการดที่มฟีอรแมต FAT32 ไม
ได ใหฟอรแมตการดหนวยความจําในกลองของทาน หรือเลือก
ฟอรแมต FAT เพ่ือฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร
Windows XP

การถายโอนภาพถายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร      
หลังจากถายภาพดวยกลองดิจิตอล ทานสามารถพิมพภาพไดทันทีหรือบันทึกไว
ในคอมพิวเตอรของทานโดยตรง ถาตองการบันทึกภาพเขาเครื่องคอมพิวเตอร
ทานจะตองถอดการดหนวยความจําออกจากกลองและเสียบเขาไปในชองหนวย
ความจําที่ถูกตองบนเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ ทานสามารถใชการดหนวยความจํากับเครื่อง HP All-in-
One ไดทีละการดเทานั้น

การใชการดหนวยความจํา
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One

เมื่อเสียบการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟแสดงสถานะท่ีอยูติดกับชอง
เสียบการดหนวยความจําจะเริ่มกะพริบ Reading card... (กําลังอาน
การด...) จะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม ไฟแสดงสถานะขางชองเสียบ
การดหนวยความจําจะกะพริบเปนสีเขียวขณะอานขอมูลในการด
หากทานใสการดหนวยความจําไมถูกตอง ไฟแสดงสถานะขางชองเสียบ
การดหนวยความจําจะกะพริบเปนสีเหลืองหมนและอาจมขีอความแสดงขอ
ผิดพลาด เชน Card is in backwards (การดกลับดาน) หรือ Card
is not fully inserted (ใสการดไมแนน) ปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม

ขอควรระวัง อยาพยายามถอดการดหนวยความจําออกในขณะที่
เครื่องกําลังอานขอมูลจากการด การทําเชนนั้นจะทําใหไฟลในการด
เสียหาย ทานจะดึงการดออกมาไดเฉพาะเมื่อไฟแสดงสถานะขาง
ชองเสียบไมไดกะพริบ

2. หากมไีฟลภาพในการดหนวยความจําที่ไมเคยถูกยายโอนมากอน กรอบโต
ตอบบนเครื่องคอมพิวเตอรจะถามวา ทานตองการบันทึกไฟลภาพถายลง
ในคอมพิวเตอรของทานหรือไม

3. คลิกตัวเลือกเพื่อบันทึก
เครื่องจะบันทึกภาพถายใหมท้ังหมดจากการดหนวยความจําลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร
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สําหรับ Windows: ตามคาดีฟอลต ไฟลภาพถายจะบันทึกไวในโฟลเดอร
เดือนและปเมื่อทานดึงไฟลออกจากกลองของทาน โฟลเดอรเหลานี้จะอยู
ใน C:\Documents and Settings\username\My Documents
\My Pictures ใน Windows XP และ Windows 2000
สําหรับ Macintosh: ตามคาดีฟอลต ไฟลจะถูกบันทึกไวในโฟลเดอร
Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos (OS
9) หรือ Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos
(OS X)
เมื่อเครื่อง HP All-in-One อานการดหนวยความจําเสร็จสิ้นแลว ไฟ
แสดงสถานะที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจําจะหยุดกะพริบและ
สวางอยู ช่ือของไฟลแรกบนการดหนวยความจําจะปรากฏขึ้นบนจอแผง
ควบคุม
หากตองการไปยังไฟลในการดหนวยความจํา กด  หรือ  เพ่ือเล่ือนไป
ขางหนาหรือถอยหลังไปยังไฟลทีละไฟล กดปุม  หรือ  คางไวเพ่ือถอย
หลังหรือเลื่อนไปขางหนาอยางรวดเร็ว

การพิมพภาพถายจากแผนภาพตัวอยาง     
แผนภาพตัวอยางเปนวิธีที่งายและสะดวกตอการเลือกภาพถายและสั่งพิมพจาก
การดหนวยความจําโดยตรงโดยไมตองใชคอมพิวเตอร แผนภาพตัวอยาง ซึ่ง
อาจมหีลายหนา จะแสดงภาพขนาดยอของภาพถายที่จัดเก็บไวในการดหนวย
ความจํา และใตภาพแตละภาพจะมีช่ือไฟล หมายเลขดัชนี และวันที่แสดงอยู
แผนภาพตัวอยางยังเปนวิธีการสรางแคตตาล็อคภาพถายที่พิมพออกมาไดอยาง
รวดเร็ว หากตองการพิมพภาพถายโดยใชแผนภาพตัวอยาง ทานจะตองพิมพ
แผนภาพตัวอยาง ใสภาพตัวอยางใหเต็ม แลวจึงนําไปสแกน
ข้ันตอนการพิมพภาพถายจากแผนภาพตัวอยาง 3 ข้ันตอนการพิมพแผนภาพ
ตัวอยาง การใสแผนภาพตัวอยางใหเต็ม และการสแกนแผนภาพตัวอยาง สวนนี้
จะประกอบดวยรายละเอียดขอมูลของทั้ง 3 ข้ันตอน
ทิ้งการดหนวยความจําไวในชองเสียบจนกวาทานจะดําเนินการตามข้ันตอนท้ัง
สามเสร็จสิ้น (พิมพ สิ้นสุด และสแกนแผนภาพตัวอยาง) และพิมพภาพถายของ
ทานแลว หากทานดึงการดหนวยความจําออกมาหรือเสียบการดหนวยความจํา
ตัวอื่น ภาพถายที่ทานเลือกจะไมพิมพออกมา

การพิมพแผนภาพตัวอยาง
ข้ันตอนแรกในการใชแผนภาพตัวอยางคือ การพิมพแผนภาพตัวอยางจาก
เครื่อง HP All-in-One
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One
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หมายเหตุ ทิ้งการดหนวยความจําไวในชองเสียบจนกวาทานจะ
พิมพ สิ้นสุด และสแกนแผนภาพตัวอยาง และพิมพภาพถายของ
ทานแลว หากทานดึงการดหนวยความจําออกมาหรือเสียบการด
หนวยความจําตัวอ่ืน ภาพถายท่ีทานเลือกจะไมพิมพออกมา

2. กด แผนภาพตัวอยาง จากนั้นกด OK
ซึ่ง Proof Sheet (แผนภาพตัวอยาง) จะปรากฏขึ้น จากนั้น เลือก
Print (พิมพ)

หมายเหตุ เวลาที่ใชพิมพแผนภาพตัวอยางจะแตกตางกัน ทั้งน้ีข้ึน
อยูกับจํานวนภาพถายที่อยูในการดหนวยความจํา

3. หากมภีาพถายมากกวา 20 ภาพในการด เมนู Select Photos (เลือก
ภาพถาย) จะปรากฏขึ้น กดปุม  เพ่ือเลื่อนไปยังตัวเลือกที่ตองการเลือก
จากนั้นกด OK
– All (ทั้งหมด)
– Last 20 (20 ภาพสุดทาย)
– Custom Range (กําหนดภาพเอง)

4. หากทานเลือก Custom Range (กําหนดภาพเอง) ทานตองใสหมายเลข
ดัชนีของภาพถายแรกและภาพสุดทายที่ทานตองการพิมพ เมื่อ First
Photo (ภาพแรก) ปรากฏขึ้น กด  จนกวาหมายเลขสําหรับภาพแรกจะ
ปรากฏขึ้น แลวกด OK

หมายเหตุ หากทานใสหมายเลขผิด กด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกข้ันตอน
แลวเริ่มใหมอีกครั้ง

5. เมื่อ Last Photo (ภาพสุดทาย) ปรากฏขึ้น กด  จนกวาหมายเลข
สําหรับภาพสุดทายจะปรากฏขึ้น แลวกด OK

การใสภาพใหเต็มแผนภาพตัวอยาง 
หลังจากที่พิมพแผนภาพตัวอยาง ทานสามารถใชแผนภาพตัวอยางเพ่ือเลือก
ภาพถายท่ีตองการพิมพได

หมายเหตุ ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพเพื่อใหไดคุณภาพการ
พิมพท่ีดีข้ึน เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพภาพแลว
ทานจะมรีะบบสีหกสี สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชตลับหมึกพิมพ
ภาพถาย
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ในการใสภาพใหเต็มแผนภาพตัวอยาง
1. เลือกภาพที่จะพิมพโดยใชปากกาหรือดินสอดําระบายวงกลมที่อยูใตภาพ

ขนาดยอบนแผนภาพตัวอยาง
2. เลือกรูปแบบการจัดหนาหนึ่งรูปแบบโดยระบายวงกลมในขั้นตอนที่ 2 ของ

แผนภาพตัวอยาง

หมายเหตุ หากทานตองการควบคุมการตั้งคาพิมพมากกวาที่แผน
ภาพตัวอยางใหมา ทานสามารถพิมพภาพถายไดโดยตรงจากแผง
ควบคุม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การพิมพภาพถายโดยตรง
จากการดหนวยความจํา
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การสแกนแผนภาพตัวอยาง   
ข้ันตอนสุดทายในการใชแผนภาพตัวอยางคือการสแกนแผนภาพที่เสร็จสิ้นเพ่ือ
เริ่มการพิมพภาพถายของทาน

เคล็ดลับ ตรวจสอบวากระจกของ HP All-in-One สะอาด มฉิะนั้น
การสแกนแผนภาพตัวอยางอาจไมไดภาพที่สมบูรณ สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การทําความสะอาดกระจก

1. วางแผนภาพตัวอยางคว่ําลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจก ตรวจสอบใหแน
ใจวาขอบของแผนภาพตัวอยางอยูติดกับขอบดานขวาและดานหนาปดฝา

2. การใสกระดาษภาพถายลงในถาดปอนกระดาษ ตรวจสอบวาการดหนวย
ความจําที่ทานใชพิมพแผนภาพตัวอยางยังคงอยูในชองเสียบในขณะที่ทาน
สแกนแผนภาพตัวอยางนั้น

3. กด แผนภาพตัวอยาง จากนั้นกด  เพ่ือเลือก Scan (สแกน)
4. กด OK

เครื่อง HP All-in-One จะสแกนแผนภาพตัวอยางและพิมพภาพถายที่ได
เลือกไว

การกําหนดตัวเลือกพิมพภาพถาย
จากแผงควบคุม ทานสามารถควบคุมวิธีการพิมพภาพถายของ HP All-in-
One เชน ประเภทของกระดาษและขนาด การจัดหนา และอื่นๆ
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้ การตั้งคาตัวเลือกพิมพภาพถาย การเปลี่ยน ตัว
เลือกพิมพ และการตั้งคาดีฟอลตตัวเลือกพิมพภาพถายใหม
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เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถใชซอฟตแวรของ HP Image
Zone เมื่อพิมพภาพถาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP Image
Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)

ใชเมนภูาพถายเพื่อตั้งคาตัวเลือกในการพิมพภาพถาย
เมนู Photo (ภาพถาย) จะชวยใหทานเขาถึงการตั้งคาตางๆ ที่มีผลตอลักษณะ
การพิมพภาพถาย รวมถึงจํานวนสําเนา ประเภทกระดาษ และอื่นๆ การวัดและ
ขนาดที่เปนคาดีฟอลตจะแตกตางกันตามประเทศ/ภูมิภาค
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One
2. กด เมนภูาพถาย

เมนู Photo (ภาพถาย) จะปรากฏขึ้น
3. กด เมนภูาพถาย ไปเรื่อยๆ จนกวาการตั้งคาที่ทานตองการจะปรากฏบนจอ

แผงควบคุม:

การตั้งคา รายละเอียด

Select Photos
(เลือกภาพ)

เลือกภาพถายที่ทานตองการพิมพ All (ทั้งหมด)
จะเลือกภาพทั้งหมดในการดหนวยความจํา และ
Custom (กําหนดเอง) จะใหทานสามารถเลือก
รูปภาพที่ตองการพิมพแตละรูปไดดวยตนเอง

Number of
Copies (จํานวน
สําเนา)

จะใหทานกําหนดจํานวนสําเนาท่ีจะพิมพ

Image Size
(ขนาดภาพ)

จะใหทานกําหนดขนาดของภาพที่ตองการพิมพตัว
เลือกสวนใหญน้ันชัดเจนโดยตัวของมันเองอยู
แลว แตมสีองตัวเลือกที่ตองมีคําอธิบายคือ: Fill
Entire Page (เต็มหนา) และ Fit to Page
(พอดีหนึ่งหนา)
– Fill Entire Page (เต็มหนากระดาษ) จะ

จัดภาพใหมีขนาดพอดีกับกระดาษโดยไมมี
ขอบขาว และอาจมกีารตัดภาพบาง

– สวน Fit to Page (พอดีหน่ึงหนา) จะจัด
ขนาดภาพใหพอดีกับหนาใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได พรอมทั้งรักษาอัตราสวนของตนฉบับ
โดยมิใหมกีารตัดภาพออกไป ภาพจะถูกจัด
ไวกลางหนา และลอมรอบดวยขอบสีขาว
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การตั้งคา รายละเอียด

Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

ใหทานเลือกขนาดกระดาษสําหรับงานพิมพ
ปจจุบัน การตั้งคา Automatic (อัตโนมัติ) จะ
กําหนดขนาดดีฟอลตของกระดาษ ท้ังขนาดใหญ
(letter หรือ A4) และเล็ก เปน 10 x 15 ซม. ซึ่ง
จะแตกตางกันตามประเทศ/ภูมิภาค เมื่อกําหนด
Paper Size (ขนาดกระดาษ) และ Paper
Type (ประเภทกระดาษ) เปน Automatic
(อัตโนมัติ) เครื่อง HP All-in-One จะเลือกตัว
เลือกการพิมพที่ดีที่สุดสําหรับงานพิมพปจจุบัน
การตั้งคา Paper Size (ขนาดกระดาษ) จะให
ทานเปลี่ยนการตั้งคาอัตโนมัติได

Paper Type
(ประเภทกระดาษ)

ใหทานเลือกประเภทของกระดาษสําหรับงานพิมพ
ปจจุบันได การตั้งคา Automatic (อัตโนมัติ) จะ
ทําใหเคร่ือง HP All-in-One สามารถตรวจจับ
และกําหนดประเภทของกระดาษไดโดยอัตโนมัติ
เมื่อกําหนด Paper Size (ขนาดกระดาษ) และ
Paper Type (ประเภทกระดาษ) เปน
Automatic (อัตโนมัติ) เครื่อง HP All-in-
One จะเลือกตัวเลือกการพิมพที่ดีท่ีสุดสําหรับงาน
พิมพปจจุบันการต้ังคา Paper Type (ประเภท
กระดาษ) อื่นๆ จะใหทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคา
อัตโนมัติได

Layout Style
(รูปแบบการจัด
หนา)

มีรูปแบบการจัดหนาสองแบบสําหรับงานพิมพ
ปจจุบันใหเลือก

การจัดหนากระดาษแบบ Paper Saver 
(ประหยัดกระดาษ) จะจัดภาพถายใหไดจํานวน
มากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดลงในกระดาษ โดยจะมี
การหมุนและตัดภาพออกถายในกรณีท่ีจําเปน

การจัดหนา Album (อัลบั้ม) จะยังคงรักษาทิศ
ทางของภาพถายตนฉบับไว Album (อัลบั้ม) จะ
หมายถึงลักษณะทิศทางของหนา ไมใชตัวภาพ
ถาย และอาจมกีารตัดภาพบาง

Smart Focus
(โฟกัสอัจฉริยะ)

ใหทานสามารถใชหรือยกเลิกการปรับความคมชัด
อัตโนมัติของภาพถายแบบดิจิตอล Smart
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การตั้งคา รายละเอียด

Focus (โฟกัสอัจฉริยะ) จะสงผลตอภาพถายที่
พิมพเทาน้ัน ไมไดเปลี่ยนไฟลรูปภาพที่มอียูใน
การดหนวยความจํา Smart Focus (โฟกัส
อัจฉริยะ) จะทํางานเปนคาดีฟอลต

Digital Flash
(แฟลชดิจิตอล)

ทําใหภาพถายที่มืดกลับสวางขึ้นได Digital
Flash (แฟลชดิจิตอล) จะสงผลตอภาพถายที่
พิมพเทาน้ัน ไมไดเปลี่ยนไฟลรูปภาพจริงที่มอียูใน
การดหนวยความจํา Digital Flash (แฟลช
ดิจิตอล) จะปดเปนคาดีฟอลต

Set New
Defaults (กําหนด
คาดีฟอลตใหม)

ใหทานสามารถบันทึกการตั้งคาตัวเลือกการพิมพ
ปจจุบันเปนคาดีฟอลตใหมได

การเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ
ทานสามารถเปลี่ยนคาแตละตัวในเมน ูPrint Options (ตัวเลือกการพิมพ) ได
ดวยวิธีการทั่วไป

1. กด เมนภูาพถาย ไปเรื่อยๆ จนกวาจะเห็นตัวเลือกท้ังหมด
ตัวเลือกที่เลือกอยูในขณะนี้จะถูกไฮไลต และการตั้งคาดีฟอลต (ถาม)ี จะ
ปรากฏที่บรรทัดที่สองในจอแผงควบคุม

2. ใหเปลี่ยนการต้ังคา จากน้ันกด OK
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาตัวเลือกการพิมพภาพถายเปนคาดีฟอลต โปรด
ดู การกําหนดคาดีฟอลตใหมสําหรับตัวเลือกการพิมพภาพถาย

การกําหนดคาดฟีอลตใหมสําหรับตัวเลือกการพิมพภาพถาย
ทานสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพภาพถายจากแผงควบคุมได

1. กด เมนภูาพถาย จนกวาตัวเลือกที่ทานตองการเปลี่ยนจะปรากฏขึ้น
2. การเปลี่ยนตัวเลือกตามที่ตองการ เมื่อทานเปล่ียนตัวเลือกเสร็จเรียบรอย

แลว ใหกด OK
3. กด เมนภูาพถาย จนกวา Set New Defaults (การตั้งคาดีฟอลตใหม)

จะปรากฏบนจอแผงควบคุม
4. กด  เพ่ือเลือก Yes (ใช) จากนั้นกด OK

การตั้งคาในปจจุบันทั้งหมดจะกลายเปนคาดีฟอลตใหม
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การพิมพภาพถายโดยตรงจากการดหนวยความจํา   
ทานสามารถเสียบการดหนวยความจําเขาไปในเครื่อง HP All-in-One และใช
แผงควบคุมเพื่อพิมพภาพถายสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพภาพถาย
บนเครื่อง HP All-in-One จากกลองท่ีสามารถใช PictBridge โปรดดู การ
พิมพภาพถายจากกลองดิจิตอลท่ีสามารถใชไดกับ PictBridge
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้การพิมพทีละภาพ การสรางภาพถายแบบไมมี
ขอบ และการยกเลิกการเลือกภาพถาย

หมายเหตุ กอนการพิมพภาพถาย ทานควรเลือกตัวเลือกการเพ่ิม
คุณภาพภาพถายและกําหนดประเภทกระดาษ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดู การกําหนดตัวเลือกพิมพภาพถาย นอกจากนี้ ทานอาจตองใช
ตลับหมึกพิมพภาพถายเพื่อคุณภาพการพิมพที่ดีข้ึน สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดู การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย

ทานสามารถทําไดมากกวาการพิมพภาพถายเมื่อใชซอฟตแวร HP Image
Zone ทานสามารถใชซอฟตแวรนี้กับภาพถายสําหรับสิ่งพิมพที่ผนึก ดวยเตา
รีด โปสเตอร ปายประกาศ สต๊ิกเกอร และงานสรางสรรคอื่นๆ สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) ท่ี
มาพรอมกับซอฟตแวรของทาน

การพิมพทลีะภาพ
ทานสามารถพิมพภาพถายไดโดยตรงจากแผงควบคุมโดยไมตองใชแผนภาพ
ตัวอยาง

1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One
ไฟแสดงสถานะที่อยูถัดจากชองเสียบการดหนวยความจําจะสวาง

2. การใสกระดาษภาพถายลงในถาดปอนกระดาษ ตรวจดูวาปอนกระดาษที่มี
ขนาดถูกตองตามที่ทานตองการพิมพ

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปขางหนาหรือถอยหลังไปตามช่ือไฟลตางๆ ใน
การดหนวยความจํา เมื่อช่ือไฟลภาพถายที่ทานตองการพิมพปรากฏบนจอ
แผงควบคุม ใหกด เลือกภาพ เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นขางชื่อไฟลที่
เลือกไว

4. กด เมนภูาพถาย เพ่ือแสดง Photo (ภาพถาย) จากน้ัน ใหแกไขตัวเลือก
การพิมพภาพถายตามตองการ การตั้งคาตัวเลือกการพิมพจะเปลี่ยนกลับ
เปนคาดีฟอลตหลังจากพิมพงานเสร็จสมบูรณแลว

5. กด พิมพภาพถาย เพ่ือพิมพภาพถายท่ีเลือกไว
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สรางการพิมพแบบไมมขีอบ   
คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง HP All-in-One คือ สามารถเปลี่ยนภาพถายจาก
การดหนวยความจําใหเปนการพิมพแบบไมมขีอบในระดับมืออาชีพ

1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One
ไฟแสดงสถานะที่อยูถัดจากชองเสียบการดหนวยความจําจะสวาง

2. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปขางหนาหรือถอยหลังไปตามช่ือไฟลตางๆ ใน
การดหนวยความจํา เมื่อช่ือไฟลภาพถายที่ทานตองการพิมพปรากฏบนจอ
แผงควบคุม ใหกด เลือกภาพ เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นขางชื่อไฟลที่
เลือกไว

3. ใสกระดาษถายภาพขนาด 10 x 15 ซม. ในถาดปอนกระดาษ

เคล็ดลับ หากกระดาษภาพถายที่ใชมแีถบรอยปร ุใหวางกระดาษ
โดยใหแถบอยูใกลตัวทาน

4. กด พิมพภาพถาย เพ่ือพิมพภาพถายท่ีเลือกไวแบบไมมีขอบ

การยกเลิกภาพถายทีเ่ลือก 
ทานสามารถยกเลิกภาพถายที่เลือกจากแผงควบคุมได

➔ โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
– กด เลือกภาพ เพ่ือยกเลิกไฟลที่เลือกไวบนจอ
– กด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกภาพถายท่ีเลือกไวทั้งหมดและกลับสูหนาจอวาง

การพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอลทีส่ามารถใชไดกับ
PictBridge  

เครื่อง HP All-in-One จะสนับสนุนมาตรฐาน PictBridge ทานจึงสามารถตอ
กลองที่ใชรวมกับ PictBridge เขากับพอรทกลอง และพิมพภาพถาย JPEG 
ที่อยูในการดหนวยความจําในกลองได

หมายเหตุ HP All-in-One จะรองรับไฟลเฉพาะรูปแบบ JPEG เมื่อ
พิมพจากพอรท PictBridge สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูป
แบบไฟลในกลองดิจิตอลที่ใชกับ PictBridge ได ใหดูเอกสารท่ีไดรับมา
พรอมกับกลอง

1. ทั้งนี้ ตองเปดเครื่อง HP All-in-One อยู และกระบวนการเริ่มตนตอง
เสร็จเรียบรอยแลว
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2. ตอกลองดิจิตอลที่สามารถใชรวมกับ PictBridge เขากับพอรทกลองที่ดาน
หนาของเครื่อง HP All-in-One โดยใชสายเคเบิล USB ที่มากับกลองของ
ทาน

3. เปดกลองและตรวจใหแนใจวากลองอยูในโหมด PictBridge

หมายเหตุ เมื่อตอกลองถูกตองแลว ไฟแสดงสถานะที่อยูถัดจากชองเสียบ
การดหนวยความจําจะสวาง ไฟแสดงสถานะจะกระพริบเปนสีเขียวใน
ขณะพิมพจากกลอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพจากกลองดิจิตอลที่รองรับ
PictBridge ใหดูเอกสารท่ีมาพรอมกับกลอง
หากกลองไมสามารถใช PictBridge หรือไมอยูในโหมด PictBridge
ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปนสีเหลืองและขอความแสดงขอผิดพลาดจะ
ปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร (หากทานติดต้ังซอฟตแวร HP All-
in-One) ปลดการเชื่อมตอระหวางกลองกับเครื่อง แกไขปญหาที่เกี่ยวกับ
กลอง และเชื่อมตออีกคร้ัง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหา
เบื้องตนเกี่ยวกับพอรตกลอง PictBridge โปรดดู Troubleshooting
Help (วิธีใชการแกไขปญหาเบื้องตน) ที่มาพรอมกับซอฟตแวร
HP Image Zone ของทาน

หลังจากที่ทานตอกลองท่ีรองรับ PictBridge เขากับเครื่อง HP All-in-One
เรียบรอยแลว ทานก็จะสามารถพิมพภาพถาย ตรวจสอบใหแนใจวาขนาด
ของกระดาษที่ใสไวในเครื่อง HP All-in-One น้ันตรงกับการต้ังคาในกลอง
ของทาน หากตั้งคาขนาดกระดาษบนกลองไวเปนคาดีฟอลต HP All-in-One
จะใชกระดาษท่ีใสอยูในถาดปอนกระดาษในขณะนั้น โปรดดูคูมือการใชงาน ที่
มากับกลองของทานหากตองการรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพจากกลอง

เคล็ดลับ หากกลองดิจิตอลของทานเปนยี่หอ HP รุนท่ีไมรองรับ
PictBridge ทานยังคงสามารถพิมพภาพที่เครื่อง HP All-in-One ได
โดยตรงตอกลองเขากับพอรท USB ที่อยูดานหลังของเครื่อง HP All-in-
One แทนท่ีจะตอเขากับพอรทกลองวิธีนี้ใชไดกับกลองดิจิตอลของ HP
เทานั้น

พิมพภาพถายปจจุบัน    
ทานสามารถใชปุม พิมพภาพถาย เพ่ือพิมพภาพถายที่กําลังแสดงอยูบนจอแผง
ควบคุม

1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One
2. ไปยังช่ือไฟลภาพถายที่ทานตองการพิมพ
3. กด พิมพภาพถาย เพ่ือพิมพภาพถายโดยใชคาที่ต้ังไวในปจจุบัน
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การพิมพไฟล DPOF      
Digital Print Order Format (DPOF) เปนไฟลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ซึ่งสามารถสรางขึ้นไดในกลองดิจิตอลบางชนิด เมื่อทานเลือกภาพถายดวย
กลอง กลองจะสรางไฟล DPOF ซึ่งจะระบุภาพที่เลือกไววาจะพิมพ เครื่อง
HP All-in-One สามารถอานไฟล DPOF จากการดหนวยความจําได ทานจึง
ไมตองเลือกภาพถายท่ีจะพิมพอีกครั้ง

หมายเหตุ ทานสามารถระบุภาพสําหรับพิมพจากกลองดิจิตอลบาง
ประเภทเทาน้ันโปรดดูเอกสารกลองดิจิตอลของทานเพื่อทราบวากลองนั้น
รองรับ DPOF หรือไมเครื่อง HP All-in-One จะรองรับ DPOF รูป
แบบ 1.1.

เมื่อทานพิมพภาพถายที่กลองเลือก คาการพิมพของ HP All-in-One ท่ีต้ังไวจะ
ไมสามารถใชได การต้ังคาในไฟล DPOF สําหรับการจัดรูปแบบภาพถายและ
จํานวนสําเนาจะยกเลิกคาในเครื่อง HP All-in-One
กลองดิจิตอลจะจัดเก็บไฟล DPOF ไวในการดหนวยความจํา และจะแสดง
ขอมูลตอไปนี้

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

การพิมพภาพถายทีเ่ลือกจากกลอง
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One หากมี

ภาพถาย DPOF ท่ีเลือกไวในการด ขอความ Print DPOF? (พิมพภาพ
ถาย DPOF?) จะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม

2. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
– กด OK เพ่ือพิมพภาพถาย DPOF ที่เลือกไวในการดหนวยความจํา

ซึ่งจะเปนการเลือก Yes (ใช) และพิมพภาพถายโดยใชการตั้งคา
DPOF

– กด  แลวกด OK ซึ่งจะเปนการเลือก NO (ไม) และเลี่ยงการพิมพ
DPOF

บท 6
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7 การใชคุณสมบัตกิารทําสําเนา

HP All-in-One ทําใหทานสามารถทําสําเนาสีและสําเนาขาวดําคุณภาพสูงบน
กระดาษประเภทตางๆ รวมทั้งแผนใส ทานสามารถขยายหรือลดขนาดของตน
ฉบับเพื่อใหพอดีกับขนาดกระดาษ ปรับความดําและความเขมสีของสําเนา และ
ใชคุณสมบัติพิเศษเพื่อทําสําเนาภาพถายที่มีคุณภาพสูง รวมถึงสําเนาขนาด 10
x 15 ซม. แบบไมมขีอบ
ในบทนี้จะแนะนําเกี่ยวกับการเพิ่มความเร็วในการทําสําเนา การเพิ่มคุณภาพ
ของสําเนา การกําหนดจํานวนสําเนาที่จะพิมพ ต้ังภาพ คําแนะนําในการเลือก
ประเภทและขนาดกระดาษที่เหมาะสมกับงานของทานมากที่สุด การทํา
โปสเตอร และการทําสิ่งพิมพสําหรับผนึกลงบนเสื้อยืดดวยเตารีด

เคล็ดลับ หากตองการใหไดคุณภาพที่ดีที่สุดบนสําเนามาตรฐาน ใหต้ัง
ขนาดกระดาษเปน Letter หรือ A4 ประเภทกระดาษเปน Plain
Paper (กระดาษธรรมดา) และคุณภาพการทําสําเนาเปน Fast (ดวน)

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาขนาดกระดาษ โปรดดู การกําหนด
ขนาดกระดาษสําเนา

● สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาประเภทกระดาษ โปรดดู กําหนดประเภท
กระดาษทําสําเนา

● สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาคุณภาพสําเนา โปรดดู การเพิ่มความเร็ว
หรือคุณภาพสําเนา

ทานสามารถเรียนรูวิธีสรางภาพถายได เชน การทําภาพถายแบบไมมีขอบ การ
ขยายขนาดและลดจํานวนสําเนาภาพตามความตองการ ทําภาพหลายสําเนาลง
บนหนากระดาษแผนเดียว และการเพิ่มคุณภาพของสําเนาในกรณีท่ีภาพถายมีสี
จาง

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

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

การทําสําเนาภาพถายลงในหนาเดียวหลายครั้ง

การปรับสวนท่ีมสีีออนของสําเนาใหคมชัดข้ึน
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การกําหนดขนาดกระดาษสําเนา 
ทานสามารถกําหนดขนาดกระดาษไดใน HP All-in-One ขนาดกระดาษที่
เลือก ควรเปนขนาดเดียวกับกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษการตั้งคา   
ดีฟอลตขนาดกระดาษสําหรับการทําสําเนาเปน Automatic (อัตโนมัติ) 
จะทําใหเครื่อง HP All-in-One ตรวจสอบขนาดกระดาษในถาดปอนกระดาษ
1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3. กด เมนทูําสําเนา จนกวา Copy Paper Size (ขนาดกระดาษทําสําเนา)

จะปรากฏขึ้น
4. กด  จนกวาขนาดกระดาษท่ีตองการจะปรากฏ
5. กด OK เพ่ือเลือกขนาดกระดาษที่แสดงผลอยู
6. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

ประเภทกระดาษ การตั้งคาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

กระดาษถายเอกสาร, กระดาษ
อเนกประสงค, หรือกระดาษธรรมดา

Letter หรือ A4

กระดาษอิงคเจ็ต Letter หรือ A4

สิ่งพิมพท่ีผนึกดวยเตารีด Letter หรือ A4

กระดาษแบบมหัีว Letter หรือ A4

กระดาษภาพถาย 10 x 15 cm (10 x 15 ซม.) หรือ
10 x 15 cm Borderless (10 x
15 ซม. แบบไมมขีอบ)
13 x 18 cm (13 x 18 ซม.) หรือ
13 x 18 cm Borderless (13 x
18 ซม. แบบไมมขีอบ)
4 x 6 inches (4 x 6 น้ิว) หรือ 4
x 6 Borderless (4 x6 น้ิว แบบ
ไมมขีอบ)
5 x 7 inches (5 x 7 น้ิว) หรือ 5
x 7 Borderless (5 x7 น้ิว แบบ
ไมมขีอบ)
Letter หรือ Letter Borderless
(Letter แบบไมมีขอบ)
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ประเภทกระดาษ การตั้งคาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

A4 หรือ A4 Borderless (A4
แบบไรขอบ)
กระดาษ L-size (ขนาด L) หรือ L-
size Borderless (ขนาด L แบบ
ไมมขีอบ)

บัตร Hagaki Hagaki หรือ Hagaki
Borderless (Hagaki แบบไมมี
ขอบ) (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน)

แผนใส Letter หรือ A4

กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา   
ทานสามารถกําหนดประเภทกระดาษไดใน HP All-in-One การต้ังคาดีฟอลต
ประเภทกระดาษสําหรับการทําสําเนาเปน Automatic (อัตโนมัติ) จะทําให
เครื่อง HP All-in-One ตรวจสอบประเภทกระดาษในถาดปอนกระดาษ
หากทานทําสําเนาบนกระดาษพิเศษ หรือไดภาพพิมพท่ีมคุีณภาพไมดีจากการ
ใชคา Automatic (อัตโนมัติ) ทานสามารถกําหนดประเภทกระดาษไดดวยตน
เองท่ี Copy Menu (เมนูทําสําเนา)

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One ไมสามารถตรวจจับแผนใสไดโดย
อัตโนมัติ เพ่ือคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด ทานควรกําหนดประเภทกระดาษ
เปน Transparency (แผนใส) กอนที่จะทําสําเนาแผนใส

1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3. กด เมนทูําสําเนา จนกวา Copy Paper Type (ประเภทกระดาษทํา

สําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. กด  จนกวาประเภทกระดาษที่เหมาะสมจะปรากฏ จากน้ันกด OK
5. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
โปรดดูตารางตอไปนี้ เพ่ือเลือกประเภทกระดาษตามกระดาษที่ใสไวในถาด
ปอนกระดาษ

ประเภทกระดาษ การตั้งคาจากแผงควบคุม

Copier paper หรือ letterhead Plain Paper

(ทําตอ)

คูมือการใชงาน 59

การใช
คุณ

สม
บ
ัตกิารท

ําสาํเน
า



ประเภทกระดาษ การตั้งคาจากแผงควบคุม

HP Bright White Paper Plain Paper

HP Premium Plus Photo Paper,
Glossy

Premium Photo

HP Premium Plus Photo Paper,
Matte

Premium Photo

กระดาษภาพถาย HP Premium Plus
ขนาด 4 x 6 น้ิว

Premium Photo

HP Photo Paper Photo Paper

HP Everyday Photo Paper Everyday Photo

HP Everyday Photo Paper, Semi-
Gloss

Everyday Matte

Photo Papers อื่นๆ Photo อื่นๆ

HP Iron-On Transfer (สําหรับผาสี) Iron-On

HP Iron-On Transfer (สําหรับผาสีออน
หรือผาขาว)

Iron-On

HP Premium Paper Premium Inkjet

Inkjet Papers อื่นๆ Premium Inkjet

HP Professional Brochure & Flyer
Paper, (Glossy)

Brochure Glossy

HP Professional Brochure & Flyer
Paper (Matte)

Brochure Matte

HP Premium หรือ Premium Plus
Inkjet Transparency Film

Transparency (แผนใส)

Transparency Films อื่นๆ Transparency (แผนใส)

Hagaki ธรรมดา (เฉพาะในญี่ปุน) Plain Paper

Hagaki มัน (เฉพาะในญี่ปุน) Premium Photo

L (เฉพาะในญี่ปุน) Premium Photo

บท 7
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การเพิ่มความเร็วหรือคุณภาพสําเนา       
เครื่อง HP All-in-One มีตัวเลือกสามตัวเลือกสําหรับกําหนดความเร็วและ
คุณภาพในการทําสําเนา

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

● Best (ดีท่ีสุด) ใหคุณภาพการทําสําเนาดีท่ีสุดสําหรับกระดาษทุกประเภท
และขจัดแถบ (เสน) ที่อาจเกิดข้ึนในบริเวณสีทึบในบางครั้ง Best (ดีที่
สุด) จะใชเวลาทําสําเนานานกวาการกําหนดคุณภาพแบบอื่น

● Fast (ดวน) ทําสําเนาไดเร็วกวาแบบ Normal (ธรรมดา) หากตนฉบับ
เปนขอความ คุณภาพสําเนาที่ไดจะเทียบเทากับแบบ Normal (ธรรมดา)
แตหากเปนรูปภาพ คุณภาพสําเนาอาจจะต่ํากวาการตั้งคาแบบ Fast
(ดวน) จะชวยประหยัดน้ําหมึก และชวยยืดอายกุารใชงานตลับหมึกพิมพ

การเปลี่ยนคุณภาพการทําสําเนาจากแผงควบคุม
1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3. กด เมนทูําสําเนา จนกวา Copy Quality (คุณภาพสําเนา) จะปรากฏขึ้น
4. กด  จนกวาการตั้งคาคุณภาพกระดาษที่เหมาะสมจะปรากฏ จากน้ันกด

OK
5. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

การทําสําเนาตนฉบับเดียวกันหลายชุด
ทานสามารถกําหนดจํานวนสําเนาจากแผงควบคุมหรือจากซอฟตแวร
HP Image Zone ก็ได
1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3. กด จํานวนสําเนา
4. กด  หรือ  เพ่ือปอนจํานวนสําเนาสูงสุดไมเกินที่กําหนดไว แลวกด OK

(จํานวนสําเนาสูงสุดจะตางกันไปตามรุน)
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เคล็ดลับ และเพื่อชวยใหสามารถกําหนดจํานวนสําเนาในปริมาณ
มากไดสะดวกขึ้น ใหกดปุมลูกศรใดก็ไดคางไว จํานวนสําเนาจะเพิ่ม
ข้ึนทีละ 5 ฉบับ

5. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
ในตัวอยางนี้ HP All-in-One จะทําสําเนาภาพถายตันฉบับขนาด 10 x
15 ซม. จํานวนหกชุด

การทําสําเนาเอกสารสองหนาสีขาวดํา 
ทานสามารถใช HP All-in-One เพ่ือทําสําเนาเอกสารหนึ่งหนาหรือหลายหนา
แบบสีหรือขาวดําไดในตัวอยางนี้ จะใช HP All-in-One ทําสําเนาตนฉบับสอง
หนาแบบขาวดํา

1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับหนาแรกคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3. กด เริ่มพิมพสดีํา
4. นําเอกสารหนาแรกออกจากกระจกและวางเอกสารหนาที่สองลงไป
5. กด เริ่มพิมพสดีํา

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

ทานสามารถใชการตั้งคา Fill Entire Page (เต็มหนากระดาษ) เพ่ือสราง
สําเนาภาพถายแบบไมมีขอบ หากตองการสรางงานพิมพแบบไมมีขอบโดยไม
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เปลี่ยนสัดสวนของตนฉบับ HP All-in-One อาจตัดบางสวนของภาพรอบๆ
ขอบกระดาษออก ซึ่งในกรณีสวนใหญ การตัดภาพนี้จะไมเปนที่สังเกตเห็น
เพ่ือใหไดสําเนาภาพถายคุณภาพดีที่สุด ใหวางกระดาษภาพถายลงในถาด
ปอนกระดาษ และเปลี่ยนคาการทําสําเนาใหถูกตองตรงตามประเภทกระดาษ
และการเพิ่มคุณภาพภาพถายนอกจากนี้ ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพถาย
เพ่ือคุณภาพการพิมพที่ดีข้ึนเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพ
ภาพแลว ทานจะมีระบบสีหกสีสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชตลับหมึก
พิมพภาพถาย

การทําสําเนาภาพถายจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ในถาดปอนกระดาษ

หมายเหตุ หากตองการทําสําเนาแบบไมมขีอบ ทานตองใสกระดาษ
ภาพถาย (หรือกระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดอื่น) หาก HP All-
in-One ตรวจพบกระดาษธรรมดาในถาดปอนกระดาษ เครื่องจะไม
สามารถทําสําเนาแบบไมมขีอบ สําเนาของทานจะเปนแบบที่มขีอบ
แทน

2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนา
ของกระจก

3. กด ยอ/ขยาย
เมนู Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย) จะปรากฏขึ้น

4. กด  ไวจนกวา Fill Entire Page (เต็มหนากระดาษ) จะปรากฏขึ้น
จากนั้นใหกด OK

5. กด เริ่มทําสําเนาสี
เครื่อง HP All-in-One จะทําสําเนาภาพถายตนฉบับขนาด 10 x 15 ซม.
แบบไมมีขอบตามที่แสดงไวดานลาง
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เคล็ดลับ หากสําเนาท่ีไดมขีอบ ใหกําหนดขนาดกระดาษตามตัว
เลือกเมนแูบบไมมขีอบที่เหมาะสม ต้ังประเภทกระดาษเปน Photo
Paper (กระดาษภาพถาย) ต้ังคาการเพ่ิมคุณภาพ Photo (ภาพ
ถาย) แลวลองใหมอีกครั้ง

– สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาขนาดกระดาษ โปรดดู การ
กําหนดขนาดกระดาษสําเนา

– สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาประเภทกระดาษ โปรดดู กําหนด
ประเภทกระดาษทําสําเนา

– โปรดดู การปรับสวนที่มีสีออนของสําเนาใหคมชัดข้ึน สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับวิธีต้ังคาการเพ่ิมคุณภาพของ Photo (ภาพถาย)

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

ทานสามารถใชการตั้งคา Fill Entire Page (เต็มหนากระดาษ) เพ่ือยอหรือ
ขยายตนฉบับใหพอดีกับพื้นที่ท่ีพิมพบนกระดาษขนาดที่ใสไวในถาด
ปอนกระดาษได ในตัวอยางนี้ Fill Entire Page (เต็มหนากระดาษ) จะใช
เพ่ือขยายภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. เพ่ือสรางสําเนาแบบไมมขีอบลงเต็ม
หนากระดาษ ในการทําสําเนาภาพถาย ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพเพื่อ
ใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึก
พิมพภาพแลว ทานจะมรีะบบสีหกสี สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชตลับ
หมึกพิมพภาพถาย

หมายเหตุ หากตองการสรางงานพิมพแบบไมมขีอบโดยไมเปลี่ยนสัด
สวนของตนฉบับ HP All-in-One อาจตัดบางสวนของภาพรอบๆ
ขอบกระดาษออกไปซึ่งในกรณีสวนใหญ การตัดภาพนี้จะไมเปนที่สังเกต
เห็น
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การทําสําเนาภาพถายเพื่อใหพอดีกับหนากระดาษจากแผงควบคุม

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้จะทํางานไมถูกตองหากกระจกและที่รองฝาไม
สะอาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดเครื่อง HP All-
in-One

1. ใสกระดาษภาพถายขนาด Letter หรือ A4 ลงในถาดปอนกระดาษ

หมายเหตุ หากตองการทําสําเนาแบบไมมขีอบ ทานตองใสกระดาษ
ภาพถาย (หรือกระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดอื่น) หาก HP All-
in-One ตรวจพบกระดาษธรรมดาในถาดปอนกระดาษ เครื่องจะไม
สามารถทําสําเนาแบบไมมขีอบ สําเนาของทานจะเปนแบบที่มขีอบ
แทน

2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนา
ของกระจก

3. กด ยอ/ขยาย
4. กด  ไวจนกวา Fill Entire Page (เต็มหนากระดาษ) จะปรากฏขึ้น

จากนั้นใหกด OK
5. กด เริ่มทําสําเนาสี

เคล็ดลับ หากสําเนาท่ีไดมขีอบ ใหต้ังขนาดกระดาษเปน Letter
Borderless (Letter แบบไมมขีอบ) หรือ A4 Borderless
(A4 แบบไมมขีอบ) ต้ังประเภทกระดาษเปน Photo Paper
(กระดาษภาพถาย) และตั้งการเพิ่มคุณภาพของ Photo (ภาพถาย)
จากนั้นใหลองดูใหม

– สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งขนาดกระดาษ โปรดดู การ
กําหนดขนาดกระดาษสําเนา

– สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาประเภทกระดาษ โปรดดู กําหนด
ประเภทกระดาษทําสําเนา

– โปรดดู การปรับสวนที่มีสีออนของสําเนาใหคมชัดข้ึน สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับวิธีต้ังคาการเพ่ิมคุณภาพของ Photo (ภาพถาย)
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การทําสําเนาภาพถายลงในหนาเดียวหลายครั้ง   
ทานสามารถพิมพสําเนาของตนฉบับหนึ่งๆ ไดหลายชุด โดยใหสําเนาทั้งหมดอยู
ในหนาเดียวกันดวยการเลือกขนาดของภาพจากเมนู Reduce/Enlarge (ยอ/
ขยาย)
หลังจากเลือกขนาดแลว อาจมีขอความถามวา ตองการพิมพสําเนาภาพถาย
หลายชุดใหพอดีกับกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษหรือไม

การทําสําเนาภาพถายลงในหนาเดียวหลายครั้งจากแผงควบคุม
1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ

เคล็ดลับ เพ่ือใหทําสําเนาภาพถายออกมาไดคุณภาพดีที่สุด ใหใส
กระดาษภาพถายลงในถาดปอนกระดาษ

2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนา
ของกระจก

3. กด ยอ/ขยาย
4. กด  ไวจนกวา Image Size (ขนาดภาพ) จะปรากฏขึ้น แลวกด OK
5. กด  เพ่ือเลือกขนาดที่ตองการทําสําเนาภาพ แลวกด OK

ขอความ Many on Page? (หลายแผนตอหนา?) อาจปรากฏขึ้น เพ่ือ
ถามวาทานตองการพิมพสําเนาภาพถายจํานวนหลายชุดใหพอดีกับขนาด
ของกระดาษในถาดปอนกระดาษหรือไม หรือตองการสําเนาเพียงชุดเดียว
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดภาพท่ีทานเลือก
สําหรับภาพบางภาพที่มขีนาดใหญ ทานอาจไมสามารถกําหนดจํานวนภาพ
ตอหนึ่งหนาไดในกรณีนี้ ภาพสําเนาที่ไดจะมีเพียงภาพเดียว

6. หากขอความ Many on Page? (หลายแผนตอหนา?) ปรากฏขึ้น ให
กด  เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ No (ไม) แลวกด OK

7. กด เริ่มทําสําเนาสี
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การปรับขนาดตนฉบับโดยใชคาทีก่ําหนดเอง
ทานสามารถใชการตั้งคาแบบกําหนดเองเพื่อยอหรือขยายสําเนาตนฉบับได

1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3. กด ยอ/ขยาย
4. กด  ไวจนกวา Custom 100% (กําหนดคาเอง 100%) จะปรากฏ จาก

นั้นกด OK
5. กด  หรือ  เพ่ือเปลี่ยนอัตรายอ/ขยายเปนรอยละ แลวกด OK

เคล็ดลับ หากทานกดปุมลูกศรใดคางไว อัตราการยอ/ขยายจะ
เปลี่ยนแปลงรอยละ 5 ในแตละครั้ง

6. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

การปรับขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดกีับกระดาษ Letter
หรือ A4  

หากภาพหรือขอความในตนฉบับพอดีกับหนากระดาษทั้งหมดโดยไมเหลือ
ขอบกระดาษ ใหใชคุณสมบัติ Fit to Page (พอดีกับหนา) เพ่ือยอตนฉบับและ
ปองกันไมใหมกีารตัดขอความหรือภาพที่อยูบริเวณขอบกระดาษ

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถใชคุณสมบัติ Fit to Page (พอดี
กับหนา) เพ่ือขยายภาพถายขนาดเล็กใหพอดีกับพื้นที่ที่พิมพในหนึ่งหนา
กระดาษไดอีกดวยหากตองการใชคุณสมบัตินี้โดยไมเปลี่ยนขนาดของตน
ฉบับหรือตัดขอบ HP All-in-One อาจตองเหลือพื้นที่วางขนาดไมเทา
กันรอบๆ ขอบกระดาษไว

การปรับขนาดเอกสารจากแผงควบคุม
1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
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3. กด เมนทูําสําเนา จนกวา Copy Paper Size (ขนาดกระดาษทําสําเนา)
จะปรากฏขึ้น

4. กด  เพ่ือเลือก Letter หรือ A4 ตามความเหมาะสม แลวจึงกด OK
5. กด ยอ/ขยาย
6. กด  จนกวา Fit to Page (พอดีหน่ึงหนา) จะปรากฏขึ้น แลวกด OK
7. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

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

1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3. กด เมนทูําสําเนา ไวจนกวา Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน)จะ

ปรากฏ
4. กด  เพ่ือทําใหสําเนามีสีเขมข้ึน แลวกด OK

หมายเหตุ นอกจากนี้ทานยังสามารถกด  เพ่ือทําใหสําเนาสวางขึ้น
ได

5. กด เมนทูําสําเนา จนกวา Color Intensity (ความเขมของสี) จะปรากฏ
ข้ึน

6. กด  เพ่ือทําใหภาพคมชัดมากขึ้น แลวกด OK

หมายเหตุ นอกจากนี้ ทานอาจกด  เพ่ือทําใหภาพมีสีออนลงได
เชนกัน

7. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

การทําสําเนาเอกสารทีผ่านการสงโทรสารมาแลวหลายครั้ง     
ทานสามารถใชคุณสมบัติ Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) เพ่ือปรับ
คุณภาพเอกสารขอความดวยการทําใหขอบขอความหรือภาพถายคมชัดข้ึนดวย
การปรับความคมชัดของสีออนซึ่งอาจกลายเปนสีขาวได

ตัวเลือกการเพิ่มคุณภาพ Mixed (แบบผสม) จะเปนตัวเลือกคาดีฟอลต ใชตัว
เลือกการเพิ่มคุณภาพ Mixed (แบบผสม) เพ่ือเพิ่มคุณภาพใหคมชัดเหมือนตน
ฉบับที่สุด
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การทําสําเนาเอกสารทีไ่มชัดจากแผงควบคุม
1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3. กด เมนทูําสําเนา ไวจนกวา Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) จะ

ปรากฏขึ้น
4. กด  ไวจนกวา Text (ขอความ) ปรากฏขึ้น แลวกด OK
5. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

เคล็ดลับ ถางานพิมพของทานมลีักษณะใดตอไปนี้ ใหปดคุณสมบัติการ
เพ่ิมคุณภาพ Text (ขอความ) ดวยการเลือก Photo (ภาพถาย) หรือ
None (ไมม)ี:

● มีจุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของทาน
● ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมจีุดดาง (ไมเรียบ)
● วัตถุหรือเสนที่เปนสีซึ่งมลีักษณะบางมสีวนท่ีเปนสีดําปรากฏขึ้น
● มีเม็ดตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฏขึ้นในแผนสําเนาบริเวณสีเทาออน

ไปจนถึงสีเทากลาง

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

ไปจนถึงสีเทากลาง

การทําสําเนาภาพถายทีม่แีสงสวางมากเกินไปจากแผงควบคุม
1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ

เคล็ดลับ เพ่ือใหทําสําเนาภาพถายออกมาไดคุณภาพดีที่สุด ใหใส
กระดาษภาพถายลงในถาดปอนกระดาษ

2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
วางภาพถายโดยใหขอบดานยาวของภาพขนานกับขอบดานหนา
ของกระจก
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3. กด เมนทูําสําเนา ไวจนกวา Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) จะ
ปรากฏขึ้น

4. กด  ไวจนกวา Photo (ภาพถาย) ปรากฏขึ้น แลวกด OK
5. กด เริ่มทําสําเนาสี

ทานสามารถกําหนดคา Enhancement (การเพิ่มคุณภาพ) สําหรับภาพถาย
และเอกสารอื่นๆ ที่ทานทําสําเนาโดยใชซอฟตแวร HP Image Zone ที่มา
พรอมกับ HP All-in-One ได เพียงคลิกเมาสครั้งเดียว ทานก็สามารถกําหนด
ทําสําเนาภาพถายดวยการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) ทําสําเนาเอกสารขอ
ความดวยการเพิ่มคุณภาพ Text (ขอความ) หรือทําสําเนาเอกสารที่มีท้ังภาพ
และขอความดวยการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย) และ Text (ขอความ)
ได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ HP Image Zone Help (วิธีใช HP
Image Zone) บนหนาจอ

การทําโปสเตอร     
ทานสามารถใชคุณสมบัติ Poster (โปสเตอร) เพ่ือขยายสําเนาตนฉบับแตละ
สวนใหมีขนาดใหญแลวนํามาตอรวมกันเปนโปสเตอรได

1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ

เคล็ดลับ หากทานกําลังทําสําเนาภาพถายลงในโปสเตอร ใหใช
กระดาษภาพถายขนาดเต็มเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีท่ีสุด

2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
ถาทานกําลังทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพลงบนกระจกโดยใหดานยาวของ
ภาพถายขนานกับขอบดานหนาของกระจก

3. กด ยอ/ขยาย
4. กด  ไวจนกวา Poster (โปสเตอร) จะปรากฏขึ้น แลวกด OK

ขนาดโปสเตอรที่ต้ังเปนดีฟอลตมคีวามกวางเทากับ 2 หนา
5. กด  เพ่ือเปลี่ยนความกวางโปสเตอร
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6. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
หลังจากเลือกความกวางของโปสเตอรแลว HP All-in-One จะปรับความ
ยาวโดยอัตโนมัติ เพ่ือรักษาอัตราสวนของตนฉบับ

เคล็ดลับ หากไมสามารถขยายตนฉบับใหมีขนาดเทาขนาด
โปสเตอรท่ีตองการได เน่ืองจากมีขนาดเกินกวาอัตราขยายสูงสุด จะ
มีขอความแสดงขอผิดพลาดแจงใหทานใชขนาดความกวางที่เล็กลง
ปรากฏขึ้นมาเลือกโปสเตอรขนาดเล็กกวาเดิมและทําสําเนาใหมอีก
ครั้ง

7. หลังจากพิมพโปสเตอรแลว ใหเล็มขอบกระดาษออกแลวติดกระดาษเขา
ดวยกัน

ทานสามารถแสดงความคิดสรางสรรคลงในภาพถายของทานไดโดยใช
ซอฟตแวร HP Image Zone ที่มมีาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image
Zone) บนหนาจอ

การเตรียมสิ่งพิมพสีทีผ่นึกดวยเตารีด    
ทานสามารถทําสําเนารูปภาพหรือขอความลงบนสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด แลว
รีดทับลงบนเสื้อยืด ปลอกหมอน ท่ีรองจานหรือผืนผาอื่นๆ

เคล็ดลับ ควรฝกผนึกภาพลงบนเสื้อยืดโดยใชเสื้อเกาๆ กอน

1. วางกระดาษสิ่งพิมพ ท่ีผนึกดวยเตารีดลงในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

ถาทานกําลังทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพลงบนกระจกโดยใหดานยาวของ
ภาพถายขนานกับขอบดานหนาของกระจก

3. กด เมนทูําสําเนา จนกวา Copy Paper Type (ประเภทกระดาษทํา
สําเนา) จะปรากฏขึ้น

4. กด  ไวจนกวา Iron-On (สิ่งพิมพผนึกดวยเตารีด) หรือ Iron-On
Mirrored (ส่ิงพิมพผนึกดวยเตารีดแบบกลับดาน) จะปรากฏขึ้น จากนั้น
กด OK
– เลือก Iron-On (ส่ิงพิมพผนึกดวยเตารีด) เปนประเภทกระดาษหาก

ทานกําลังใช HP Iron-On Transfers สําหรับผาส ีหากทานกําลัง
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ใช HP Iron-On Transfers สําหรับผาสี ไมจําเปนตองกลับดาน
ภาพก็จะออกมาถูกตองบนผืนผา

– เลือก Iron-On Mirrored (ส่ิงพิมพผนึกดวยเตารีดแบบกลับดาน)
หากทานกําลังใช HP Iron-On Transfers สําหรับผาสีออนหรือสี
ขาว HP All-in-One จะทําสําเนาภาพแบบกลับดานจากสําเนาของ
ทานโดยอัตโนมัติเพ่ือใหปรากฏบนผาสีออนหรือสีขาวอยางถูกตอง
เมื่อรีดลงไป

5. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

การเปลี่ยนคาดฟีอลตของการทําสําเนา 
1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
3. เปลี่ยนการตั้งคาใหเปนคาที่ตองการใน Copy Menu (เมนทูําสําเนา)
4. กด เมนทูําสําเนา ไวจนกวา Set New Defaults (กําหนดคาดีฟอลต

ใหม) ปรากฏขึ้น
5. กด  จนกระทั่ง Yes (ใช) ปรากฏขึ้น
6. กด OK เพ่ือใหคาที่กําหนดเปนคาดีฟอลตใหม
7. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

คาที่ทานกําหนดไวท่ีนี่จะถูกบันทึกอยูใน HP All-in-One เทานั้น คาเหลานั้น
จะไมปรับเปลี่ยนคาในซอฟตแวร ทานสามารถบันทึกการตั้งคาท่ีใชงานบอยท่ี
สุดไวไดโดยใชซอฟตแวร HP Image Zone ที่มากับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image
Zone) บนหนาจอ

หยุดการทําสําเนา     
➔ หากตองการหยุดทําสําเนา ใหกดปุม ยกเลิก บนแผงควบคุม
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8 การใชคุณสมบัตกิารสแกน

การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับคอมพิวเตอรของทาน ทานสามารถสแกนไดแทบทุกอยาง ไมวาจะเปน:
ภาพถาย บทความในนิตยสาร และเอกสารขอความ ตราบใดที่คุณคอยระวังไม
ทําใหกระจกบน HP All-in-One มีรอยขีดขวน การสแกนไปยังการดหนวย
ความจําจะทําใหทานสามารถพกพาภาพที่สแกนไวแลวได

ทานสามารถใชคุณสมบัติการสแกนของ HP All-in-One ทําสิ่งตอไปนี้:
● สแกนขอความจากบทความลงในโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอร และนํามา

อางอิงในรายงาน
● พิมพนามบัตรและโบรชัวรดวยการสแกนโลโกแลวนํามาใชในซอฟตแวร

การพิมพ
● สงภาพถายไปใหเพ่ือนๆ และญาติ โดยการสแกนสิ่งพิมพท่ีทานช่ืนชอบ

รวมทั้งสิ่งพิมพที่อยูในขอความอีเมลดวย
● สรางภาพถายที่บานหรือที่ทํางาน หรือเก็บรวบรวมภาพถายที่มคุีณคาไวใน

สมุดภาพอิเล็กทรอนิกส

หมายเหตุ การสแกนขอความ (หรือที่รูจักกันวาการแปลงงานพิมพและ
ลายมือเปนรหัสโดยใชสแกนเนอร หรือ OCR) จะทําใหทานสามารถนํา
เนื้อหาในบทความนิตยสาร หนังสือ และสิ่งพิมพอื่นๆ เขาไปใน
โปรแกรมเวิรดโพรเซสเซอรที่ตองการ (และโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมาย)
เพ่ือใหเปนขอความท่ีสามารถแกไขไดอยางสมบูรณ การเรียนรูวิธีการ
ทํา OCR ที่ถูกตองนั้นถือเปนสิ่งสําคัญ หากทานตองการผลการสแกนที่ดี
เยี่ยม อยาคาดหวังวาเอกสารขอความที่ไดรับการสแกนแลวจะสมบูรณ
แบบเมื่อทานใชซอฟตแวร OCR เปนครั้งแรก การใชซอฟตแวร OCR
นั้นเปนศิลปะอยางหน่ึงที่ตองอาศัยเวลาและการฝกฝนจนชํานาญ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนเอกสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารที่มี
ทั้งขอความและภาพ โปรดอานเอกสารที่ใหมาพรอมกับซอฟตแวร
OCR ของทาน

เมื่อตองการใชคุณสมบัติการสแกน ทานตองเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One
กับคอมพิวเตอรของทานพรอมทั้งเปดใชงาน อีกทั้งตองติดต้ังและรันซอฟตแวร
ของ HP All-in-One บนเครื่องคอมพิวเตอรกอนที่จะสแกน เพ่ือตรวจสอบการ
รันซอฟตแวรของ HP All-in-One บนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใช Windows
โปรดดูท่ีไอคอน HP All-in-One ในซิสเต็มเทรยท่ีดานขวาลางของหนาจอใกล
กับเวลา สวนบนเครื่อง Macintosh จะมีการรันซอฟตแวรของ HP All-in-
One เสมอ
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หมายเหตุ การปดไอคอนของ Hewlett-Packard Digital Imaging
Monitor ที่ซสิเต็มเทรยใน Windows อาจสงผลให HP All-in-One ไม
สามารถทําหนาที่บางอยางในการสแกน และจะมีขอความแสดงขอผิด
พลาด No Connection (ไมมีการเชื่อมตอ) ปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ทาน
สามารถเรียกการทํางานเต็มรูปแบบกลับมาไดดวยการ             รีสตาร
คอมพิวเตอรของทานหรือเริ่มการใชงานซอฟตแวร HP Image
Zone

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

บทนี้จะมีเน้ือหาเกี่ยวกับการสงภาพสแกนจากหรือไปยังปลายทางที่ตางกัน และ
การปรับภาพตัวอยางกอนพิมพ

สแกนไปยังแอพพลิเคชัน 
ทานสามารถสแกนตนฉบับทีว่างอยูบนกระจกจากแผงควบคุมไดโดยตรง

1. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
2. ในสวนสแกน กด สแกนไปยัง

เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะปรากฏขึ้น เมน ูScan To (สแกนไป
ยัง) จะแสดงปลายทางตางๆ รวมถึงแอพพลิเคชันสําหรับการสแกนสิ่งที่ตอง
การดวย ปลายทางที่เปนคาดีฟอลตจะเปนปลายทางที่ทานเลือกไวครั้งลาสุด
ที่ใชเมนูนี้
เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะถูกต้ังคา ทานสามารถกําหนด
แอพพลิเคชันและปลายทางสแกนที่ปรากฏในเมน ูScan To (สแกนไป
ยัง) โดยใชซอฟตแวร HP Image Zone ในคอมพิวเตอรของทาน

3. เลือกแอพพลิเคชันที่จะรับสิ่งที่สแกนนั้น ดวยการกด  ไวจนกวาปลายทาง
ที่ทานตองการปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม แลวกด เริ่มสแกน
ตัวอยางภาพสแกนจะปรากฏในหนาตาง HP Scan (การสแกนของ HP)
บนคอมพิวเตอรของทาน ซึ่งทานสามารถปรับแตงได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแตงภาพตัวอยาง โปรดดูหนาจอ
HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) ที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวรของทาน

4. ทําการปรับแตงภาพตัวอยางตามตองการในหนาตาง HP Scan (การส
แกนของ HP) เมื่อสแกนเสร็จ คลิก Accept (ตกลง)
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขสิ่งที่สแกนในหนาตาง HP Scan
(สแกนดวย HP) ใหดูท่ี HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image
Zone) บนหนาจอ
เครื่อง HP All-in-One จะสงงานสแกนไปยังแอพพลิเคชันท่ีเลือกไวเชน
หากทานเลือก HP Image Zone เครื่องจะเปดและแสดงภาพขึ้นมาโดย
อัตโนมัติ

HP Image Zone มีเครื่องมือมากมายที่ทานสามารถใชเพ่ือปรับแตงภาพท่ี
สแกนแลวได ทานสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยรวมไดโดยปรับความ
สวาง ความคมชัด โทนสี หรือความเขมนอกจากนี้ ทานยังสามารถตัด ทําให
ตรง หมุน หรือปรับขนาดภาพไดอีกดวย เมื่อปรับแตงภาพสแกนตามตองการ
แลว ทานสามารถเปดภาพในแอพพลิเคชันอื่น สงภาพทางอีเมล บันทึกภาพลง
ในไฟล หรือพิมพภาพไดสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช HP Image
Zone โปรดดูในสวน HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) ที่หนาจอ HP
Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)

การสงงานสแกนไปยังการดหนวยความจํา 
ทานสามารถสงภาพสแกนในรูปแบบ JPEG ไปยังการดหนวยความจําที่
เสียบอยูในชองเสียบการดหนวยความจําบน HP All-in-One ได ซึ่งจะชวยให
ทานสามารถใชคุณสมบัติการดหนวยความจําเพ่ือพิมพงานแบบไมมีขอบและ
อัลบั้มภาพจากภาพที่สแกนได และยังชวยใหทานสามารถใชอุปกรณอื่นๆ ท่ีรอง
รับการดหนวยความจําในการนําภาพสแกนออกมาใชได

1. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
2. ในสวนสแกน กด สแกนไปยัง

เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะปรากฏขึ้นโดยมีรายการตัวเลือกตางๆ
หรือปลายทาง ปลายทางที่เปนคาดีฟอลตจะเปนปลายทางที่ทานเลือกไวครั้ง
ลาสุดที่ใชเมนนูี้

3. กด สแกนไปยัง จนกวา Memory Card (การดหนวยความจํา) ปรากฏ
ข้ึนบนจอแผงควบคุม

4. กด เริ่มสแกน
เครื่อง HP All-in-One จะสแกนภาพและบันทึกไฟลลงการดหนวยความจําใน
รูปแบบ JPEG

หยุดการสแกน     
➔ หากตองการหยุดสแกน ใหกดปุม ยกเลิก บนแผงควบคุม หรือใน

ซอฟตแวร HP Image Zone ใหคลิก Cancel (ยกเลิก)
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9 การพิมพจากคอมพิวเตอร 
เครื่อง HP All-in-One สามารถใชไดกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันใดก็ไดที่ใช
พิมพได คําแนะนํานั้นจะแตกตางกันเล็กนอย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาทานสั่งพิมพจาก
เครื่องเครื่องพีซีที่รันดวย Windows หรือเครื่อง Macintosh ตรวจสอบใหแน
ใจวาทานปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติการของทานในบทนี้

นอกจากความสามารถตางๆ ในการพิมพที่กลาวถึงในบทนี้แลว ทานยังสามารถ
สั่งพิมพงานพิเศษอยางการพิมพแบบไมมีขอบและจดหมายขาวได การพิมพรูป
ภาพจากการดหนวยความจําหรือจากกลองดิจิตอลทีร่องรับ PictBridge โดย
ตรง และใชภาพที่สแกนมาในโปรเจ็กตการพิมพใน HP Image Zone
● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพจากการดหนวยความจําหรือกลอง

ดิจิตอล โปรดดู การใชการดหนวยความจําหรือกลอง PictBridge
● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานพิมพพิเศษหรือการพิมพภาพใน

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

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

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันทีใ่ชเพื่อสรางเอกสาร (ผูใช Windows)
1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพฟลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. เลือก HP All-in-One เปนเคร่ืองพิมพ
4. หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ

Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก),
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ), Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

5. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับงานพิมพโดยการใชคุณสมบัติที่มอียูใน
แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) Finishing (การตกแตง)
Effects (เอฟเฟกต) Basics (เบื้องตน) และ Color (สี)
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เคล็ดลับ ทานสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับงานพิมพของทาน
ไดโดยการเลือกงานพิมพท่ีกําหนดไวหนึ่งงานในแท็บ Printing
Shortcuts (ช็อตคัทการพิมพ) คลิกที่งานพิมพในรายการ What
do you want to do? (คุณตองการทําอะไร?) การต้ังคาดีฟอลต
สําหรับงานพิมพนั้นจะถูกกําหนดไวและสรุปบนแท็บ Printing
Shortcuts (ช็อตคัทการพิมพ) หากจําเปน ทานสามารถปรับการ
ต้ังคาไดที่น่ี หรือเปลี่ยนแปลงบนแท็บอื่นๆ ในกรอบโตตอบ
Properties (คุณสมบัติ)

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

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันทีใ่ชเพื่อสรางเอกสาร (ผูใช Macintosh)
1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. เลือก HP All-in-One ใน Chooser (ตัวเลือก) (OS 9) Print

Center (ศูนยการพิมพ) (OS 10.2 หรือกอนหนา) หรือ Printer
Setup Utility (ยทูิลิต้ีการตั้งคาเครื่องพิมพ) (OS 10.3 หรือสูงกวา)
กอนที่จะเริ่มพิมพ

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

4. ระบแุอททริบิวตของหนา:
– เลือกขนาดกระดาษ
– เลือกแนวการวางกระดาษ
– ใสเปอรเซ็นตการปรับขนาด

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

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

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

7. เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพแตละตัวในปอปอัพเมนใูหเหมาะสมกับงานของ
ทาน

8. คลิก Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ
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การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ   
ทานสามารถปรับแตงการตั้งคาการพิมพของ HP All-in-One เพ่ือจัดการกับ
งานพิมพไมวาจะเปนงานใด

สําหรับผูใช Windows
กอนเปลี่ยนคาการพิมพ ทานควรตัดสินใจวาตองการเปลี่ยนคาสําหรับเฉพาะ
งานพิมพปจจุบัน หรือตองการตั้งคานี้เปนคาดีฟอลตสําหรับงานพิมพทั้งหมดใน
อนาคต การแสดงคาการพิมพนั้นข้ึนอยูกับวา ทานตองการใชคาที่เปลี่ยนแปลง
กับงานพิมพทั้งหมดในอนาคตหรือตองการใชกับงานพิมพปจจุบันเทานั้น

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

Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) จากนั้นคลิก Printer Settings
(การตั้งคาเครื่องพิมพ)

2. ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงานปจจุบัน
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
3. คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก),
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ), Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

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

เพ่ือพิมพงาน

สําหรับผูใช Macintosh
ใชกรอบโตตอบ Page Setup (การตั้งคาหนากระดาษ) และ Print (พิมพ)
เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับงานพิมพของทานการเลือกใชกรอบโตตอบใหตรง
กับการตั้งคาที่ตองการปรับเปลี่ยน

การเปลี่ยนขนาดกระดาษ แนวการพิมพ หรือปรับขนาด
1. เลือก HP All-in-One ใน Chooser (ตัวเลือก) (OS 9) Print

Center (ศูนยการพิมพ) (OS 10.2 หรือกอนหนา) หรือ Printer
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Setup Utility (ยทูิลิต้ีการตั้งคาเครื่องพิมพ) (OS 10.3 หรือสูงกวา)
กอนที่จะเริ่มพิมพ

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

3. เปลี่ยนคาขนาดกระดาษ แนวการพิมพ และปรับขนาด แลวคลิก OK
(ตกลง)

การเปลี่ยนคาการพิมพอื่นๆ ทั้งหมด
1. เลือก HP All-in-One ใน Chooser (ตัวเลือก) (OS 9) Print

Center (ศูนยการพิมพ) (OS 10.2 หรือกอนหนา) หรือ Printer
Setup Utility (ยทูิลิต้ีการตั้งคาเครื่องพิมพ) (OS 10.3 หรือสูงกวา)
กอนที่จะเริ่มพิมพ

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

งาน

การหยุดงานพิมพ     
ถึงแมทานจะสามารถหยุดงานพิมพจากเครื่อง HP All-in-One หรือ
คอมพิวเตอรได แตเพ่ือใหไดผลท่ีดีกวา ขอแนะนําใหหยุดงานพิมพท่ีเคร่ือง
HP All-in-One

หากตองการหยุดงานพิมพจาก HP All-in-One
➔ กด ยกเลิก บนแผงควบคุม มองหาขอความ Print Cancelled (ยกเลิก

การพิมพแลว) บนจอแผงควบคุม หากไมมขีอความปรากฏขึ้น ใหกด ยก
เลิก อีกครั้ง
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10 การใช HP Instant Share
HP Instant Share ทําใหการแลกเปลี่ยนภาพถายกับเพื่อนๆ และครอบครัว
เปนเรื่องงาย การใชซอฟตแวร HP Image Zone ท่ีติดต้ังบนคอมพิวเตอร
ของทาน ทําใหทานสามารถเลือกภาพถายอยางนอยหนึ่งภาพ เลือกปลายทาง
ภาพถายแลวสงไปแลกเปลี่ยนกันได นอกจากนี้ ยังสามารถอัพโหลดภาพถาย
ของทานไวในอัลบั้มภาพออนไลน หรือบริการตกแตงภาพถายออนไลนไดอีก
ดวย บริการเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค
ดวย HP Instant Share E-mail ครอบครัวและเพื่อนๆ ของทานจะไดรับ
ภาพถายท่ีพวกเขาสามารถดูไดเสมอ โดยไมตองดาวนโหลดภาพขนาดใหญ
หรือภาพที่ใหญเกินกวาจะเปดดูไดอีเมลที่มีภาพขนาดยอของภาพถายของทาน
จะถูกสงไปพรอมกับลิงคไปยังเว็บเพจที่มคีวามปลอดภัยที่ซึ่งครอบครัวและ
เพ่ือนๆ ของทานสามารถดูภาพถายเหลานั้น แบงปน พิมพ และบันทึกภาพถาย
เหลานั้นไดอยางงายดาย

ภาพรวม 
หากเครื่อง HP All-in-One ตอกับพอรท USB ทานสามารถแลกเปลี่ยนภาพ
ถายกับญาติมิตรของทานได โดยใชอุปกรณและซอฟต แวร HP Image
Zone ที่ติดต้ังอยูในคอมพิวเตอรของทาน อุปกรณเช่ือมตอ USB เปน
HP All-in-One ซึ่งเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรดวยสาย USB HP All-in-One
นั้นเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตไดดวยคอมพิวเตอร

ใช HP Instant Share เพ่ือสงภาพจาก HP All-in-One ของทานไปยังปลาย
ทางที่ทานเลือกตัวอยางเชน ปลายทางสามารถเปนที่อยูอีเมล อัลบั้มภาพ      
ออนไลน หรือบริการตกแตงภาพถายออนไลนก็ไดซึ่งบริการตางๆ จะแตกตางกัน
ไปในแตละประเทศ/ภูมิภาค

หมายเหตุ ทานยังสามารถสงภาพไปยัง HP All-in-One หรือเครื่อง
พิมพภาพถายของญาติมิตรท่ีเช่ือมตอกับเครือขาย การสงภาพไปยัง
อุปกรณปลายทางนั้น ทานตองม ีuser ID (รหัสผูใช) และ password
(รหัสผาน) ของ HP Passport ตองติดต้ังอุปกรณที่รับและลงทะเบียน
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กับ HP Instant Share ทานอาจตองถามชื่ออุปกรณปลายทางที่กําหนด
ไวจากผูรับ คําแนะนําเพิ่มเติมจะอยูในข้ันตอนท่ี 6 ใน สงภาพโดยใช
HP All-in-One ของทาน

เริ่มตนการใชงาน 
ทานตองมีสิ่งตอไปนี้เพ่ือใช HP Instant Share กับ HP All-in-One นั่นคือ:
● เครื่อง HP All-in-One ที่ตอกับคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิล USB
● การเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานทางคอมพิวเตอรที่เครื่อง HP All-in-One

เช่ือมตออยู
● ซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอรของทานผูใช

Macintosh จะพบวา ซอฟตแวรไคลเอนตแอพพลิเคชัน HP Instant
Share ถูกติดต้ังแลว

เมื่อติดต้ังเครื่อง HP All-in-One และติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone
แลว ทานก็พรอมจะเริ่มดูภาพถายรวมกันโดยใช HP Instant Share สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP All-in-One โปรดดูคูมือการติดต้ังที่มา
พรอมกับอุปกรณของทาน

สงภาพโดยใช HP All-in-One ของทาน  
ภาพอาจเปนภาพถายหรือเอกสารที่สแกนมา ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกับญาติมิตร
ไดโดยใช HP All-in-One และ HP Instant Share เพียงโอนภาพถายจาก
การดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอรของทาน หรือสแกนภาพ เลือกภาพที่จะ
แลกเปลี่ยนหนึ่งภาพหรือมากกวานั้น แลวสงภาพไปยังปลายทางที่ทานเลือก

การสงภาพถายจากการดหนวยความจํา     
ภาพถายจากการดหนวยความจําจะถูกโอนไปยังคอมพิวเตอรของทานดวย
ซอฟตแวรถายโอนภาพถายของ HP เมื่อถายโอนภาพถายแลว ให
ใช      ซอฟตแวร HP Image Zone เพ่ือแลกเปลี่ยนภาพถายดวย
HP Instant Share
● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถายโอนภาพถายจากการดหนวยความ

จํา โปรดดู การถายโอนภาพถายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร HP Image Zone ใน

การแลกเปลี่ยนภาพถายของทาน โปรดดู การสงภาพดวยคอมพิวเตอรของ
ทาน
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สงภาพทีส่แกน       
ทานสามารถแลกเปลี่ยนภาพที่สแกนโดยกด สแกนไปยัง บนแผงควบคุม การ
ใช สแกนไปยัง ใหวางรูปภาพคว่ําลงบนกระจก เลือกปลายทางที่ทานตองการสง
รูปภาพไป แลวเริ่มสแกน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนภาพ โปรดดู การใช
คุณสมบัติการสแกน

หากตองการสงภาพทีส่แกนจาก HP All-in-One
1. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
2. กด สแกนไปยัง บนแผงควบคุมของ HP All-in-One

เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม
3. ใชลูกศร  และ  เพ่ือไฮไลต HP Instant Share
4. กด OK หรือ เริ่มสแกน เพ่ือเลือกปลายทาง

ภาพจะถูกสแกนและอัพโหลดไปยังคอมพิวเตอร
สําหรับผูใช Windows ซอฟตแวร HP Image Zone จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอร แท็บ HP Instant Share จะปรากฏขึ้น ภาพขนาดยอของ
ภาพที่สแกนจะปรากฏขึ้นใน Selection Tray (เทรยรายการเลือก)
สําหรับผูใช Macintosh ซอฟตแวรไคลเอนตแอพพลิเคชัน
HP Instant Share จะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรของทาน ภาพขนาดยอ
ของภาพที่สแกนจะปรากฏอยูในหนาตาง HP Instant Share

หมายเหตุ หากทานใช Macintosh OS รุนกอนหนา X v10.2
(รวมทั้ง OS 9 v9.1.5) ภาพถายของทานจะถูกอัพโหลดเขา
HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) ในเครื่อง Macintosh คลิก
E-mail (อีเมล) สงภาพที่สแกนแนบไปกับอีเมลโดยการปฏิบัติตาม
คําส่ังที่ข้ึนมาบนหนาจอคอมพิวเตอร

5. ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของทานดังน้ี:
ถาทานใชคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบปฏิบัตกิาร Windows ใหทําตามขั้น
ตอนตอไปนี:้
a. จากสวน Control (ควบคุม) หรือ Work (งาน) ของแท็บ

HP Instant Share ใหคลิกลิงคหรือไอคอนการบริการที่ทานตอง
การใชเพ่ือสงภาพที่สแกน

หมายเหตุ ถาทานคลิก See All Services (ดูบริการทั้ง
หมด) ทานสามารถเลือกบริการไดจากบริการทั้งหมดที่มีอยูใน
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน ตัวอยางเชน: HP Instant Share
E-mail (อีเมล HP Instant Share) และ Create Online
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Albums (สรางอัลบั้มออนไลน) ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบน
หนาจอ

หนาจอ Go Online (เขาสูระบบออนไลน) จะปรากฏขึ้นในสวน
Work (งาน)

b. คลิก Next (ถัดไป) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
ถาทานใช Macintosh ใหปฏิบัตดิังนี:้
a. ตองแนใจวา เปนภาพสแกนที่ทานตองการดูรวมกันในหนาตาง

HP Instant Share
ใชปุม - เพ่ือลบภาพถาย หรือปุม + เพ่ือเพิ่มภาพถายในหนาตาง

b. คลิก Continue (ดําเนินการตอ) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอ

c. จากรายการ HP Instant Share ใหเลือกบริการท่ีทานตองการใช
เพ่ือสงภาพที่สแกน

d. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

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

และบันทึกผานทางเว็บได
– เปดและดําเนินการกับสมุดที่อยูอีเมลไดคลิก Address Book (สมุด

ที่อยู) ลงทะเบียนดวย HP Instant Share และสรางบัญชีผูใช HP
Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังผูรับหลายราย คลิกลิงคท่ีเกี่ยวของ
– การสงคอลเล็คช่ันภาพไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอกับเครือขายของญาติ

มิตร ใสช่ืออุปกรณท่ีผูรับกําหนดไวในกรอบขอความ E-mail
address (ท่ีอยูอีเมล) ตามดวย @send.hp.com และจะมขีอความ
แจงใหทานเขาสูระบบ HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผู
ใช) และ password (รหัสผาน) ของ HP Passport

หมายเหตุ ถาทานไมไดติดต้ัง HP Instant Share ไวกอน
หนานี้ ใหคลิก I need an HP Passport account (ฉัน
ตองการเปดบัญชีผูใช HP Passport) บนหนาจอ Sign in
with HP Passport (การเขาสูระบบดวย HP Passport)
เก็บเลขประจําผูใชและรหัสผานของ HP Passport เอาไว

การสงภาพดวยคอมพิวเตอรของทาน      
นอกจากการใช HP All-in-One เพ่ือสงภาพผาน HP Instant Share แลว
ทานยังสามารถใชซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังบนเครื่อง
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คอมพิวเตอรเพ่ือสงภาพดวยซอฟตแวร HP Image Zone จะใหทานเลือก
และแกไขภาพได จากน้ัน ใหเขาสู HP Instant Share เพ่ือเลือกบริการ (เชน
HP Instant Share E-mail (อีเมล HP Instant Share)) แลวสงภาพของ
ทานอยางนอยที่สุด ทานสามารถแบงปนภาพรวมกันผานทาง:
● HP Instant Share อีเมล (สงไปยังที่อยูอีเมล)
● HP Instant Share อีเมล (สงไปยังอุปกรณ)
● อัลบั้มออนไลน
● การตกแตงภาพถายออนไลน (บริการตางๆ จะแตกตางกันไปในแตละ

ประเทศ/ภูมิภาค)

สงภาพโดยใชซอฟตแวร HP Image Zone (Windows)    
ทานสามารถใชซอฟตแวร HP Image Zone เพ่ือแลกเปลี่ยนภาพกับญาติ
มิตร เพียงเปด HP Image Zone แลวเลือกภาพที่ตองการแลกเปลี่ยน จากนั้น
สงตอภาพดังกลาวโดยใชบริการอเีมล HP Instant Share
1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Image Zone บนเดสกท็อป

หนาตาง HP Image Zone จะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอรแท็บ My
Images (ภาพของฉัน) จะปรากฏในหนาตาง

2. เลือกภาพตามตองการจากโฟลเดอรที่เก็บภาพเหลานั้น
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช
HP Image Zone)

หมายเหตุ ใชเคร่ืองมือแกไขภาพ HP Image Zone เพ่ือแกไข
ภาพของทานใหไดตามที่ตองการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนา
จอ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)

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

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

หมายเหตุ ถาทานคลิก See All Services (ดูบริการทั้งหมด)
ทานสามารถเลือกบริการไดจากบริการทั้งหมดท่ีมอียูในประเทศ/
ภูมิภาคของทาน ตัวอยางเชน: HP Instant Share E-mail

 (อีเมล HP Instant Share) และ Create Online Albums
 (สรางอัลบั้มออนไลน) ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

หนาจอ Go Online (เขาสูระบบออนไลน) จะปรากฏขึ้นในสวน Work
(งาน) ของแท็บ HP Instant Share
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5. คลิก Next (ถัดไป) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
6. จากบริการ HP Instant Share E-mail (อีเมล HP Instant Share)

ทานสามารถ:
– สงขอความอีเมลพรอมภาพขนาดยอของภาพถายซึ่งสามารถดู พิมพ

และบันทึกผานทางเว็บได
– เปดและดําเนินการกับสมุดที่อยูอีเมลไดคลิก Address Book

 (สมุดที่อยู) ลงทะเบียนดวย HP Instant Share และสรางบัญชีผูใช
 HP Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังผูรับหลายราย คลิกลิงคท่ีเกี่ยวของ
– การสงคอลเล็คช่ันภาพไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอกับเครือขายของญาติ

มิตร ใสช่ืออุปกรณท่ีผูรับกําหนดไวในกรอบขอความ E-mail
address (ท่ีอยูอีเมล) ตามดวย @send.hp.com และจะมขีอความ
แจงใหทานเขาสูระบบ HP Instant Share โดยใช userid
 (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) ของ HP Passport

หมายเหตุ ถาทานไมไดติดต้ัง HP Instant Share ไวกอน
หนานี้ ใหคลิก I need an HP Passport account

 (ฉันตองการเปดบัญชีผูใช HP Passport) บนหนาจอ Sign in
with HP Passport (การเขาสูระบบดวย HP Passport)
เก็บเลขประจําผูใชและรหัสผานของ HP Passport เอาไว

การสงรูปภาพโดยใชไคลเอ็นตแอพพลเิคชนัซอฟตแวร HP Instant Share
(สําหรับผูใช Macintosh OS X v10.2 และรุนทีใ่หมกวา)    

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

ทานสามารถใชไคลเอ็นตแอพพลิเคชัน HP Instant Share เพ่ือแลกเปลี่ยน
ภาพกับญาติมิตร เพียงเปดหนาตาง HP Instant Share แลวเลือกภาพที่ตอง
การแลกเปลี่ยน จากนั้นสงตอภาพดังกลาวโดยใชบริการ HP Instant Share
อเีมล

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร          ไคล 
ิ HP Instant Share โปรดดูหนาจอ HP Image

Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)
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เมื่อตองการใชไคลเอนตแอพพลิเคชัน HP Instant Share
1. เลือกไอคอน HP Image Zone จาก Dock

HP Image Zone จะเปดข้ึนบนเดสกท็อป
2. ใน HP Image Zone ใหคลิกปุม Services (บริการ) ที่อยูดานบนสุด

ของหนาตาง
รายการแอพพลิเคชันจะปรากฏขึ้นที่สวนลางของ HP Image Zone

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

4. ใชปุม + เพ่ือเพิ่มภาพในหนาตาง หรือปุม - เพ่ือลบภาพออก

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร    
ไคลเอนตแอพพลิเคชัน HP Instant Share โปรดดูหนาจอ 
HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone)

5. ตองแนใจวา เปนภาพถายที่ทานตองการดูรวมกันในหนาตาง
HP Instant Share

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

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

ทานสามารถ:
– สงขอความอีเมลพรอมภาพขนาดยอของภาพถายซึ่งสามารถดู พิมพ

และบันทึกผานทางเว็บได
– เปดและดําเนินการกับสมุดที่อยูอีเมลไดคลิก Address Book (สมุด

ที่อยู) ลงทะเบียนดวย HP Instant Share และสรางบัญชีผูใช HP
Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังผูรับหลายราย คลิกลิงคท่ีเกี่ยวของ
– การสงคอลเล็คช่ันภาพไปยังอุปกรณที่เช่ือมตอกับเครือขายของญาติ

มิตร ใสช่ืออุปกรณท่ีผูรับกําหนดไวในกรอบขอความ E-mail
address (ท่ีอยูอีเมล) ตามดวย @send.hp.com และจะมขีอความ
แจงใหทานเขาสูระบบ HP Instant Share โดยใช userid (รหัสผู
ใช) และ password (รหัสผาน) ของ HP Passport

หมายเหตุ ถาทานไมไดติดต้ัง HP Instant Share ไวกอน
หนานี้ ใหคลิก I need an HP Passport account (ฉัน
ตองการเปดบัญชีผูใช HP Passport) บนหนาจอ Sign in
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with HP Passport (การเขาสูระบบดวย HP Passport)
เก็บเลขประจําผูใชและรหัสผานของ HP Passport เอาไว

การแลกเปลี่ยนภาพดวย HP Image Zone (Macintosh OS X รุนกอน
v10.2)  

หมายเหตุ Macintosh OS X v10.0 และ v10.0.4 ไมรองรับ
คุณสมบัติน้ี

ทานสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพกับผูที่มบีัญชีอีเมล เพียงเริ่ม HP Image
Zone แลวเปด HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) จากนั้น สรางขอความ
อีเมลใหมโดยใชอีเมลแอพพลิเคชันที่ติดต้ังอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP Image Zone Help
(วิธีใช HP Image Zone) บนหนาจอ

การใชตัวเลือกอเีมลใน HP Image Zone
1. เลือกไอคอน HP Image Zone จาก Dock

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

หนาตาง
รายการแอพพลิเคชันจะปรากฏตรงสวนลางของ HP Image Zone

3. เลือก HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) จากรายการแอพพลิเคชัน
HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) จะแสดงบนเดสกท็อป

4. เลือกรูปภาพที่จะแลกเปลี่ยน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP Image Zone Help (วิธีใช HP
Image Zone) บนหนาจอ

5. คลิก E-mail (อีเมล)
โปรแกรมอีเมลบนเครื่อง Macintosh จะเปดทํางาน
การสงภาพถายแนบไปกับอีเมลโดยการปฏิบัติตามคําสั่งที่ข้ึนมาบนหนาจอ
คอมพิวเตอร
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การแลกเปลี่ยนรูปภาพดวย HP Director (ตัวจัดการ HP) (Macintosh OS
9) 

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้สามารถใชกับ Macintosh OS 9 v9.1.5 หรือ
รุนหลังจากน้ี และ v9.2.6 หรือรุนหลังจากนี้

ทานสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพกับผูที่มบีัญชีอีเมล เพียงเริ่ม HP Director
(ตัวจัดการ HP) แลวเปด HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) จากนั้น สราง
ขอความอีเมลใหมโดยใชอีเมลแอพพลิเคชันที่ติดต้ังอยูในเครื่องคอมพิวเตอร
ของทาน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP Image Zone Help
(วิธีใช HP Image Zone) บนหนาจอ

เมื่อตองการใชตัวเลือกอเีมลภายใน HP Director (ตัวจัดการ HP)
1. ดับเบิลคลิกช็อตคัท HP Director (ตัวจัดการ HP) บนเดสกท็อป

เมนู HP Director (ตัวจัดการ HP) จะแสดงบนเดสกท็อป
2. ดับเบิลคลิก HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP)

HP Gallery (แกลเลอรีภ่าพของ HP) จะแสดงบนเดสกท็อป
3. เลือกภาพหนึ่งภาพหรือมากกวานั้นเพ่ือใชรวมกัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP Image Zone Help (วิธีใช HP
Image Zone) บนหนาจอ

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

ทานสามารถสั่งซื้อประเภทของกระดาษและตลับหมึกพิมพที่ HP แนะนําใหใช
ไดทางระบบออนไลนจากเว็บไซตของ HP

การสั่งซื้อกระดาษ แผนใส หรือวัสดพุิมพอ่ืนๆ   
หากทานตองการสั่งซื้อวัสดุสําหรับพิมพ เชน HP Premium Paper,
HP Premium Plus Photo Paper, HP Premium Inkjet
Transparency Film หรือ HP Iron-On Transfers ใหไปที่
www.hp.com เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน ปฏิบัติ
ตามขอความเพื่อเลือกผลิตภัณฑ แลวคลิกลิงคชอปปงรายการใดรายการหนึ่งใน
หนา

สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ   
หมายเลขสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหมจะแตกตางกันในแตละประเทศ/ภูมิภาค หาก
หมายเลขสั่งซื้อใหมท่ีระบุไวในคูมือนี้ไมตรงกับหมายเลขบนตลับหมึกพิมพที่ติด
ต้ังอยูในเคร่ือง HP All-in-One ใหสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหมที่มีหมายเลขเดียว
กับที่ทานติดต้ังอยู เครื่อง HP All-in-One สามารถใชกับตลับหมึกพิมพตอไปนี้

ตลับหมึกพิมพ หมายเลขสั่งซื้อใหมของ HP

ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ตสีดํา HP #94 ตลับหมึกพิมพสีดํา ขนาด 11
มล.

ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ตสามสี HP #97 ตลับหมึกพิมพสี ขนาด 14 มล.
#95 ตลับหมึกพิมพสี ขนาด 7 มล.

ตลับหมึกพิมพภาพถายอิงคเจ็ต HP #99 ตลับหมึกพิมพภาพสีขนาด 13
มล.

นอกจากนี้ ทานอาจหาหมายเลขสั่งซื้อใหม สําหรับตลับหมึกพิมพทุกประเภทที่
เครื่องของทานรองรับดวยการทําตามขั้นตอนดังนี้

● สําหรับผูใช Windows: ใน HP Director (ตัวจัดการ HP) ใหคลิก
Settings (การตั้งคา) เลือก Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) จาก
นั้นใหคลิก Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) คลิกแท็บ
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Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ) และ Print
Cartridge Ordering Information (ขอมูลการสั่งตลับหมึกพิมพ)

● สําหรับผูใช Mac: ใน HP Director (ตัวจัดการ HP) (OS 9) หรือ
HP Image Zone (OS X) ใหเลือก Settings (การตั้งคา) แลวเลือก
Maintain Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ)
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก HP All-in-One ของทานแลวคลิก
Utilities (ยูทิลิต้ี) เลือก Supplies (วัสดุ) จากเมนูปอปอัพ

นอกจากนี้ ทานสามารถติดตอตัวแทนจําหนายของ HP ในประเทศของทาน
หรือไปที่ www.hp.com/support เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของหมายเลขสั่ง
ซื้อตลับหมึกพิมพใหมสําหรับประเทศ/ภูมิภาคของทาน
หากตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพสําหรับ HP All-in-One ใหไปท่ี
www.hp.com เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน ปฏิบัติ
ตามขอความเพื่อเลือกผลิตภัณฑ แลวคลิกลิงคชอปปงรายการใดรายการหนึ่งใน
หนา

การสั่งซื้ออุปกรณอื่นๆ     
หากตองการสั่งซื้ออุปกรณอื่นๆ เชน ซอฟตแวร HP All-in-One คูมือการใช
งาน คูมือการติดต้ัง หรือช้ินสวนอะไหลอื่นๆ โปรดโทรติดตอหมายเลขตอไปน้ี:
● ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา โทร 1-800-474-6836 (1-800-HP

invent)
● ในยุโรป โทร +49 180 5 290220 (เยอรมน)ี หรือ +44 870 606

9081 (สหราชอาณาจักร)
หากตองการสั่งซื้อซอฟตแวร HP All-in-One ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ โปรด
ติดตอหมายเลขโทรศัพทสําหรับประเทศ/ภูมิภาคของทาน หมายเลขดานลางเปน
ขอมูลลาสุด ณ วันที่พิมพคูมือฉบับนี้ ทานสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพท
ปจจุบันสําหรับการสั่งซื้อไดที่ www.hp.com เมื่อเคร่ืองแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบ
ขอมูลหรือโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค

ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขติดตอเพื่อสั่งซื้อ

เอเชียแปซิฟก (ยกเวนประเทศ
ญี่ปุน)

65 272 5300

ออสเตรเลีย 1300 721 147

ยุโรป +49 180 5 290220 (เยอรมัน)
+44 870 606 9081 (สหราชอาณาจักร)
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ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขติดตอเพื่อสั่งซื้อ

นิวซีแลนด 0800 441 147

แอฟริกาใต +27 (0)11 8061030

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

(ทําตอ)
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12 การดูแลรักษาเครื่อง HP All-in-One
HP All-in-One ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอยในบางครั้ง ทานอาจตอง
ทําความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปดเพ่ือกําจัดฝุนบนพื้นผิวและเพ่ือให
สําเนาและงานสแกนสะอาดทานจะตองเปลี่ยน ปรับตําแหนง หรือทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพของทานเปนครั้งคราวบทนี้เปนคําแนะนําดานการดูแล
รักษาเครื่อง HP All-in-One ใหอยูในสภาพการใชงานที่สมบูรณโปรดปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการดูแลรักษาเหลาน้ีตามความจําเปน

การทําความสะอาดเครื่อง HP All-in-One
รอยนิ้วมือ รอยดาง เสนผม และเศษตางๆ บนกระจกหรือแผนรองฝาปดทําให
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทํางานอยางถูกตองของ
คุณสมบัติตางๆ เชน Fit to Page (พอดีหนากระดาษ) ทานจําเปนตองทํา
ความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปด เพ่ือใหสําเนาและภาพสแกนจะออกมา
ชัดเจนทานอาจตองปดฝุนภายนอกของเครื่อง HP All-in-One ดวย

การทําความสะอาดกระจก       
กระจกที่สกปรกเนื่องมาจากรอยนิ้วมือ รอยเปอน เศษผม และฝุนจะทําให
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทํางานอยางถูกตองของ
คุณสมบัติตางๆ เชน Fit to Page (พอดีหนากระดาษ)
1. ใหปดเครื่อง HP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน
2. ทําความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ํายาทําความ

สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

คําเตือน หามใชสารกัดกรอน น้ํายาขัดเงา เบนซิน หรือ  คารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายไดหาม
วางหรือฉีดของเหลวบนกระจกโดยตรง ของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใต
กระจกและทําใหอุปกรณเสียหายได

3. เช็ดกระจกใหแหงโดยใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเพื่อปองกันไมใหกระจก
เปนรอย

การทําความสะอาดแผนรองฝาปด    
เศษผงเล็กๆ อาจสะสมอยูที่แผนรองใตฝาได HP All-in-One
1. ใหปดเครื่อง HP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน
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2. ทําความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ําสบูออนๆ และ
น้ําอุน

3. ลางแผนรองฝาปดอยางเบามือเพื่อชะลางเศษผงตางๆ ออกอยาขัดแผนรอง
ฝาปด

4. เช็ดแผนรองใหแหงดวยผาชามัวสหรือผานุม

คําเตือน อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทําใหเกิดรอยขีด
ขวน

5. หากจําเปนตองทําความสะอาดเพิ่ม ใหทําซ้ําข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกครั้งเพื่อ
เช็ดแอลกอฮอลออก

คําเตือน ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกบนกระจกหรือสวนที่เปนสีของ
HP All-in-One เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายตออุปกรณได

การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก   
ใชผานุม หรือ ฟองนํ้าเปยกหมาดๆ เช็ดฝุน รอยเปอน และคราบสกปรกออก
จากตัวเครื่องทานไมจําเปนตองทําความสะอาดสวนภายในของ HP All-in-
One อยาวางของเหลวไวใกลแผงควบคุมและสวนภายในของตัวเครื่อง
HP All-in-One

คําเตือน เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับสวนที่เปนสีของ
HP All-in-One อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มี
สวนผสมของแอลกอฮอลกับแผงควบคุม ฝาปด หรือสวนท่ีเปนสีอื่นๆ
ของอุปกรณ

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ    
ทานสามารถตรวจสอบระดับการจายหมึกเพื่อดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเมื่อ
ใดระดับการจายหมึกจะแสดงจํานวนหมึกพิมพโดยประมาณที่เหลืออยูในตลับ
หมึกพิมพ

เคล็ดลับ และทานยังสามารถพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาตอง
เปลี่ยนตลับหมึกหรือไม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิมพรายงานการ
ทดสอบเครื่อง
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หากตองการตรวจสอบปริมาณหมึกพิมพจาก HP Director (ตัวจัดการ HP)
(Windows)
1. ใน HP Director (ตัวจัดการ HP) ใหคลิก Settings (การตั้งคา) เลือก

Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) จากนั้นใหคลิก Printer
Toolbox (กลองเคร่ืองมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ และทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลอง
เครื่องมือเครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties
(คุณสมบัติการพิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties
(คุณสมบัติการพิมพ) ใหคลิกแท็บ Services (บริการ) แลวคลิก
Service this device (ใหบริการอุปกรณนี้)

2. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)
ระดับหมึกโดยประมาณของตลับหมึกพิมพจะปรากฏขึ้น

หากตองการตรวจปริมาณหมึกพิมพจากซอฟตแวร HP Image Zone
(Macintosh)
1. ใน HP Director (ตัวจัดการ HP) (OS 9) หรือ HP Image Zone

(OS X) ใหเลือก Settings (การตั้งคา) แลวเลือก Maintain Printer
(ดูแลรักษาเครื่องพิมพ)

2. ถากรอบโตตอบ Select Printer (เลือกเครื่องพิมพ) เปดข้ึนมา ใหเลือก
HP All-in-One แลวคลิก Utilities (ยูทิลิต้ี)

3. จากเมนูปอปอัพ เลือก Ink Level (ระดับหมึกพิมพ)
ระดับหมึกโดยประมาณของตลับหมึกพิมพจะปรากฏขึ้น

พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง     
ถาทานพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องกอน
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพรายงานนี้ใหขอมูลท่ีมปีระโยชนตางๆ เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
อุปกรณ ซึ่งรวมถึงตลับหมึกพิมพดวย
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ตั้งคา จนกวา Print Report (พิมพรายงาน) จะปรากฏขึ้น จากนั้น

กด OK
Self-Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง) จะปรากฏขึ้น

3. กด OK
4. เครื่อง HP All-in-One จะพิมพ Self-Test Report (รายงานการ

ทดสอบเครื่อง) ซึ่งอาจระบุสาเหตุของปญหาการพิมพตัวอยางผลทดสอบ
การพิมพในรายงานจะปรากฏดานลาง
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5. ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบการทดสอบมขีนาดเทากันและมเีสนตาราง
สมบูรณ
หากมเีสนหมึกที่มีลักษณะขาดหายไมตอเนื่องเปนจํานวนมาก อาจระบุได
วามีปญหาเกี่ยวกับหัวฉีดหมึกทานอาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

6. ตรวจสอบใหแนใจวาเสนสีกระจายตัวอยูทั่วหนา
หากแถบสีดําหายไป สีจาง เปนเสนริ้ว หรือแตกเปนเสนเล็กๆ อาจระบุได
วามีปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพภาพถายหรือตลับหมึกพิมพสีดําในชอง
เสียบทางขวา
หากแถบเสนใดเสนหนึ่งในสามแถบที่เหลือหายไป สีจาง เปนเสนริ้ว หรือ
แตกเปนเสนเล็กๆ อาจระบุไดวามปีญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพชนิดสามสี
ในชองเสียบทางซาย

7. ตรวจสอบใหแนใจวาบล็อคสีมีความเขมของสีเทากัน และใหสีตามรายการ
ขางลาง
ทานจะเห็นบล็อคสีน้ําเงิน สีแดง สีเหลือง สีมวง สีเขียว และสีแดง
หากบล็อคสีหายไปหรือหากสีไมสดใสหรือไมตรงกับแถบที่ระบุไวดานลาง
อาจเปนไปไดวาตลับหมึกพิมพสามสีไมมหีมึกเหลืออยูทานอาจตองเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรด
ดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

8. ตรวจดูบล็อคสีและเสนของสีวามีลายเสนหรือสีขาวหรือไม
เสนริ้วอาจหมายถึงหัวฉีดหมึกอุดตันหรือสกปรกทานอาจตองทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องการทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพ โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพอยาทําความสะอาด
ดวยแอลกอฮอล
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หมายเหตุ สําหรับตัวอยางของรูปแบบการทดสอบ เสนสี และบล็อคสีจาก
ตลับหมึกพิมพปกติและตลับหมึกพิมพท่ีทํางานผิดปกติ โปรดดูหนาจอ
HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) ที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวร

การดูแลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ 
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพสูงสุดจากเครื่อง HP All-in-One ทานควรดําเนิน
ข้ันตอนการดูแลรักษางายๆ บางประการซึ่งในสวนน้ีจะแนะนําการจัดการตลับ
หมึกพิมพ และวิธีการเปลี่ยน ปรับตําแหนง และทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

การดูแลตลับหมึกพิมพ   
กอนเปลี่ยนหรือทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ทานควรดูช่ือช้ินสวนและวิธี
จัดการเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

1 แถบสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

จับตลับหมึกพิมพทางดานพลาสติกสีดํา โดยใหฉลากอยูดานบนหามสัมผัสแถบสี
ทองแดงหรือหัวฉีดหมึก

คําเตือน ระมัดระวังอยางทําตลับหมึกพิมพหลนเพราะอาจทําใหตลับ
หมึกพิมพเสียหาย ไมสามารถใชได

คูมือการใชงาน 99

การด
ูแ
ลรักษ

าเค
รื่อง H

P A
ll-in-O

ne



การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ    
เมื่อปริมาณหมึกของตลับหมึกพิมพเหลือนอย จะมขีอความปรากฏขึ้นบนจอแผง
ควบคุม

หมายเหตุ ทานสามารถตรวจสอบหมึกท่ีเหลืออยูในตลับหมึกโดยการใช
ซอฟตแวร HP Image Zone ที่มากับเครื่อง HP All-in-One สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ

เมื่อไดรับขอความเตือนบนจอแผงควบคุมวาปริมาณหมึกเหลือนอย ทานควรมี
ตลับหมึกพิมพพรอมสําหรับเปลี่ยน นอกจากนี้ ทานควรเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
เมื่อพบวาขอความมีสีจางหรือเมื่อพบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพซึ่งเกี่ยว
ของกับตลับหมึกพิมพ

เคล็ดลับ ทานยังสามารถใชคําสั่งเหลาน้ีเพ่ือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสีดํา
ดวยตลับหมึกพิมพภาพถาย เพ่ือการพิมพภาพถายสีที่มีคุณภาพสูงได

หากตองการหาหมายเลขการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพทั้งหมดใหมที่เครื่อง HP All-
in-One สนับสนุน โปรดดู สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ หากตองการสั่งซื้อตลับหมึก
พิมพสําหรับ HP All-in-One ใหไปท่ี www.hp.com เมื่อเคร่ืองแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน ปฏิบัติตามขอความเพื่อเลือกผลิตภัณฑ แลว
คลิกลิงคชอปปงรายการใดรายการหนึ่งในหนา

หากตองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP All-in-One

คําเตือน หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยู เมื่อทานเปดฝาแคร
ตลับหมึกพิมพเพ่ือนําตลับหมึกพิมพออกมา เครื่อง HP All-in-
One จะไมปลอยใหนําตลับหมึกพิมพออกมาเปลี่ยนเครื่อง HP All-
in-One อาจเสียหาย หากทานนําตลับหมึกพิมพออกมาในขณะที่
ตลับหมึกพิมพไมไดอยูทางดานขวาอยางมั่นคง

2. เปดฝาแครตลับหมึกพิมพโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณข้ึน
จนกระทั่งล็อคฝาแครเขาที่
ตลับหมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
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1 ฝาแครตลับหมึกพิมพ
2 แครตลับหมึกพิมพ

3. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบน
ตลับหมึกพิมพเพ่ือปลดออกมา
หากทานกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสามสี ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียงทางซาย
หากทานจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพภาพถายหรือตลับหมึกพิมพสีดํา ใหถอด
ตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบทางขวา

1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี
2 ชองเสียบสําหรับตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสีดํา

4. ดึงตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว
5. หากทานกําลังถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกเพื่อใสตลับหมึกพิมพภาพถาย

ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
หากทานกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ เนื่องจากปริมาณหมึกอยูในระดับตํ่า
หรือหมึกหมด ควรนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค
เจ็ต HP ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึก
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พิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจายสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่
เว็บไซตตอไปน้ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
inkjet.html

6. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอ่ืนนอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอยๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

1 แถบสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวัง หามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึกการสัมผัส
สวนตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และ
เกิดปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

7. เลื่อนตลับหมึกพิมพใหมใหเขาสูชองวางดันตลับหมึกไปดานหนาจนกระท่ัง
เขาที่ดังคลิก
หากตลับหมึกพิมพที่กําลังใสมีรูปสามเหลี่ยมสีขาวอยูบนฉลาก ใหเลื่อนตลับ
หมึกพิมพลงในชองทางซายฉลากของชองเสียบจะเปนสีเขียวและมรีูปสาม
เหลี่ยมสีขาวทึบ
หากตลับหมึกพิมพที่กําลังใสมีรูปสี่เหลี่ยมสีขาวหรือรูปหาเหลี่ยมสีขาวอยู
บนฉลาก ใหเล่ือนตลับหมึกพิมพลงในชองทางขวาฉลากสําหรับชองเสียบ
จะเปนสีดําพรอมกับมรีูปส่ีเหล่ียมสีขาวทึบและรูปหาเหล่ียมสีขาวทึบ
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8. ปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย   
ทานสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพสีที่ทานพิมพ และทําสําเนาไดดีที่สุดดวย
เครื่อง HP All-in-One โดยการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพภาพนําตลับหมึกพิมพสีดํา
ออกและใสตลับหมึกพิมพภาพเขาไปแทนเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพชนิดสามสี
และตลับหมึกพิมพภาพแลว ทานจะมีระบบสีหกสี ซึ่งจะชวยทําใหภาพสีที่ออกมา
มีคุณภาพดีข้ึน

เมื่อทานตองการพิมพเอกสารขอความปกติ ใหสลับตลับหมึกพิมพสีดําใสเขาไป
ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพเพ่ือปองกันตลับหมึกพิมพขณะที่ไมไดใช

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย โปรดดู สั่งซื้อ
ตลับหมึกพิมพ

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวปองกันตลับหมึกพิมพ โปรดดู การใชตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพ

การใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ  
ในบางประเทศ/ภูมิภาค เมื่อทานซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย ทานอาจไดรับตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพดวย สําหรับในบางประเทศ/ภูมิภาค ตัวปองกันตลับหมึก
พิมพจะอยูในกลองซึ่งใหมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One หากไมมีตัว
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ปองกันตลับหมึกพิมพมาพรอมกับตลับหมึกพิมพหรือเครื่อง HP All-in-One
ทานสามารถสั่งซื้อไดจากฝายบริการลูกคาของ HP ไปที่ www.hp.com/
support
ตัวปองกันตลับหมึกพิมพไดรับการออกแบบมาเพื่อล็อคตลับหมึกพิมพไว และ
ปองกันไมใหตลับหมึกพิมพแหงเมื่อยังไมใชงานเมื่อนําตลับหมึกพิมพออกจาก
HP All-in-One โดยต้ังใจจะนํากลับมาใชใหมในภายหลัง ควรเก็บตลับหมึก
พิมพไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ เชน เก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพเมื่อนําตลับหมึกพิมพสีดําออก เพ่ือจะไดพิมพภาพถาย
คุณภาพสูงดวยตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพ 3 สี

การใสตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
1. เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพโดยทํามุมเล็กนอย

และดันจนเขาล็อค

2. เก็บตัวปองกันตลับหมึกพิมพไวในสวนท่ีจัดเก็บตลับหมึกของ HP All-in-
One เพ่ือรักษาความปลอดภัย เปดฝาแครตลับหมึกแลวเก็บตัวปองกันตลับ
หมึกพิมพไวในอุปกรณ ตามที่แสดงดานบน
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1 ฝาแครตลับหมึกพิมพ
2 สวนท่ีจัดเก็บตลับหมึกของ HP All-in-One

3. ปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

หากตองการถอดตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
➔ กดดานบนของตัวปองกันตลับหมึกพิมพแลวดันไปทางดานหลังเพื่อปลด

ล็อคตลับหมึกพิมพ จากน้ันจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกัน

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ    
เครื่อง HP All-in-One จะมขีอความแจงใหทานปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
ทุกครั้งที่ทานติดต้ังหรือเปล่ียนตลับหมึกพิมพทานยังสามารถปรับตําแหนงของ
ตลับหมึกพิมพไดทุกเวลาที่แผงควบคุมหรือใชซอฟตแวร HP Image Zone
บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงาน
พิมพท่ีมคุีณภาพสูง

หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไปใหม
HP All-in-One จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพเคร่ือง
HP All-in-One จะจําคาการปรับแนวของตลับหมึกพิมพนั้นไว จึงไมจํา
เปนตองปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพใหม
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วิธกีารปรับแนวตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมเมื่อเครื่องแจงเตือน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter

หรือ A4 ไวในถาดใสกระดาษ ตอจากนั้นใหกด OK
HP All-in-One จะพิมพหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพและปรับ
ตลับหมึกพิมพเอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับ
ตําแหนงตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาดใส
กระดาษสีขาวยังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากน้ัน ใหลอง
ปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง

หากการปรับตําแหนงผิดพลาดอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับ
หมึกพิมพอาจจะเสีย ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HPไปยัง:
www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/
ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอ
ทราบขอมูลหรือโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค

2. กด OK

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมในกรณอีื่นๆ
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ตั้งคา จนกวา Tools (เครื่องมือ) จะปรากฏขึ้น แลวกด OK
3. กด  จนกวา Align Print Cartridge (ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ)

จะปรากฏขึ้น แลวกด OK
HP All-in-One จะพิมพหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพและปรับ
ตลับหมึกพิมพเอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

4. กด OK
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สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพโดยการใชซอฟตแวร
HP Image Zone ที่มากับเคร่ือง HP All-in-One โปรดดู HP Image
Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) บนหนาจอที่มากับซอฟตแวร

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ     
ทําตามขั้นตอนนี้เมื่อรายงานการทดสอบเครื่องแสดงเสนริ้วหรือเสนขาวในเสนสี
หามทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึกโดย
เปลาประโยชนและทําใหอายกุารใชงานของตลับหมึกพิมพสั้นลง

วิธทีําความสะอาดตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ตั้งคา จนกวา Tools (เครื่องมือ) จะปรากฏขึ้น แลวกด OK

Clean Print Cartridge (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ) จะปรากฏขึ้น
3. กด OK

เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาเอกสารที่ทานสามารถนํากลับมาใช
ใหมหรือทิ้งได
หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจากทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพกอน
แลวจึงเปลี่ยนตลับหมึกพิมพหากยังมปีญหา สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทํา
ความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ โปรดดู การทําความสะอาดหนาสัมผัส
ตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยการใชซอฟตแวร
HP Image Zone ที่มากับเคร่ือง HP All-in-One โปรดดู HP Image
Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) บนหนาจอที่มากับซอฟตแวรของ
ทาน

การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ     
ทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพเฉพาะในกรณีที่จอแผงควบคุมแสดง
ขอความเตือนซ้ําๆ ใหทานตรวจสอบตลับหมึกพิมพหลังจากที่ทานไดทําความ
สะอาดหรือปรับตลับหมึกพิมพแลว

กอนทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ ใหถอดตลับหมึกพิมพออก และตรวจ
สอบวาไมมีอะไรติดอยูบนแถบตลับหมึกพิมพ แลวจึงใสตลับหมึกพิมพเขาไป
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ใหมหากยังปรากฏขอความใหตรวจสอบตลับหมึกอยู ใหทําความสะอาดแถบ
ตลับหมึกพิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้:
● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด

หรือมีเสนใยหลุดออกมา

เคล็ดลับ ที่กรองกาแฟที่ไมมีเสนใยใชทําความสะอาดตลับหมึกได
เปนอยางดี

● น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือนํ้าด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกตลับหมึกพิมพได)

คําเตือน หามใชนํ้ายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอลทําความ
สะอาดแถบตลับหมึกพิมพน้ํายาเหลานั้นอาจทําใหตลับหมึกพิมพหรือ
HP All-in-One เสียหาย

วิธทีําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ
1. เปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊ก

ไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One
3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพ่ือปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก

ชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสอง
ตลับใหนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ
อยาทิ้งตลับหมึกพิมพไวนอกเครื่อง HP All-in-One นานกวา 30
นาที

4. ตรวจสอบแถบตลับหมึกพิมพวามีหมึกหรือเศษฝุนเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลลีงในนํ้ากล่ัน และบีบน้ําให

ผาเปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
7. ทําความสะอาดเฉพาะแถบสีทองแดงสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความ

สะอาดบริเวณหัวฉีดหมึก โปรดดู ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก
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1 แถบสีทองแดง
2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8. ปลอยใหตลับหมึกแหงประมาณสิบนาที
9. เลื่อนตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในชองเสียบดันตลับหมึกไปดานหนาจน

กระทั่งเขาที่ดังคลิก
10. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหน่ึง หากจําเปน
11. คอยๆ ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ

HP All-in-One

ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก     
หากเครื่อง HP All-in-One ถูกใชงานในสภาพแวดลอมที่มฝุีนละออง อาจมี
เศษฝุนเล็กนอยสะสมอยูภายในเครื่อง เศษฝุนผงน้ีอาจรวมถึงฝุนละออง เสนผม
พรมหรือใยผา เมื่อเศษผงเขาไปจับอยูในตลับหมึกพิมพ อาจทําใหหมึกกระจาย
เปนริ้วหรือเปนรอยเปอนในหนาที่พิมพ การเกิดเสนริ้วของหมึกสามารถแกไข
ไดโดยการทําความสะอาดรอบๆ หัวฉีดหมึกตามที่อธิบายไวในนี้

หมายเหตุ ใหทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก หากทานยังคง
เห็นแถบเสนและรอยเปอนอยูบนหนาท่ีพิมพหลังจากทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพเรียบรอยแลว โดยใชแผงควบคุมหรือซอฟตแวร HP Image
Zone สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้:
● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด

หรือมีเสนใยหลุดออกมา
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เคล็ดลับ ที่กรองกาแฟที่ไมมีเสนใยใชทําความสะอาดตลับหมึกได
เปนอยางดี

● น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือนํ้าด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกตลับหมึกพิมพได)

คําเตือน หามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึกการสัมผัสสวนตางๆ
เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปญหาในการ
เช่ือมตอกับไฟฟา

การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก
1. เปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊ก

ไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One
3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพ่ือปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก

ชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสอง
ตลับใหนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ
อยาทิ้งตลับหมึกพิมพไวนอกเครื่อง HP All-in-One นานกวา 30
นาที

4. วางตลับหมึกพิมพลงบนแผนกระดาษโดยใหหัวฉีดหมึกหงายขึ้น
5. ผายางแหงชุบน้ําสะอาดบิดหมาดๆ
6. ใชผาทําความสะอาดดานหนาและขอบรอบๆ บริเวณหัวฉีดหมึก ดังที่

ปรากฏดานลาง

1 แถบหัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)
2 หนาและขอบรอบบริเวณหัวฉีดหมึก
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คําเตือน หามทําความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก

7. ปลอยใหบริเวณหัวฉีดหมึกแหงประมาณสิบนาที
8. เลื่อนตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในชองเสียบดันตลับหมึกไปดานหนาจน

กระทั่งเขาที่ดังคลิก
9. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหน่ึง หากจําเปน
10. คอยๆ ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ

HP All-in-One

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอุปกรณ
ทานสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเลื่อนขอความและการตั้งคาเวลาหนวง
ขอความแจงเตือนบนเครื่อง HP All-in-One เพ่ือใหเคร่ืองทํางานตามความ
ตองการของทาน และยังสามารถเรียกคืนคาเดิมของเครื่องที่กําหนดไวต้ังแต
แรกซื้อไดดวย ซึ่งวิธีนี้จะลบคาดีฟอลตใหมที่ทานไดต้ังไว

การตั้งความเร็วในการเลื่อนขอความ      
ตัวเลือก Scroll Speed (ความเร็วในการเลื่อนขอความ) ชวยใหทานสามารถ
ควบคุมอัตราความเร็วของขอความที่แสดงบนจอแผงดานหนาได ตัวอยางเชน
หากมขีอความวา "Load paper, then press OK." (ใสกระดาษ แลวกด
ตกลง) ขอความจะแสดงบนจอแผงควบคุมไดไมครบ และตองเลื่อน เพ่ือทานจะ
ไดอานขอความดังกลาวไดทั้งหมด ทานสามารถเลือกอัตราความเร็วในการ
เลื่อนขอความได: Normal (ธรรมดา), Fast (เร็ว) หรือ Slow (ชา) คาดี
ฟอลตจะเปน Normal (ธรรมดา)
1. กด ตั้งคา จนกวา Preferences (ลักษณะที่ตองการ) จะปรากฏขึ้น แลว

กด OK
2. กด  จนกวา Set Scroll Speed (ต้ังคาความเร็วในการเลื่อนขอ

ความ) จะปรากฏข้ึน แลวกด OK
3. กด  เพ่ือเลือกความเร็วในการเลื่อนขอความ จากน้ันกด OK

การตั้งเวลาหนวงขอความแจงเตือน    
ตัวเลือก Prompt Delay Time (เวลาหนวงขอความแจงเตือน) ทําใหทาน
สามารถควบคุมระยะเวลากอนที่ขอความจะแจงใหทานดําเนินการตอไป
ตัวอยางเชน หากทานกด Copy Menu (เมนทูําสําเนา) และเวลาหนวงขอ
ความแจงเตือนผานไปโดยที่ทานไมไดกดปุมอื่นใด ขอความ "Press Copy
Menu for more options." (กดเมนูทําสําเนาเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม) จะ
ปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม ทานสามารถเลือก Fast (เร็ว) Normal

คูมือการใชงาน 111

การด
ูแ
ลรักษ

าเค
รื่อง H

P A
ll-in-O

ne



(ธรรมดา) Slow (ชา) หรือ Off (ปด) หากทานเลือก Off (ปด) คําแนะนําจะ
ไมปรากฏบนจอแผงควบคุม แตขอความอื่น เชน คําเตือนวามีปริมาณหมึก
เหลือนอย และขอความแสดงขอผิดพลาดจะยังคงปรากฏ
1. กด ตั้งคา จนกวา Preferences (ลักษณะที่ตองการ) จะปรากฏขึ้น แลว

กด OK
2. กด  จนกวา Set Prompt Delay Time (ต้ังคาเวลาหนวงขอความ

แจงเตือน) จะปรากฏขึ้น แลวกด OK
3. กด  เพ่ือเลือกเวลาหนวง จากน้ันกด OK

เรียกคืนคาดฟีอลตทีก่ําหนดโดยโรงงาน     
ทานสามารถเรียกคืนคาเดิมของเครื่อง HP All-in-One ที่กําหนดจากโรงงาน
ได

หมายเหตุ การเรียกคืนคาดีฟอลตท่ีมาจากโรงงานจะไมมีผลกับการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทานทําเพื่อต้ังคาการสแกนและภาษา รวมถึงการตั้ง
คาประเทศ/ภูมิภาค

ทานสามารถเรียกคืนคาดีฟอลตไดโดยใชปุมฟงกชันที่แผงควบคุมเทาน้ัน

1. กด ตั้งคา จนกวา Tools (เครื่องมือ) จะปรากฏขึ้น แลวกด OK
2. กด  จนกวา Restore Factory Defaults (เรียกคืนคาดีฟอลต) จะ

ปรากฏขึ้น แลวกด OK
คาดีฟอลตท่ีกําหนดจากโรงงานไดรับการเรียกคืน
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13 ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตน 
ในบทนี้จะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ HP All-in-
One โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นการติดต้ังและการตั้งคา และหัวขอการ
ทํางานบางหัวขอ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตน โปรด
ดูที่ HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) ที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวรบนหนาจอ

มีปญหาหลายอยางเกิดข้ึนเมื่อตอ HP All-in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอร
โดยใชสายเคเบิล USB กอนติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ในเครื่อง
คอมพิวเตอร หากทานตอ HP All-in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอร กอนที่
หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะปรากฏขอความแจงเตือน ใหทานปฏิบัติตามดังน้ี
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีที่คุณติดต้ังไว)
3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
4. ปด HP All-in-One รอหนึ่งนาที แลวรีสตารทเครื่อง
5. ติดต้ังซอฟตแวรของ HP All-in-One ใหมอีกครั้ง อยาตอสาย USB เขา

กับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดต้ังและการติดต้ังซอฟตแวรใหม
โปรดดูท่ี การถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้

● การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคา: มีขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา
ฮารดแวร การติดต้ังซอฟตแวร และการแกไขปญหาเบื้องตนในการตั้งคา
HP Instant Share

● การแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงาน: ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับปญหา
ตางๆ ซึ่งอาจเกิดข้ึนในระหวางการทํางานปกติ เมื่อใชคุณสมบัติตางๆ
ของ HP All-in-One

● การอัพเดตอุปกรณ: ทานอาจเขาไปท่ีเว็บไซตศูนยบริการลูกคาของ HP
เพ่ือเรียกดูการอัพเกรดเครื่อง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคําแนะนําจากฝายบริการลูกคา
ของ HP หรือขอความบนจอแผงควบคุม หัวขอนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับ
การอัพเดตอุปกรณของทาน
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กอนทีท่านจะโทรไปยังศูนยบริการลูกคาของ HP        
ถาทานประสบปญหา ใหปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปน้ี:
1. ตรวจสอบเอกสารที่มาพรอมกับ HP All-in-One

– คูมือการติดตั้ง: คูมือการติดต้ังจะอธิบายถึงวิธีการตั้งคา HP All-in-
One

– คูมือการใชงาน: คูมือการใชงานคือหนังสือที่ทานกําลังอานอยู หนังสือ
นี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติพ้ืนฐานของ HP All-in-One และวิธีการใช
HP All-in-One โดยไมไดเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร พรอม
ขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในการตั้งคาและการใชงาน

– HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone): หนาจอ HP
Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) จะอธิบายวิธีการ
ใช HP All-in-One รวมกับคอมพิวเตอร พรอมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการแกไขปญหาเบื้องตนซึ่งไมไดอยูในคูมือการใชงาน

– ไฟล Readme: ไฟล Readme มีขอมูลเกี่ยวกับปญหาการติดต้ังที่
อาจเกิดข้ึนไดสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การดูไฟล Readme

2. หากทานไมสามารถแกไขปญหาโดยใชขอมูลที่มอียูในเอกสารนี้ โปรดเขา
ไปท่ี www.hp.com/support เพ่ือดําเนินการดังน้ี
– เขาไปที่หนาความชวยเหลือแบบออนไลน
– สงอีเมลคําถามของทานไปยัง HP เพ่ือขอรับคําตอบ
– ติดตอกับผูเช่ียวชาญดานเทคนิคของ HP โดยการแชทผานระบบ ออ

นไลน
– ตรวจสอบเรื่องการอัพเดตซอฟตแวร
ตัวเลือกความชวยเหลือที่พรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ
ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

3. ติดตอรานคาที่ทานซื้อผลิตภัณฑถา HP All-in-One มีฮารดแวรท่ีใชงาน
ไมได ทานควรนํา HP All-in-One ไปยังรานที่ทานซื้อผลิตภัณฑนั้นดวย
การใหบริการในชวงระยะเวลาที่รับประกันผลิตภัณฑ HP All-in-One จะ
ไมมคีาธรรมเนียมใดๆ หลังจากหมดระยะเวลารับประกันแลว ทานจะตอง
เสียคาธรรมเนียมการบริการ

4. หากทานใชหนาจอวิธีใช หรือเว็บไซต HP แลวแตยังไมสามารถแกไข
ปญหาได ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP โดยใชหมายเลขสําหรับ
ประเทศ/ภูมิภาคของทานสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การขอรับบริการ
จาก HP

บท 13

114 HP PSC 1600 All-in-One series

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

http://productfinder.support.hp.com/tps/Hub?h_product=hppsc1600a390313&h_lang=th&h_cc=all&h_tool=prodhomes


การดไูฟล Readme
ทานสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาในการติดต้ังที่อาจเกิดข้ึนและขอ
กําหนดของระบบจากไฟล Readme
● หากทานใชระบบปฏิบัติการ Windows ทานสามารถอานไฟล Readme

จากทาสกบารของ Windows โดยคลิกที่ Start (เริ่มตน) เลือก
Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) แลว
เลือก Hewlett-Packard คลิกที่ HP PSC 1600 All-in-One
series แลวคลิกที่ View the Readme File (ดูไฟล Readme)

● สําหรับระบบ Macintosh OS 9 หรือ OS X ทานสามารถอานไฟล
Readme ไดโดยดับเบิลคลิกไอคอนที่อยูในโฟลเดอรบนสุดของซีดีรอม
ซอฟตแวรของ HP All-in-One

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคา 
สวนน้ีประกอบดวยการแกไขปญหาเบื้องตนในการติดต้ังและการตั้งคา เมื่อเกิด
ปญหาทั่วๆ ไปที่เกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรและการตั้งคาฮารดแวร

การแกไขปญหาเบื้องตนในการตั้งคาฮารดแวร 
อานสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาที่อาจพบในการตั้งคาฮารดแวร HP All-in-One

ไมสามารถเปด HP All-in-One ได
วิธแีกไข ลองทําดังนี้:
● ตรวจดูวาสายไฟที่ตอระหวาง HP All-in-One กับอแดปเตอรแนนดี

ดังที่แสดงดานลาง
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● เสียบสายไฟเขากับเตารับที่ตอกับสายดิน ตัวปองกันไฟกระชาก หรือ
แผงเตารับ หากทานใชแผงเตารับ ใหตรวจดูวาเปดอยู

● ทดสอบวาเตารับทํางาน เสียบอุปกรณที่มั่นใจวาใชงานไดเพ่ือดูวา
กระแสไฟฟาเขาหรือไม หากไม อาจมปีญหาท่ีเตารับ

● หากทานเสียบ HP All-in-One เขาในเตารับที่มีสวิตช ใหตรวจดูวา
เปดสวิตชแลว

● เมื่อกดปุม เปด คอยสักครูหนึ่งให HP All-in-One เปดทํางาน

ไมมกีารเชื่อมตอสายเคเบิล USB
วิธแีกไข ทานตองติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One เปน
อันดับแรกกอนตอสายเคเบิล USB ในระหวางการติดต้ัง หามเสียบสาย
เคเบิล USB จนกวาจะมคํีาสั่งบนหนาจอการตอสายเคเบิล USB กอนอาจ
เปนสาเหตุทําใหเกิดขอผิดพลาด

การเชื่อมตอคอมพิวเตอรของทานเขากับ HP All-in-One ดวยสายเคเบิล
USB เปนการเชื่อมตอโดยตรงเพียงเสียบปลายดานหนึ่งของสายเคเบิล
USB เขากับดานหลังของคอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของ
เครื่อง HP All-in-One ทานสามารถเชื่อมตอเขากับพอรท USB ใดๆ ที่
อยูดานหลังคอมพิวเตอรได

หมายเหตุ หามเสียบสายเคเบิล USB ในพอรท USB บนแปน
พิมพ
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มขีอความปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุมใหติดฝาครอบแผงควบคุม

วิธแีกไข ทานอาจไมไดใสฝาครอบแผงควบคุม หรือใสไมถูกตอง โปรด
วางฝาครอบใหตรงกับปุมท่ีอยูดานบนของ HP All-in-One และปดฝาให
สนิท
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จอแผงควบคุมแสดงภาษาไมถูกตอง 
วิธแีกไข โดยทั่วไป ทานจะไดกําหนดภาษาและประเทศ/ภูมิภาคเมื่อติด
ต้ัง HP All-in-One เปนครั้งแรก อยางไรก็ตาม ทานสามารถเปลี่ยนการ
ต้ังคาเหลาน้ีไดตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้:
1. กด ตั้งคา จนกวา Preferences (ลักษณะที่ตองการ) จะปรากฏขึ้น

แลวกด OK
2. กด  จนกวา Set Language & Country/Region (กําหนด

ภาษาและประเทศ/ภูมิภาค) จะปรากฏขึ้น แลวกด OK
จะมรีายการภาษาปรากฏขึ้นใหทานเลือก ทานสามารถเลื่อนดูรายการ
ภาษาโดยกดปุมลูกศร  หรือ 

3. กด OK ที่ภาษาที่เหมาะสม
4. เมื่อเครื่องแจงเตือน กด OK เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ ยกเลิก เพ่ือ

เลือก No (ไม)
รายการประเทศ/ภูมิภาคของภาษาที่เลือกจะปรากฏขึ้น

5. กด  เพ่ือเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่เหมาะสม จากนั้นกด OK
6. เมื่อเครื่องแจงเตือน กด  เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ No (ไม) แลว

กด OK
ทานสามารถยืนยันภาษาและประเทศ/ภูมิภาคไดโดยการพิมพ Self-Test
Report (รายงานการทดสอบเครื่อง) ดวยการปฏิบัติดังนี้:
1. กด ตั้งคา จนกวา Print Report (พิมพรายงาน) จะปรากฏขึ้น จาก

นั้นกด OK
2. กด  จนกวา Self-Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง) จะ

ปรากฏขึ้น แลวกด OK

เมนทูีจ่อแผงควบคุมแสดงการวัดทีไ่มถูกตอง   
วิธแีกไข ทานอาจเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ไมถูกตอง เมื่อต้ังคา HP All-
in-One ประเทศ/ภูมิภาคที่ทานเลือกจะเปนตัวกําหนดขนาดกระดาษที่
ปรากฏบนจอแผงควบคุม

เมื่อตองการเปลี่ยนประเทศ/ภูมิภาค ทานตองตั้งคาดีฟอลตสําหรับภาษาอีก
ครั้งโดยทั่วไป ทานจะไดกําหนดภาษาและประเทศ/ภูมิภาคเมื่อติดต้ัง
HP All-in-One เปนครั้งแรก อยางไรก็ตาม ทานสามารถเปลี่ยนการต้ังคา
เหลานี้ไดตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:
1. กด ตั้งคา จนกวา Preferences (ลักษณะที่ตองการ) จะปรากฏขึ้น

แลวกด OK
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2. กด  จนกวา Set Language & Country/Region (กําหนด
ภาษาและประเทศ/ภูมิภาค) จะปรากฏขึ้น แลวกด OK
จะมรีายการภาษาปรากฏขึ้นใหทานเลือก ทานสามารถเลื่อนดูรายการ
ภาษาโดยกดปุมลูกศร  หรือ 

3. กด OK ที่ภาษาที่เหมาะสม
4. เมื่อเครื่องแจงเตือน กด OK เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ ยกเลิก เพ่ือ

เลือก No (ไม)
เครื่องจะแจงประเทศ/ภูมิภาคทั้งหมดสําหรับภาษาที่เลือก

5. กด  เพ่ือเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่เหมาะสม จากนั้นกด OK
6. เมื่อเครื่องแจงเตือน กด  เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ No (ไม) แลว

กด OK
พิมพ Self-Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง) เพ่ือยืนยันภาษา
และประเทศ/ภูมิภาค
1. กด ตั้งคา จนกวา Print Report (พิมพรายงาน) จะปรากฏขึ้น จาก

นั้นกด OK
2. กด  จนกวา Self-Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง) จะ

ปรากฏขึ้น แลวกด OK

มขีอความปรากฏบนจอแผงควบคุมใหปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ เครื่อง HP All-in-One จะมขีอความแจงใหทานปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพทุกครั้งที่ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม

หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไป
ใหม HP All-in-One จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพ
เครื่อง HP All-in-One จะจําคาการปรับแนวของตลับหมึกพิมพ นั้น
ไว จึงไมจําเปนตองปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพใหม

วิธแีกไข ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด

letter หรือ A4 ไวในถาดปอนกระดาษ จากน้ันใหกด OK
HP All-in-One จะพิมพหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพและ
ปรับตลับหมึกพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

2. กด OK
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับตลับหมึกพิมพ โปรดดู การ
ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
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มขีอความปรากฏบนจอแผงควบคุมวาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพลมเหลว

สาเหตุ ใสประเภทของกระดาษในถาดปอนกระดาษไมถูกตอง

วิธแีกไข ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษขณะปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะลมเหลว ใสกระดาษสีขาวที่ยัง
ไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้น ใหลอง
ปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพ

หากการปรับตําแหนงลมเหลวอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับหมึกพิมพ
อาจมขีอบกพรอง ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปที่ www.hp.com/
support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก
 Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลการติดตอฝายใหบริการ
ดานเทคนิค

สาเหตุ เทปพลาสติกที่ใชปองกันจะติดอยูที่ตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับถาเทปพลาสติกยังคงติดอยูที่
หัวฉีดหมึก ใหคอยๆ ดึงแถบพลาสติกออกโดยดึงท่ีแถบสีชมพูหามสัมผัส
หัวฉีดหมึกหรือแถบสีทองแดง

1 แถบสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป
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ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาท่ี แลวตรวจดูวาใสเขาไปจนสุดและอยูใน
ตําแหนงล็อคแลว จากนั้นใหลองปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ แถบบนตลับหมึกพิมพไมควรสัมผัสกับแถบในตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข ถอด แลวใสตลับหมึกพิมพเขาไปอีกครั้ง ตรวจสอบวาใสตลับ
หมึกพิมพเขาไปจนสุดและอยูในตําแหนงล็อคแลว จากนั้นใหลองปรับ
ตําแหนงใหมอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพ

สาเหตุ ทานไมไดใชตลับหมึกพิมพของ HP หรือใชตลับหมึกพิมพท่ีมี
การเติมหมึกพิมพใหม

วิธแีกไข กระบวนการปรับตําแหนงอาจลมเหลวหากทานไมไดใชตลับ
หมึกพิมพของ HP หรือหากทานใชตลับหมึกพิมพแบบเติมหมึก ก็อาจลม
เหลวไดเชนกัน ใสตลับหมึกพิมพใหมโดยใชตลับหมึกพิมพแทของ HP ที่
ยังไมมีการเติมหมึกใหม จากน้ันใหลองปรับตําแหนงอีกครั้ง สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับตลับหมึกพิมพ โปรดดู การ
ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ ตลับหมึกพิมพหรือเซ็นเซอรเสีย

วิธแีกไข ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ไปที่ www.hp.com/
support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก
 Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลการติดตอฝายใหบริการ
ดานเทคนิค

เครื่อง HP All-in-One ไมพิมพงาน
วิธแีกไข ถา HP All-in-One และคอมพิวเตอรไมติดตอสื่อสารกัน
ให ลองปฏิบัติดังน้ี:
● ดูที่จอแผงควบคุมบน HP All-in-One หากจอแผงควบคุมวางเปลา

และไฟที่อยูติดกับปุม เปด ดับอยู แสดงวาเครื่อง HP All-in-One ปด
อยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟกับเครื่อง HP All-in-One และ
เสียบลงในเตารับแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

● ตรวจสอบสายเคเบิล USB ถาทานใชสายเคเบิลที่เกา สายเคเบิลนั้น
อาจทํางานไมปกติลองตอสายเคเบิลเขากับผลิตภัณฑอื่น เพ่ือดูวาสาย
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เคเบิล USB ทํางานเปนปกติหรือไม ถาทานเคยพบกับปญหานี้มา
กอน ทานอาจจําเปนตองเปลี่ยนสายเคเบิล USB ใหมแลวตรวจสอบ
วาสายเคเบิลไมควรยาวเกิน 3 เมตร

● ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอรของทานจะตองสามารถใชพอรท USB ได
ระบบปฏิบัติการบางระบบ เชน Windows 95 และ Windows NT
ไมสนับสนุนการเช่ือมตอ USB ตรวจสอบเพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมใน
เอกสารท่ีมาพรอมกับระบบปฏิบัติการที่ทานใช

● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวาง HP All-in-One กับเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานตรวจดูวา ไดเสียบสายเคเบิล USB เขาที่พอรท
USB ดานหลังของ HP All-in-One แนนสนิทและไดเสียบสาย
เคเบิล USB อีกดานหน่ึงเขากับพอรท USB บนเคร่ืองคอมพิวเตอร
ของทานหลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลเรียบรอยแลว ปดและเปดเคร่ือง
HP All-in-One ใหมอีกคร้ัง

● หากทานใช Macintosh: ตรวจดู Apple System Profiler (OS
9) หรือ System Profiler (OS X) เพ่ือตรวจสอบการเชื่อมตอ
USB หาก HP All-in-One ปรากฏขึ้นในหนาตาง USB แสดงวา
การเชื่อมตอ USB ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับ HP All-in-One
กําลังทํางาน หากมีการเชื่อมตอ แสดงวาอาจมีปญหาที่ซอฟตแวร ให
ลองเปด HP All-in-One Setup Assistant (ตัวชวยการตั้งคา
HP All-in-One) เพ่ือดูวาตรวจพบ HP All-in-One หรือไม (ทาน
สามารถเขาถึง HP All-in-One Setup Assistant (ตัวชวยการ
ต้ังคา HP All-in-One) ไดทางซอฟตแวร HP Image Zone)

● การตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอรทานอาจตองการปดการ
เช่ือมตอผลิตภัณฑตัวเกาจากเครื่องคอมพิวเตอร
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● ลองเช่ือมตอสายเคเบิล USB เขากับพอรท USB ที่คอมพิวเตอร หลัง
จากที่ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร ปด
HP All-in-One แลวเปดใหม

● หลังจากที่ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหลองรีสตารทคอมพิวเตอรปด
และเปดเครื่อง HP All-in-One ใหมอีกคร้ัง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP All-in-One และการเชื่อมตอ
ผลิตภัณฑเขากับคอมพิวเตอรของทาน โปรดดูคูมือการติดต้ังที่มาพรอม
กับ HP All-in-One

มขีอความปรากฏขึ้นที่จอแผงควบคุมวามกีระดาษติดหรือมสีิ่งกีดขวางตลับหมึก

สาเหตุ อาจมีวัสดุบรรจภุัณฑใดติดอยูภายใน HP All-in-One หรือ
กระดาษติด

วิธแีกไข เปดฝาแครตลับหมึกข้ึนเพ่ือดูตลับหมึกพิมพและนําวัสดุบรรจุ
ภัณฑ เทป หรือส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ที่ติดอยูออก ปด HP All-in-One รอ
หนึ่งนาที แลวกด OK เพ่ือเปด HP All-in-One อีกครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด โปรดดู มี
กระดาษติดที่เครื่อง HP All-in-One

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวร 
ถาทานมปีญหาในระหวางติดต้ังซอฟตแวร โปรดดูหัวขอดานลางเพ่ือหา     วิธีแกไข
ถาทานมปีญหาเกี่ยวกับฮารดแวรในระหวางการติดต้ัง โปรดดู การแกไข
ปญหาเบื้องตนในการตั้งคาฮารดแวร

ในการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One โดยปกติ จะปรากฏเหตุการณตาม
ลําดับตอไปนี้:
● ซีดีรอม HP All-in-One จะรันโดยอัตโนมัติ
● ซอฟตแวรจะเริ่มติดต้ัง
● ไฟลจะถูกทําสําเนาลงในฮารดไดรฟของทาน
● ทานจะตองเสียบปลั๊กของ HP All-in-One
● ตัวอักษร OK และเครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นบนหนาจอตัวชวยใน

การติดต้ัง
● ทานตองรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
● ข้ันตอนการลงทะเบียนจะเริ่มตนข้ึน
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หากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งไมเกิดข้ึน แสดงวาอาจมีปญหาในการติดต้ัง
หากตองการตรวจสอบการติดต้ังบนเครื่อง PC ใหทําการตรวจสอบดังนี้:
● เปดใชงาน HP Director (ตัวจัดการ HP) และตรวจสอบเพื่อยืนยัน

วา  ไอคอนตอไปน้ีปรากฏขึ้น: Scan Picture (สแกนภาพ) และ Scan
Document (สแกนเอกสาร) สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มตน
HP Director (ตัวจัดการ HP) โปรดดูที่ HP Image Zone Help (วิธี
ใช HP Image Zone) ที่มากับซอฟตแวรของทานบนหนาจอ หากไอคอน
ไมปรากฏขึ้นในทันที ทานอาจตองรอสักครูเพ่ือให HP All-in-One เช่ือม
ตอกับคอมพิวเตอรของทาน หรือดูที่ ไมมีไอคอนบางตัวใน HP Director
(ตัวจัดการ HP)

● เปดกรอบโตตอบ Printers (เครื่องพิมพ) และตรวจสอบวาม ีHP All-in-
One อยูในรายการ

● มองหาไอคอน HP All-in-One ทีซ่สิเต็มเทรยดานขวาสุดของแถบงาน
Windows ซึ่งแสดงใหเห็นวา HP All-in-One พรอมใชงาน

เมื่อใสซดีีรอมลงในไดรฟซดีีรอมของเครื่องคอมพิวเตอรแลว ไมมปีฏิกิริยาตอบ
สนอง

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

ไดรฟซดีีรอมของทานไมไดแทนดวยอักษร D ใหปอนตัวอักษรอ่ืนที่
ถูกตอง) จากน้ัน คลิก OK

หนาจอตรวจสอบระบบขั้นต่ําปรากฏขึ้น

วิธแีกไข ระบบของทานไมตรงตามขอกําหนดขั้นตํ่าในการติดต้ัง
ซอฟตแวร คลิก Details (รายละเอียด) เพ่ือดูวาปญหาเฉพาะนั้นคืออะไร
แลวแกไขปญหานั้นกอนติดต้ังซอฟตแวร

มเีครื่องหมาย X สแีดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB
วิธแีกไข โดยปกติ จะมีเครื่องหมายสีเขียวปรากฏขึ้นเพ่ือบงช้ีวาอุปกรณ
ตางๆ สามารถทํางานรวมกันได เครื่องหมาย X สีแดงบงช้ีวาเกิดขอผิด
พลาดในการทํางานรวมกัน
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ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. ตรวจสอบวาไดใสฝาครอบแผงควบคุมไวแนนแลว จากนั้นใหถอด

ปลั๊กเครื่อง HP All-in-One ออก แลวเสียบใหม
2. ตรวจสอบวาเสียบสาย USB และสายไฟแลว

3. ตรวจสอบวาติดต้ังสายเคเบิล USB ไวอยางถูกตอง ดังนี้:
– ถอดสาย USB แลวเสียบใหม
– อยาตอสายเคเบิล USB เขากับแปนพิมพหรือฮับที่ไมใชไฟ

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

สาย ทานอาจดึงสายอื่นๆ ออกกอนขณะทําการติดต้ัง
4. ดําเนินการติดต้ังตอ แลวรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อระบบแจง

เตือน จากนั้นเปด HP Director (ตัวจัดการ HP) แลวหาไอคอนที่
สําคัญ (Scan Picture (สแกนภาพ) และ Scan Document
(สแกนเอกสาร))

5. หากไอคอนท่ีสําคัญไมปรากฏขึ้น ใหนําซอฟตแวรออก แลวติดต้ัง
ใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การถอนการติดต้ังและติดต้ัง
ซอฟตแวรใหม

ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดทีไ่มทราบสาเหตเุกิดขึ้น

วิธแีกไข พยายามติดต้ังตอไป หากยังใชงานไมได ใหหยุดแลวเริ่มติดต้ัง
ใหม จากนั้นทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ หากเกิดขอผิดพลาด
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ทานอาจตองถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม

ไมมไีอคอนบางตัวใน HP Director (ตัวจัดการ HP) 
หากไมปรากฏไอคอนท่ีสําคัญ (Scan Picture (สแกนภาพ) และ
Scan Document (สแกนเอกสาร)) แสดงวาการติดต้ังของทานอาจไม
สมบูรณ

วิธแีกไข และหากการติดต้ังไมสมบูรณ ทานอาจตองถอนการติดต้ังและ
ติดต้ังซอฟตแวรใหมอยาเพียงแตลบไฟลโปรแกรม HP All-in-One
ออก จากฮารดไดรฟแตควรลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ี
uninstall (ถอนการติดต้ัง) ที่อยูในกลุมโปรแกรม HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม

หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น

วิธแีกไข ใน Windows ทานอาจเขาไปที่หนาจอการลงทะเบียนจาก
ทาสกบารของ Windows โดยคลิกที่ Start (เริ่มตน) เลือกที่
Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
(XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1600 All-in-One series
แลวคลิกที่ Sign up now (ลงทะเบียนเด๋ียวนี้)

ไมปรากฏ Digital Imaging Monitor  (หนาจอรูปดิจิตอล) ในซสิเต็มเทรย
วิธแีกไข หาก Digital Imaging Monitor ไมปรากฏในซสิเต็มเทรย
ตรงดานขวาของทาสกบารของ Windows ใหเปด HP Director (ตัว
จัดการ HP) เพ่ือดูวามไีอคอนที่สําคัญ (Scan Picture (สแกนภาพ)
และ Scan Document (สแกนเอกสาร)) อยูหรือไม สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูหัวขอ Use the HP Director (การใชตัวจัดการ HP) ใน
HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) ที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวร

ตามปกติ ซิสเต็มเทรยจะปรากฏที่ดานลางเดกสท็อปของ Windows
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การถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรใหม

ถาการติดต้ังไมสมบูรณ หรือถาทานตอสายเคเบิล USB เขากับคอมพิวเตอร
กอนที่จะปรากฏหนาจอการติดต้ังซอฟตแวร ทานอาจตองถอนการติดต้ัง แลวจึง
ติดต้ังซอฟตแวรใหมอยาเพียงแตลบไฟลโปรแกรม HP All-in-One ออก จาก
ฮารดไดรฟแตควรลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ี uninstall (ถอนการ
ติดต้ัง) ที่อยูในกลุมโปรแกรม HP All-in-One
การติดต้ังใหมอาจใชเวลาประมาณ 20 ถึง 40 นาที สําหรับคอมพิวเตอรระบบ
Windows และ Macintosh การถอนการติดต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอร
ระบบ Windows มีสามวิธี คือ

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows วิธทีี ่1
1. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One จากเครื่องคอมพิวเตอรอยาเช่ือม

ตอเครื่อง HP All-in-One เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติด
ต้ังซอฟตแวรใหม

2. ไปท่ีแถบงานของ Windows จากนั้นคลิก Start (เริ่มตน) Start
Programs (เริ่มตนโปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้ง
หมด) (สําหรับ XP) Hewlett-Packard HP PSC 1600 All-in-
One series uninstall software (ถอนการติดต้ังซอฟตแวร)

3. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. หากปรากฏขอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก

No  (ไม)
โปรแกรมอื่นๆ ท่ีใชไฟลเหลานี้อาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบไป

5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One กอน
ที่จะรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรอยาเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-
One เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวร
ใหม

6. เมื่อตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสซีดีรอม HP All-in-One เขาไปใน
ไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอร แลวปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอและคําแนะ
นําในคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ HP All-in-One

7. หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับ
คอมพิวเตอรของทาน
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8. กดปุม เปด เพ่ือเปด HP All-in-One
หลังจากเชื่อมตอและเปดเครื่อง HP All-in-One ทานอาจตองรอสักครู
ขณะคอมพิวเตอรดําเนินการคนหารายละเอียดของอุปกรณเพ่ือใหสามารถ
ทํางานรวมกันได

9. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอน Digital Imaging Monitor จะ
ปรากฏขึ้นที่ซสิเต็มเทรยของ Windows ที่อยูดานขวาของทาสกบารใน
Windows
เพ่ือตรวจสอบวาติดต้ังซอฟตแวรอยางถูกตอง ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน
HP Director (ตัวจัดการ HP) บนเดสกท็อป หาก HP Director (ตัวจัดการ
HP) แสดงไอคอนที่สําคัญ (Scan Picture (สแกนภาพ) และ Scan
Document (สแกนเอกสาร)) แสดงวามกีารติดต้ังซอฟตแวรถูกตอง

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ดวยวิธทีี่ 2

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

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

2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม)
3. เลือก HP All-in-One & Officejet & OfficeJet 4.0 จากน้ันคลิก

Change/Remove (เปลี่ยน/ลบออก)
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

4. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One จากเครื่องคอมพิวเตอร
5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One
กอน ท่ีจะรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรอยาเช่ือมตอเครื่อง HP All-
in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวร
ใหม

6. เริ่มดําเนินการติดต้ัง
7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมือการ

ติดต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One
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เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่3

หมายเหตุ วิธีนี้เปนทางเลือกหนึ่ง ถาไมมี Uninstall Software (การ
ถอนการติดต้ัง) อยูในเมน ูStart (เริ่มตน) ของ Windows

1. เปดใชงานโปรแกรมการติดต้ังซอฟตแวร HP PSC 1600 All-in-One
series

2. เลือก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) และทําตามคําสั่งบนหนาจอ
3. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One จากเครื่องคอมพิวเตอร
4. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One
กอน ท่ีจะรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรอยาเช่ือมตอเครื่อง HP All-
in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวร
ใหม

5. เปดใชงานโปรแกรมการติดต้ังซอฟตแวร HP PSC 1600 All-in-One
series อีกครั้ง

6. เริ่มดําเนินการ Reinstall (การติดต้ังใหม)
7. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ และคําแนะนําที่อยูในคูมือการติดต้ังซึ่งมา

พรอมกับ HP All-in-One

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Macintosh
1. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากเครื่อง Macintosh
2. ดับเบิลคลิกที่ Applications: (แอพพลิเคชัน) โฟลเดอร HP All-in-

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

ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ
4. หลังจากถอนการติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-

in-One จากนั้น รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One
กอน ท่ีจะรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรอยาเช่ือมตอเครื่อง HP All-
in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวร
ใหม

5. เมื่อตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซดีีรอม HP All-in-One ลง
ในไดรฟซดีีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร

6. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนซดีีรอมบนเดสกท็อป แลวดับเบิลคลิกที่ HP All-in-
One installer (ตัวติดต้ัง HP All-in-One)
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7. ปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอและคําแนะนําในคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

การแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงาน 
ในสวนของการแกไขปญหาเบื้องตนของ HP PSC 1600 All-in-One
series ใน HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) จะกลาวถึง
ขอแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตนที่มักเกิดกับเครื่อง HP All-in-One
หากตองการอานขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนจากคอมพิวเตอรที่ใช
Windows ใหไปที่ HP Director (ตัวจัดการ HP) คลิก Help (วิธีใช) จาก
นั้นเลือก Troubleshooting and Support (การแกไขปญหาเบื้องตนและ
การบริการ) นอกจากนี้ ทานยังสามารถอานเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนได
โดยใชปุม Help (วิธีใช) ซึ่งจะปรากฏอยูในขอความแสดงขอผิดพลาดบางขอ
ความ

เพ่ือเขาถึงขอมูลในการแกไขปญหาจากเครื่อง Macintosh OS X ใหคลิก   
ไอคอน HP Image Zone ใน Dock เลือก Help (วิธีใช) จากเมนูบาร เลือก
HP Image Zone Help (วิธีใช HP Image Zone) จากเมนูวิธีใช แลว
เลือก 1600 series Troubleshooting (การแกไขปญหาเบื้องตนของ
1600 series) ในโปรแกรมดูวิธีใช
หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูล
เพ่ิมเติมไดจากเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support
เว็บไซตจะมคํีาตอบสําหรับคําถามที่พบบอย

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ
เพ่ือปองกันปญหากระดาษติด ใหใชเฉพาะกระดาษทีแ่นะนําใหใชกับ HP All-
in-One ดูรายการกระดาษที่แนะนําไดที่ HP Image Zone Help (วิธีใช
HP Image Zone) บนหนาจอ หรือไปที่ www.hp.com/support
หามใสกระดาษท่ีมวนงอหรือมรีอยยับ หรือกระดาษที่มีขอบพับหรือฉีกขาดใน
ถาดปอนกระดาษสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด
ถามีกระดาษติดอยูในเครื่อง ใหนํากระดาษที่ติดออกตามคําแนะนําตอไปนี้

มกีระดาษติดทีเ่ครื่อง HP All-in-One  

วิธแีกไข
1. กดปุมที่อยูดานซายของชองทําความสะอาดดานหลังเพื่อเปดฝาออก

ถอดฝาปดออกจาก HP All-in-One
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ขอควรระวัง การพยายามดึงกระดาษที่ติดออกทางดานหนา
ของ HP All-in-One อาจทําใหกลไกเครื่องพิมพเสียหายได
ใหนํากระดาษที่ติดออกทางชองทําความสะอาดดานหลังเสมอ

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

คําเตือน หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนําออกจากลูกกลิ้ง ให
ตรวจสอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมกีระดาษติดอยูใน
อุปกรณ หากทานไมนําเศษกระดาษที่ติดอยูออกจาก HP All-
in-One อาจมกีระดาษติดมากขึ้น

3. ใสฝาปดชองทําความสะอาดดานหลังคอยๆ ดันฝาปดไปขางหนาจน
กระทั่งปดสนิท

4. กด OK เพ่ือใหเครื่องดําเนินงานปจจุบันตอไป

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ 
หากทานเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพมาแลว อาจหมายถึงปญหานั้นเกิด
จากตลับหมึกพิมพลองปฏิบัติดังนี้:
1. นําตลับหมึกพิมพทางดานขวาออกเพื่อตรวจดูวาแกะเทปพลาสติกออกแลว

หากเทปพลาสติกยังหุมหัวฉีดหมึกอยู คอยๆ ดึงออกโดยดึงตรงแถบสีชมพู
อยาสัมผัสหัวฉีดหมึก หรือบริเวณหนาสัมผัสสีทองแดง
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1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบสีชมพู (ตองดึงออกกอนติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

2. ใสตลับหมึกพิมพใหม

3. ทําตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใหมอีกครั้งกับตลับหมึกพิมพทางซายมือ
4. หากยังเกิดปญหาอยู ใหพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อดูวาเกิดปญหา

กับตลับหมึกพิมพหรือไม
รายงานน้ีจะใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ รวมถึงขอมูล
สถานะของเครื่อง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิมพรายงานการทดสอบ
เครื่อง

5. หากรายงานการทดสอบเครื่องระบุวาเกิดปญหากับตลับหมึกพิมพ ใหทํา
ความสะอาดตลับหมึกพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

6. หากปญหายังคงมอียู ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสสีทองแดงของตลับหมึก
พิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

7. หากทานยังประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหระบุวาตลับหมึกพิมพใดท่ี
เกิดปญหา จากนั้นเปลี่ยนตลับหมึกพิมพนั้น
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พิมพการแกไขปญหาเบื้องตน

เอกสารไมพิมพ

วิธแีกไข หากทานติดต้ังเครื่องพิมพไวหลายเครื่อง ตรวจดูวาเลือก
HP PSC 1600 All-in-One series ในซอฟตแวรแอพพลิเคชันสําหรับ
งานพิมพ

หมายเหตุ ทานสามารถตั้งคา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพดี
ฟอลตเพ่ือใหแนใจวาจะเลือกเครื่องพิมพน้ันโดยอัตโนมัติเมื่อพิมพ
จากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีการ
แกไขปญหาเบื้องตนที่มากับซอฟตแวร HP Image Zone

วิธแีกไข ตรวจสอบสถานะของ HP All-in-One เพ่ือใหแนใจวาไมมีขอ
ความแสดงขอผิดพลาดอยางเชนกระดาษติดหรือกระดาษหมด ลองทําดังน้ี:
● ตรวจสอบจอแผงควบคุมของ HP All-in-One เพ่ือดูวามขีอความ

แสดงขอผิดพลาดหรือไม
● สําหรับผูใช Windows: ตรวจสอบสถานะของ HP All-in-One จาก

เครื่องคอมพิวเตอร ใน HP Director (ตัวจัดการ HP) คลิกที่
Status (สถานะ)

แกไขขอผิดพลาดที่พบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอความแสดงขอผิด
พลาด โปรดดูหนาจอวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนที่มากับซอฟตแวร
HP Image Zone

การแกไขปญหาการดหนวยความจํา 
คําแนะนําในการแกไขปญหาตอไปน้ีจะเกี่ยวของกับผูใช Macintosh ที่ใช
iPhoto เทานั้น

ทานมวีดิโีอคลปิทีอ่ยูบนการดหนวยความจํา แตวดิีโอคลปิเหลานั้นไมปรากฏ
ใน iPhoto หลังจากทีท่านนําเขาขอมูลจากการดหนวยความจําแลว

วิธแีกไข iPhoto จะจัดการกับภาพนิ่งเทานั้นเมื่อตองการจัดการทั้งวิดีโอ
คลิปและภาพนิ่ง ใหใช Unload Images (อันโหลดภาพ) จาก
HP Director (ตัวจัดการ HP) แทน
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การอัพเดตอุปกรณ 
หากศูนยบริการลูกคาของ HP แนะนํา หรือมีขอความแจงเตือนบนเครื่อง
คอมพิวเตอร ใหอัพเดต HP All-in-One มีวิธีการอัพเดตหลายวิธี โดยแตละวิธี
จะเกี่ยวของกับการดาวนโหลดไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือเริ่ม Device
Update Wizard (ตัวชวยการอัพเดตอุปกรณ)

การอัพเดตอุปกรณ (Windows)  
ใชวิธีหน่ึงจากดังตอไปนี้เพ่ือดึงขอมูลการอัพเดตสําหรับอุปกรณของทาน:
● หากไดรับคําแนะนําจากศูนยบริการลูกคาของ HP ใหใชเว็บเบราเซอร

ดาวนโหลดอัพเดต HP All-in-One จาก www.hp.com/support ไฟล
จะคลายไฟลเอง หากเปนไฟลท่ีมนีามสกุล .exe เมื่อทานดับเบิลคลิกท่ี
ไฟล .exe หนาตาง Device Update Wizard (ตัวชวยการอัพเด
ต อุปกรณ) จะเปดเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

● ใชยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) ที่มากับ
ซอฟตแวร HP Image Zone เพ่ือคนหาเว็บไซตสนับสนุนของ HP โดย
อัตโนมัติ สําหรับการอัพเดตอุปกรณตามชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูทิลิต้ี Software Update
(การอัพเดตซอฟตแวร) โปรดดูที่ HP Image Zone Help (วิธีใช HP
Image Zone) บนหนาจอ

หมายเหตุ หลังจากติดต้ังยูทิลิต้ี Software Update
(การอัพเดตซอฟตแวร) ในเครื่องคอมพิวเตอรของทานแลว ยูทิลิต้ีนี้
จะคนหาการอัพเดตอุปกรณให หากทานไมใชยูทิลิต้ี Software
Update (การอัพเดตซอฟตแวร) เวอรชันลาสุดในขณะที่ติดต้ัง จะ
มีกรอบโตตอบปรากฏขึ้นบนเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ือแจงเตือนให
ทานอัพเกรด ตอบรับการอัพเกรด เมื่อสิ้นสุดการอัพเดต ใหรีสตา
รท ยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) เพ่ือใหอัพ
เดต  HP All-in-One
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เมื่อตองการใชการอัพเดตอุปกรณ
1. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– ดับเบิลคลิกที่ไฟล .exe ที่ใชอัพเดตซึ่งทานดาวนโหลดมาจาก
www.hp.com/support

– เมื่อปรากฏขอความคําสั่ง ใหยอมรับการอัพเดตอุปกรณท่ีคนพบ
โดย ยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร)

Device Update Wizard (ตัวชวยอัพเดตอุปกรณ) จะปรากฏข้ึนบน
คอมพิวเตอร

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

3. เลือก HP All-in-One จากรายการ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
หนาจอ Important Information (ขอมูลที่สําคัญ) จะปรากฏขึ้น

4. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตองมคุีณสมบัติตามขอกําหนดที่แสดงไว
5. หากมคุีณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใหคลิก Update (อัพเดต)

จะปรากฏบารบอกความคืบหนาหรือตัวระบุอื่นๆ ข้ึนบนหนาจออุปกรณ
6. หามปดการเชื่อมตอ ปดเครื่อง หรือรบกวนอุปกรณในขณะที่กําลังอัพเดต

หมายเหตุ หากทานขัดจังหวะการอัพเดต ขอความแสดงขอผิด
พลาดจะปรากฏขึ้นแสดงใหทราบวาการอัพเดตผิดพลาด โปรดขอ
ความชวยเหลือจากฝายสนับสนุนของ HP 

หลังจากรีสตารท HP All-in-One แลว จะปรากฏหนาจอ Update
Complete (การอัพเดตเสร็จสิ้น) ข้ึนในคอมพิวเตอรและหนาทดสอบจะ
พิมพออกจากอุปกรณ

7. อุปกรณของทานไดรับการอัพเดตเรียบรอยแลวถึงตอนนี้ ทานก็สามารถ
ใช HP All-in-One ไดอยางปลอดภัย

การอัพเดตอุปกรณ (Macintosh) 
หากไดรับคําแนะนําจากศูนยบริการลูกคาของ HP หรือมขีอความแสดงขอผิด
พลาดแจงเตือน ใหใชตัวติดต้ังการอัพเดตอุปกรณเพ่ืออัพเดต HP All-in-One
ตามนี้

1. ใชเว็บเบราเซอรเพ่ือดาวนโหลดการอัพเดต HP All-in-One จาก
www.hp.com/support

2. ดับเบิลคลิกที่ไฟลที่ดาวนโหลดมา
ตัวติดต้ังจะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอร

3. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดต้ังการอัพเดตใหกับ HP All-in-
One
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4. รีสตารท HP All-in-One เพ่ือใหข้ันตอนเสร็จสมบูรณ
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14 การขอรับบริการจาก HP 
Hewlett-Packard ใหบริการทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสําหรับเครื่อง HP All-in-
One
บทน้ีมีขอมูลเกี่ยวกับการขอรับบริการจากอินเทอรเน็ต การติดตอฝายบริการลูกคาของ
HP การดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ การโทรติดตอขอรับบริการในอเมริกา
เหนือในชวงการรับประกัน การโทรติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ในประเทศญี่ปุน
การโทรติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ในประเทศเกาหลี การโทรติดตอขอรับบริการ
จากประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก การโทรติดตอประเทศออสเตรเลียหลังการรับประกัน และการ
เตรียมเคร่ือง HP All-in-One สําหรับการสง
หากทานไมพบคําตอบที่ตองการในเอกสารประกอบหรือรายละเอียดบนหนาจอที่มา
พรอมกับผลิตภัณฑของทาน ทานสามารถติดตอบริการสนับสนุนของ HP บริการใด
บริการหนึ่งตามที่มีอยูในรายการในหนาถัดไป การใหบริการบางอยางจะมีใหเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเทาน้ัน และบางอยางอาจมีในหลายประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก
หากไมมีรายนามหมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการในประเทศ/ภูมิภาคของทาน โปรด
ติดตอตัวแทนขายที่ไดรับอนุญาตจาก HP ใกลบานทานเพื่อขอคําแนะนํา

การขอรับบริการและขอมูลอื่นๆ จากอินเทอรเน็ต 
หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูลเพ่ิม
เติมไดจาก www.hp.com/support เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับ
ไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซ้ือ

บริการการรับประกัน
ในการรับบริการซอมดวนของ HP ทานตองติดตอสํานักงานบริการของ HP กอน หรือ
ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาเบื้องตน โปรดอาน การ
บริการลูกคาของ HP เพ่ือศึกษาขั้นตอนกอนโทรติดตอศูนยบริการลูกคา

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัว
เลือกบริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดดู HP Quick Exchange Service
(Japan)

การอัพเกรดการรับประกัน 
HP อาจเสนอทางเลือกในการอัพเกรดการรับประกันเพ่ือขยายหรือเพ่ิมการรับประกัน
ผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐานโดยคิดคาบริการเพิ่มเติม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของ
ทาน ทางเลือกท่ีมีอยูอาจรวมถึงการใหบริการทางโทรศัพทเปนหลัก การสงกลับคืนเพ่ือ
รับบริการ หรือการเปลี่ยนเครื่องทดแทนในวันทําการถัดไป โดยทั่วไปแลว การ
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รับประกันบริการจะเริ่มตนในวันท่ีซื้อผลิตภัณฑ และตองมีการซื้อภายในระยะเวลาการ
ซื้อผลิตภัณฑท่ีกําหนดไว
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม:
● ในประเทศสหรัฐฯ โทร 1-866-234-1377 เพ่ือคุยกับท่ีปรึกษาของ HP
● สําหรับประเทศอื่น โปรดติดตอสํานักงานบริการลูกคาของ HP ในประเทศของ

ทาน โปรดดูหมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการลูกคาระหวางประเทศที่ การโทร
ติดตอขอรับบริการจากประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก

● ไปท่ีเว็บไซตของ HP:
www.hp.com/support
เมื่อเคร่ืองแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคนหาขอมูลการ
รับประกัน

การสงเครื่อง HP All-in-One เขารับบริการ
กอนสงเครื่อง HP All-in-One เขารับบริการ ทานตองโทรติดตอศูนยบริการลูกคา
ของ HP กอน โปรดอาน การบริการลูกคาของ HP เพื่อศึกษาขั้นตอนกอนโทรติดตอ
ศูนยบริการลูกคา

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัว
เลือกบริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดดู HP Quick Exchange Service
(Japan)

การบริการลูกคาของ HP   
โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทอื่นอาจรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One หากทาน
ประสบปญหาในการใชโปรแกรมตางๆ ดังกลาว โปรดโทรขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
ของบริษัทน้ันๆ
หากตองการติดตอศูนยบริการของ HP โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีกอนโทรติดตอ
1. ตรวจสอบวา:

a. HP All-in-One เสียบปล๊ักและเปดเครื่องอยู
b. ใสตลับหมึกพิมพท่ีกําหนดอยางถูกตอง
c. ใสกระดาษที่เหมาะสมในถาดปอนกระดาษ

2. รีเซ็ตเครื่อง HP All-in-One :
a. ปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด
b. ถอดสายไฟออกจากดานหลังของตัวเครื่อง HP All-in-One
c. เสียบปลั๊กไฟเครื่อง HP All-in-One ใหม
d. เปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด

3. สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู www.hp.com/support
เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซ้ือ

4. หากทานยังประสบกับปญหาเดิมและตองการปรึกษาปญหากับพนักงานดูแลลูกคา
ของ HP โปรดปฏิบัติดังตอไปน้ี:

ภาคผนวก 14
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a. ดูช่ือเครื่อง HP All-in-One ตามที่ปรากฏบนแผงควบคุม
b. พิมพรายงานการทดสอบเครื่องสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการพิมพรายงานการ

ทดสอบเครื่อง โปรดดู พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
c. ทําสําเนาสีเปนงานพิมพตัวอยาง
d. เตรียมพรอมสําหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาของทาน
e. จดหมายเลขผลิตภัณฑ (serial number) และรหัสบริการ (service ID)

เตรียมไวใหเรียบรอยสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการดูหมายเลขผลิตภัณฑ และ
รหัสบริการ โปรดดู การดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ

5. โทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ท้ังน้ี ควรอยูใกลเครื่อง HP All-in-One ท่ีมี
ปญหาในขณะที่โทรศัพท

การดหูมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ      
ทานสามารถเขาดูขอมูลสําคัญไดโดยใช Information Menu (เมนูขอมูล) ของ
HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมไดเปดเครื่อง HP All-in-One ทานสามารถดูหมายเลข
ผลิตภัณฑไดท่ีสติ๊กเกอรเหนือชองเปดทําความสะอาดดานหลังหมายเลข
ผลิตภัณฑเปนรหัส 10 ตัวตรงมุมบนดานซายของสติ๊กเกอร

การดหูมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ
1. กด OK คางไว ในขณะท่ีกด OK คางไว ใหกด เมนทูําสําเนา

Information Menu (เมนูขอมูล) จะปรากฏขึ้นมา
2. กด  ไวจนกวา Model Number (หมายเลขรุน) จะปรากฏ จากนั้นกด OK

จากน้ัน จะปรากฏรหัสใหบริการ ใหจดรหัสใหบริการใหครบถวน
3. กด ยกเลิก ตอจากนั้นกด  จนกระทั่ง Serial Number (หมายเลขผลิตภัณฑ)

ปรากฏขึ้น
4. กด OK

หมายเลขผลิตภัณฑจะปรากฏขึ้น จดหมายเลขผลิตภัณฑใหครบถวน
5. กด ยกเลิก เพ่ือออกจาก Information Menu (เมนูขอมูล)

การโทรติดตอขอรับบริการในทวีปอเมริกาเหนือในชวงการรับประกัน 
โทรหมายเลข 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) ศูนยบริการทางโทรศัพทของ
สหรัฐฯ มีบริการท้ังภาษาอังกฤษและสเปนตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน (วันและเวลาให
บริการอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) การใหบริการในชวงระยะ
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เวลาการรับประกันไมมีคาธรรมเนียมใดๆ หากพนชวงเวลารับประกันไปแลว ทานอาจ
ตองเสียคาบริการ

การโทรติดตอขอรับบริการจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 
หมายเลขดานลางเปนหมายเลขลาสุด ณ วันท่ีพิมพคูมือฉบับน้ี หากตองการดูหมายเลข
ติดตอปจจุบันของศูนยบริการ HP ในประเทศตางๆ ท่ัวโลก โปรดไปที่
www.hp.com/support และเลือกประเทศ/ภูมิภาค หรือภาษา
ทานสามารถโทรติดตอศูนยบริการ HP ในประเทศ/ภูมิภาคดังตอไปน้ีหากไมมีช่ือ
ประเทศ/ภูมิภาคของทานในรายนาม โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในทองถิ่นหรือ สํานัก
งานขายและบริการ HP ท่ีใกลท่ีสุด เพ่ือขอรับบริการ
การใหบริการในชวงระยะเวลาการรับประกันไมมีคาธรรมเนียมใดๆ ยกเวนคา
โทรศัพททางไกลในบางกรณี อาจตองจายคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไว

หมายเหตุ อัตราการโทรตอครั้งและตอนาทีในท่ีน้ีเปนเพียงตัวเลขโดยประมาณ

สําหรับการชวยเหลือทางโทรศัพทในยุโรป โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไข
ตางๆ ของแผนกชวยเหลือทางโทรศัพทในประเทศ/ภูมิภาคของทานโดยไปที่
www.hp.com/support
หรือสอบถามจากตัวแทนขายของทาน หรือโทรติดตอ HP ตามหมายเลขที่ใหไวใน คู
มือน้ี
บริษัทไดพยายามปรับปรุงการใหบริการทางโทรศัพทอยางตอเน่ือง จึงขอแนะนําให
ทานแวะเยี่ยมชมเว็บไซตของเราเปนประจําเพ่ือทราบขอมูลใหมๆ เกี่ยวกับการให
บริการและการจัดสงอุปกรณ

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

กรีซ (โทรฟรีเมื่อโทร
จากไซปรัสไปเอ
เธนส)

800 9 2649 สโลวาเกีย +421 2 50222444

กรีซ, ตางประเทศ +30 210 6073603 ออสเตรีย +43 1 86332 1000

กรีซ, ในประเทศ/
ภูมิภาค

801 11 22 55 47 ออสเตรเลีย เม่ือสิ้น
สุดการรับประกัน (คา
บริการตอการโทร
หน่ึงคร้ัง)

1902 910 910

กัมพูชา โทรสาร:
+65-6275-6707

ออสเตรเลีย ใน
ระหวางการ
รับประกัน

1300 721 147
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ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

กัวเตมาลา 1800-999-5105 อังกฤษ ตางประเทศ +44 (0) 207 512
5202

กาตาร +971 4 366 2020 อารเจนตินา (54)
11-4778-8380,
0-810-555-5520

คอสตาริกา 0-800-011-4114,
1-800-711-2884

อิตาลี +39 848 800 871

คูเวต +971 4 366 2020 อินเดีย 91-80-8526900

จอรแดน +971 4 366 2020 อินเดีย (โทรฟรี) 1600-4477 37

จาเมกา 1-800-711-2884 อินโดนีเซีย 62-21-350-3408

จีน 021-38814518,
8008103888

อิสราเอล +972 (0) 9 830
4848

ชิลี 800-360-999 อียิปต +20 2 532 5222

ซาอุดิอาระเบีย 800 897 1444 ฮังการี +36 1 382 1111

ซีเรีย +971 4 366 2020 ฮองกง (เขตการ
ปกครองพิเศษ)

+(852) 2802 4098

ญ่ีปุน +81-3-3335-9800 เกาหลี +82 1588 3003

ตรินิแดด และ
โตเบโก

1-800-711-2884 เดนมารก +45 70 202 845

ตะวันออกกลาง (ตาง
ประเทศ)

+971 4 366 2020 เนเธอรแลนด (0.10
ยโูร/นาที)

0900 2020 165

ตุรกี +90 216 579 71
71

เบลเยียม (ดัตช) +32 070 300 005

ตูนีเซีย 1 +216 71 89 12 22 เบลเยียม (ฝรั่งเศส) +32 070 300 004

นอรเวย2 +47 815 62 070 เปรู 0-800-10111

นิวซีแลนด 0800 441 147 เปอรโตริโก 1-877-232-0589

บราซิล (Demais
Localidades)

0800 157751 เม็กซิโก 01-800-472-6684

(ทําตอ)
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ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

บราซิล (Grande
São Paulo)

(11) 3747 7799 เม็กซิโก (เม็กซิโกซิต้ี) (55) 5258-9922

บรูไน โทรสาร:
+65-6275-6707

เยอรมนี (0.12 ยโูร/
นาที)

+49 (0) 180 5652
180

บังกลาเทศ โทรสาร:
+65-6275-6707

เยเมน +971 4 366 2020

บาหเรน 800 171 เลบานอน +971 4 366 2020

ประเทศไทย 0-2353-9000 เวียดนาม 84-8-823-4530

ปากีสถาน โทรสาร:
+65-6275-6707

เวเนซุเอลา 0-800-474-6836
(0-800-HP invent)

ปานามา 001-800-711-288
4

เวเนซุเอลา (คารากัส) (502) 207-8488

ปาเลสไตน +971 4 366 2020 เอกวาดอร
(Andinatel)

999119
+1-800-7112884

ฝร่ังเศส (0.34 ยูโร/
นาที)

+33 (0)892 69 60
22

เอกวาดอร
(Pacifitel)

1-800-225528
+1-800-7112884

ฟนแลนด +358 (0) 203 66
767

แคนาดา เมื่อส้ินสุด
การรับประกัน (คา
บริการตอการโทร
หน่ึงคร้ัง)

1-877-621-4722

ฟลิปปนส 632-867-3551 แคนาดา ในระหวาง
การรับประกัน

(905) 206 4663

มาเลเซีย 1-800-805405 แคริบเบียน และ
อเมริกากลาง

1-800-711-2884

ยูเครน, เคียฟ +7 (380 44)
4903520

แอฟริกาตะวันตก +351 213 17 63 80

ลักเซมเบิรก (ฝรั่งเศส) 900 40 006 แอฟริกาใต
(สาธารณรัฐแอฟริกา
ใต)

086 0001030

ลักเซมเบิรก
(เยอรมัน)

900 40 007 แอฟริกาใต, นอก
สาธารณรัฐ

+27 11 2589301
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ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ศรีลังกา โทรสาร:
+65-6275-6707

แอลจีเรีย1 +213 61 56 45 43

สวิตเซอรแลนด 3 +41 0848 672 672 โคลัมเบีย 01-800-51-474-68
36 (01-800-51-
HP invent)

สวีเดน +46 (0)77 120
4765

โบลิเวีย 800-100247

สหพันธรัฐรัสเซีย,
มอสโก

+7 095 7973520 โปรตุเกส +351 808 201 492

สหพันธรัฐรัสเซีย,
เซนตปเตอรสเบิรก

+7 812 3467997 โปแลนด +48 22 5666 000

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส +971 4 366 2020 โมร็อกโค 1 +212 22 404747

สหรัฐอเมริกา 1-800-474-6836
(1-800-HP invent)

โรมาเนีย +40 (21) 315 4442

สหราชอาณาจักร +44 (0) 870 010
4320

โอมาน +971 4 366 2020

สาธารณรัฐเช็ก +420 261307310 ไตหวัน +886 (2)
8722-8000, 0800
010 055

สาธารณรัฐโดมินิกัน 1-800-711-2884 ไนจีเรีย +234 1 3204 999

สิงคโปร 65 - 62725300 ไอรแลนด +353 1890 923
902

สเปน +34 902 010 059
1 ศูนยบริการนี้ใหบริการสําหรับลูกคาที่ใชภาษาฝร่ังเศสในประเทศตอไปนี้: โมร็อกโค ตูนีเซีย และแอลจีเรีย
2 คาติดต้ังตอการโทร: 0.55 โครนนอรเวย (0.08 ยูโร) ราคาตอนาทีของลูกคา: 0.39 โครนนอรเวย (0.05 ยูโร)
3 ศูนยบริการทางโทรศัพทน้ีใหบริการลูกคาท่ีใชภาษาเยอรมัน ฝร่ังเศส และอิตาเลียนในประเทศสวิตเซอรแลนด (0.08

ฟรังกสวิส/นาที ระหวางช่ัวโมงที่มีความตองการใชโทรศัพทสูงสุด และ 0.04 ฟรังกสวิส/นาที ระหวางช่ัวโมงที่มีความตองการ
ใชโทรศัพทนอย)

(ทําตอ)
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Call in Australia under warranty and post-warranty 
If your product is under warranty, call 1300 721 147
If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-
incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support 

Call HP Japan support 

 
TEL : 0570-000-511  

      03-3335-9800  

FAX : 03-3335-8338  

  9:00  17:00 

10:00  17:00 1/1 3  

FAX  
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HP Quick Exchange Service (Japan) 

HP Quick Exchange Service

0570-000511 
:03-3335 -9800   

:   9:00   5:00   
 10:00   5:00 

1 1  3 

: 
  

 

การเตรียมเครื่อง HP All-in-One สําหรับการสง  
หลังจากติดตอฝายบริการลูกคาของ HP หรือหลังจากออกจากจุดขายไปแลว ทานตอง
สง HP All-in-One ของทานมาเขารับบริการ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ี เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ HP

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมสามารถใชไดกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลการ
ใหบริการในประเทศญ่ีปุน โปรดดู HP Quick Exchange Service (Japan)

1. เปดเครื่อง HP All-in-One หาก HP All-in-One ไมเปดเครื่อง ใหขามขั้นตอน
น้ีและไปที่ข้ันตอนท่ี 2

2. เปดฝาแครตลับหมึกพิมพ
3. รอจนกวาตลับหมึกพิมพหยุดทํางาน จากนั้นใหนําตลับหมึกพิมพออกจากชอง

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการนําตลับหมึกพิมพออก โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ หากยังไมไดเปดเครื่อง HP All-in-One ทานสามารถถอด
สายไฟออกแลวใชมือเลื่อนแครตลับหมึกพิมพไปทางขวาจนสุดเพ่ือถอด
ตลับหมึกพิมพออก เมื่อถอดตลับหมึกพิมพออกเรียบรอยแลว ใหใชมือ
เลื่อนแครตลับหมึกพิมพกลับไปยังตําแหนงเดิม (ทางซายมือ) จากนั้นทํา
ตามขั้นตอนท่ี 6
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4. ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและรอสักครูเพ่ือใหตลับหมึกพิมพเลื่อนกลับมายัง
ตําแหนงเดิม (ทางซายมือ)

หมายเหตุ ตรวจดูวาสแกนเนอรอยูในตําแหนงท่ีถูกตองกอนปด HP All-
in-One

5. กดปุม เปด เพ่ือปด HP All-in-One แลวถอดสายไฟออก
6. ใสตลับหมึกพิมพในตัวปองกันตลับหมึกพิมพหรือถุงพลาสติกกันอากาศเพื่อไมให

หมึกแหง และเก็บแยกไวอยาสงตลับหมึกพิมพมาพรอมกับ HP All-in-One เวน
แตวาเจาหนาท่ีบริการลูกคาของ HP  จะแนะนําใหทานสงไปดวย

7. ถอดสายไฟออกจาก HP All-in-One

หมายเหตุ อยาสงสายไฟและแหลงจายไฟมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-
One เครื่อง HP All-in-One ท่ีนํามาเปลี่ยนทดแทนจะไมมีอุปกรณดัง
กลาวใหมาดวย จึงควรเก็บสายไฟและแหลงจายไฟไวในท่ีปลอดภัยจนกวา
เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนทดแทนจะมาถึง

8. ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกตามขั้นตอนตอไปน้ี:
a. ตรวจดูวาจอแผงควบคุมเรียบเสมอกับตัวเคร่ือง HP All-in-One
b. เปดฝาขึ้น
c. วางน้ิวหัวแมมือลงที่รองทางดานซายของฝาครอบแผงควบคุมจับฝาครอบ

แผงควบคุมแลวคอยๆ ถอดออกจากอุปกรณตามที่แสดงไวดานลาง

9. เก็บฝาครอบแผงควบคุมไวอยาสงฝาครอบแผงควบคุมมากับเครื่อง HP All-in-
One

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนทดแทนใหอาจไมมีฝาครอบ
แผงควบคุมมาดวย ทานจึงควรเก็บฝาครอบแผงควบคุมไวในท่ีปลอดภัย
และเมื่อเครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนทดแทนมาถึง จึงคอยประกอบฝา
ครอบแผงควบคุมกลับเขาไปใหม ทานตองตอฝาครอบแผงควบคุมเพ่ือใช
ฟงกชันของแผงควบคุมบนเคร่ือง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนทดแทน
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เคล็ดลับ โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เพ่ือ
ทราบวิธีการประกอบฝาครอบแผงควบคุม

10. หากเปนไปได ใหบรรจุเครื่อง HP All-in-One เพ่ือการจัดสงโดยใชวัสดุหีบหอ
เดิมหรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับอุปกรณสําหรับเปลี่ยน

หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออื่นท่ีเหมาะสม ความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัดอยูภาย
ใตการรับประกัน

11. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
12. โปรดใสส่ิงตอไปน้ีลงในกลองดวย:

– ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเคร่ืองโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการ
พิมพของเครื่องมาดวยจะดีมาก)

– สําเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
– ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถติดตอไดในระหวางวัน
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15 คําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันแบบ
จํากัดของ Hewlett-Packard 

ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด

ผลิตภัณฑของ HP ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด

ซอฟตแวร 90 วัน

เคร่ืองพิมพ 1 ป

ตลับหมึกพิมพ จนกวาหมึก HP จะหมด หรือถึงวันท่ี “สิ้นสุดระยะเวลาการ
รับประกัน” ท่ีระบุบนตลับหมึก แลวแตวากรณีใดเกิดข้ึน
กอน การรับประกันน้ีไมรวมถึงผลิตภัณฑหมึกพิมพของ
HP ท่ีมีการเติมหมึกพิมพใหม นํามาผลิตใหม ทําความ
สะอาดใหม ใชงานไมถูกตอง หรือมีการดัดแปลง

อุปกรณเสริม 90 วัน

ขอบเขตการรับประกันแบบจํากัด
การรับประกันสินคาท่ีระบุไวขางตนของ Hewlett-Packard (HP) ตอลูกคาผูใช
ผลิตภัณฑจะไมรวมถึงขอบกพรองของตัววัสดุและการผลิตในระยะเวลาท่ีระบุไว ซึ่ง
ระยะเวลานั้นจะเริ่มในวันท่ีลูกคาซ้ือผลิตภัณฑน้ันไป
สําหรับผลิตภัณฑประเภทซอฟตแวร การรับประกันแบบจํากัดของ HP จะครอบคลุม
เฉพาะความลมเหลวในการปฏิบัติตามคําสั่งของโปรแกรมเทาน้ัน HP ไมรับประกันวา
ผลิตภัณฑใดๆ จะสามารถทํางานไดโดยไมติดขัดหรือปราศจากขอผิดพลาด
การรับประกันแบบจํากัดของ HP ครอบคลุมแตขอบกพรองอันเปนผลจากการใชงาน
ผลิตภัณฑตามปกติ และไมครอบคลุมถึงปญหาอื่นใดท้ังสิ้น รวมถึงปญหาท่ีเปนผลจาก:
ก. การดูแลรักษาหรือการดัดแปลงที่ไมเหมาะสม ข. ซอฟตแวร ส่ือ อะไหล หรือวัสดุท่ี
ไมไดเปนของหรือจัดหาใหโดย HP ค. การดําเนินงานนอกเหนือจากลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ ง. การดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาตหรือการนําไปใชในทางท่ีผิด
สําหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพของ HP การใชตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP หรือตลับ
หมึกพิมพแบบเติมจะไมมีผลตอการรับประกันท่ีใหแกลูกคา หรือตอสัญญาการให
บริการของ HP กับลูกคา อยางไรก็ตาม หากความบกพรองหรือความเสียหายของ
เครื่องพิมพเกิดจากการใชตลับหมึกพิมพท่ีไมใชผลิตภัณฑของ HP หรือตลับหมึกพิมพ
แบบเติม HP จะคิดคาเวลาทํางานและคาวัสดุตามอัตรามาตรฐานสําหรับการซอมแซม
ผลิตภัณฑท่ีบกพรองหรือเสียหายเฉพาะอยางน้ัน
ในชวงระยะเวลาการรับประกัน หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองของผลิตภัณฑใดๆ
HP สามารถเลือกท่ีจะซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑท่ีมีขอบกพรองน้ัน ตามที่ระบุไว
ในขอสัญญาการรับประกันของ HP
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หาก HP ไมสามารถซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑท่ีมีขอบกพรองไดตามที่ระบุไวใน
ขอสัญญาของการรับประกัน HP จะคืนเงินใหแกลูกคาตามราคาซื้อของผลิตภัณฑ ภาย
ในระยะเวลาอันสมควรหลังจากที่ไดรับแจงเกี่ยวกับขอบกพรองน้ันๆ
ท้ังน้ี HP ไมมีภาระผูกพันท่ีจะตองซอมแซมผลิตภัณฑ เปลี่ยนใหม หรือคืนเงินใหแก
ลูกคา ตราบใดท่ีลูกคายังมิไดสงคืนผลิตภัณฑท่ีบกพรองน้ันใหแก HP
ผลิตภัณฑท่ีเปลี่ยนใหอาจเปนของใหมหรือมีสภาพเหมือนใหม แตอยางนอยจะตองมี
สมรรถนะการทํางานเทากับผลิตภัณฑเดิม
ผลิตภัณฑของ HP อาจมีช้ินสวน สวนประกอบ หรือวัสดุท่ีไดจากการนํามาผลิตใหม
โดยมีประสิทธิภาพการทํางานเทียบเทาผลิตภัณฑใหม
การรับประกันแบบจํากัดของ HP จะมีผลบังคับใชในประเทศ/ภูมิภาคที่ HP จัด
จําหนายผลิตภัณฑ ทานอาจทําสัญญาบริการรับประกันเพ่ิมเติม เชน บริการตามสถาน
ท่ี ไดจากศูนยบริการ HP ท่ีไดรับอนุญาตในประเทศที่มีการจําหนายผลิตภัณฑโดย
HP หรือผูนําเขาท่ีไดรับอนุญาต

ขอจํากัดของการรับประกัน
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น ท้ัง HP และซัพพลายเออรของ HP ซึ่งเปนบุคคล
ท่ีสาม จะไมใหการรับประกันหรือใหเงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ไมวาจะโดยนัย
หรือชัดแจง ในสวนของการรับประกันหรือเงื่อนไขท่ีมีนัยเกี่ยวกับความเหมาะสมใน
การซื้อขาย คุณภาพที่นาพึงพอใจ และความเหมาะสมสําหรับการใชงานในวัตถุ
ประสงคใดโดยเฉพาะ

ขอจํากัดของความรับผิดชอบ
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น การแกไขปญหาที่ใหไวในคําชี้แจงเกี่ยวกับการ
รับประกันแบบจํากัดน้ี เปนการแกไขปญหาแกลูกคาโดยเฉพาะแตเพียงผูเดียว
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น นอกเหนือจากภาระผูกพันท่ีระบุในคําชี้แจงเกี่ยว
กับการรับประกันน้ีแลว ไมวากรณีใดๆ HP หรือซัพพลายเออรของ HP ซ่ึงเปนบุคคล
ท่ีสาม จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายโดยตรง โดยออม โดยกรณีพิเศษ โดยอุบัติเหตุ
หรือความเสียหายท่ีเปนผลสืบเน่ืองใดๆ ไมวาจะเปนไปตามสัญญา การละเมิด หรือหลัก
กฎหมายใดๆ และไมวา HP หรือซัพพลายเออรของ HP ซึ่งเปนบุคคลท่ีสาม จะไดรับ
แจงถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดความเสียหายน้ันหรือไมก็ตาม

กฎหมายทองถิ่น
คําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดน้ีใหสิทธิเฉพาะทางกฎหมายแกลูกคา นอก
จากนี้ ลูกคาอาจมีสิทธิอื่นซึ่งอาจมีการกําหนดแตกตางกันไปในแตละรัฐของสหรัฐ
อเมริกา ในแตละรัฐของแคนาดาและในประเทศอื่นท่ัวโลก
ในกรณีท่ีคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดน้ีขัดกับกฎหมายทองถิ่น คําชี้แจง
ของการรับประกันน้ีพึงไดรับการแกไขเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่นน้ัน ภายใต
กฎหมายทองถิ่นดังกลาว การยกเลิกสิทธิและขอจํากัดบางประการของคําชี้แจงของการ
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รับประกันน้ีอาจไมมีผลบังคับใชกับลูกคา ตัวอยางเชน บางรัฐในสหรัฐอเมริกา และ
รัฐบาลของบางประเทศ (รวมทั้งรัฐตางๆ ของแคนาดา) อาจ:
ปฏิเสธการเพิกถอนสิทธิและขอจํากัดของคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันน้ีหากเปนการ
จํากัดสิทธิของผูบริโภคตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย (เชน สหราชอาณาจักร)
หรืออาจจํากัดความสามารถในการบังคับใชการยกเลิกสิทธิหรือขอจํากัดเหลาน้ันของผู
ผลิต หรือ
ใหสิทธิในการรับประกันเพ่ิมเติมแกลูกคา กําหนดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย
ซึ่งผูผลิตไมสามารถทําการเพิกถอนได หรือไมอนุญาตใหมีขอจํากัดภายในระยะเวลา
ของการรับประกันโดยนัยน้ัน
เงื่อนไขการรับประกันในคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันน้ี ไมมีผลในการยกเวน จํากัด
หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกฎหมาย ซ่ึงมีผลใชบังคับกับการจําหนายผลิตภัณฑของ HP
ใหแกลูกคาดังกลาว แตจะถือเปนสวนเพิ่มเติม เวนเสียแตกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดสําหรับประเทศ/ภูมิภาคใน
กลุมสหภาพยุโรป

รายการดานลาง คือชื่อและที่อยูของบริษัทตัวแทนของ HP ซึ่งใหการรับประกันแบบ
จํากัดของ HP (การรับประกันจากผูผลิต) ในประเทศของทาน
นอกจากนี้ ทานยังมสีิทธติามพระราชบัญญัตทิางกฎหมายตามสัญญาทีท่ําไวกับผูขาย
นอกเหนือจากการรับประกันจากผูผลิตซึ่งไมมขีอจํากัด

Belgique/Luxembourg
Hewlett-Packard
Belgium BVBA/SPRL
Luchtschipstraat 1
Rue de l'aeronef
B-1140 Bruxelles

Ireland
Hewlett-Packard Ireland
Ltd.
30 Herbert Street
IRL-Dublin 2

Danmark
Hewlett-Packard A/S
Kongevejen 25
DK-3460 Birkeroed

Nederland
Hewlett-Packard
Nederland BV
Startbaan 16
1187 XR Amstelveen NL

France
Hewlett-Packard France
1 Avenue du Canada
Zone d’Activite de
Courtaboeuf
F-91947 Les Ulis Cedex

Portugal
Hewlett-Packard
Portugal - Sistemas de
Informática e de Medida
S.A.
Edificio D. Sancho I
Quinta da Fonte
Porto Salvo
2780-730 Paco de Arcos
P-Oeiras
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Deutschland
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Straße
110-140
D-71034 Böblingen

Österreich
Hewlett-Packard
Ges.m.b.H.
Lieblgasse 1
A-1222 Wien

España
Hewlett-Packard
Española S.L.
C/ Vicente Aleixandre 1
Parque Empresarial
Madrid - Las Rozas
28230 Las Rozas
E-Madrid

Suomi
Hewlett-Packard Oy
Piispankalliontie 17
FIN-02200 Espoo

Greece
Hewlett-Packard Hellas
E.Π.E.
Voriou Epirou 76
151 25 Maroussi
Athens

Sverige
Hewlett-Packard
Sverige AB
Skalholtsgatan 9
S-164 97 Kista

Italia
Hewlett-Packard
Italiana S.p.A
Via G. Di Vittorio 9
20063 Cernusco sul
Naviglio
I-Milano

United Kingdom
Hewlett-Packard Ltd
Cain Road
Bracknell
GB-Berks RG12 1HN

Polska
Hewlett-Packard Polska
Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2A
02–678 Warszawa
Wpisana do rejstru
przedsiebiorcow w
Sadzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy, XX
Wydzial Gospodarczy
pod numerem KRS
0000016370

Hungary
Hewlett-Packard
Magyarország Kft.
1117 Budapest
Neumann J. u. 1.

Lietuva
UAB “Hewlett-Packard”
Šeimyniškių g. 21B
09200 Vilnius

Latvia
Hewlett-Packard SIA
Palasta iela 7
Riga, LV-1050
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Slovenská republika
Hewlett-Packard
Slovakia, s.r.o.
Miletičova 23
826 00 Bratislava

Česka republika
HEWLETT-PACKARD
s.r.o.
Vyskočilova 1/1410
140 21 Praha 4

Estonia
HP Oy Eesti Filiaal
Estonia pst. 1
EE-10143 Tallinn
tel +372 6 813 820
fax +372 6 813 822

Slovenia
Hewlett-Packard d.o.o.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubliana

Cyprus/Kibris
Hewlett-Packard Hellas
E.Π.E.
Voriou Epirou 76
151 25 Maroussi
Athens, Greece

Malta
Hewlett-Packard
Europe B.V.
Amsterdam, Meyrin
Branch
150, Route de Nant
d'Avril
1217 Meyrin, Geneva
Switzerland

(ทําตอ)
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16 ขอมูลดานเทคนิค

ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรับ HP All-in-One มีอยูในสวน
น้ี
บทน้ีจะกลาวถึงขอมูลตอไปน้ี:
● ขอกําหนดของระบบ Windows และ Macintosh
● ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระดาษ การพิมพ การทําสําเนา การดหนวยความจํา และ

การสแกน
● ขอมูลจําเพาะทางกายภาพ กระแสไฟ และสิ่งแวดลอม
● ประกาศขอบังคับ
● ประกาศเรื่องความสอดคลองตามขอกําหนด

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ  
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบทางดานซอฟตแวรจะเก็บอยูในไฟล Readme สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการดูไฟล Readme โปรดดู การดูไฟล Readme

ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระดาษ                
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับความจุของถาดปอนกระดาษ ขนาดกระดาษ และขอมูล
จําเพาะเกี่ยวกับขอบกระดาษ

ความจขุองถาดใสกระดาษ  

ประเภท น้ําหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรับกระดาษ
ออก**

กระดาษธรรมดา 60 ถึง 90 แกรม
(16 ถึง 24 ปอนด)

100 (กระดาษ 20
ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

กระดาษ legal 75 ถึง 90 แกรม
(20 ถึง 24 ปอนด)

100 (กระดาษ 20
ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

บัตร นํ้าหนักสูงสุด 200
แกรม (110 ปอนด)

20 10

ซองจดหมาย 75 ถึง 90 แกรม
(20 ถึง 24 ปอนด)

10 10

แผนใส ไมระบุ 30 15 หรือนอยกวา

ฉลาก ไมระบุ 20 10
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ประเภท น้ําหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรับกระดาษ
ออก**

กระดาษภาพถายขนาด
102 x 152 มม.

236 แกรม (145
ปอนด)

30 15

กระดาษภาพถายขนาด
216 x 279 มม.

ไมระบุ 20 10

*ความจุสูงสุด
**ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกท่ีทานใชมีผลตอความจุของถาดรับกระดาษออก
HP ขอแนะนําใหทานหมั่นนํากระดาษออกจากถาดรับกระดาษออก

ขนาดกระดาษ   

ประเภท ขนาด

กระดาษ Letter: 216 x 279 มม.
A4: 210 x 297 มม.
A5: 148 x 210 มม.
Executive: 184 x 267 มม.
Legal: 216 x 365 มม.
B5: 176 x 250 มม.

ซองจดหมาย U.S. #10: 105 x 241 มม.
U.S. #9: 99 x 226 มม.
A2: 111 x 146 มม.
DL: 110 x 220 มม.
C6: 114 x 162 มม.

แผนใส Letter: 216 x 279 มม.
A4: 210 x 297 มม.

กระดาษภาพถาย 102 x 152 มม.
127 x 178 มม.
Letter: 216 x 280 มม.
A4: 210 x 297 มม.
102 x 305 มม.
127 x 305 มม.
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ประเภท ขนาด

บัตร 76 x 127 มม.
บัตรดัชนี: 101 x 152 มม.
127 x 178 มม.
A6 : 105 x 149 มม.
บัตร Hagaki: 100 x 148 มม.

ฉลาก Letter: 216 x 279 มม.
A4: 210 x 297 มม.

กําหนดเอง 76 x 127 มม. สูงสุดถึง 216 x 356 มม.

ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับขอบกระดาษ  

 ดานบน (ขอบดานหัว
กระดาษ)

ดานลาง (ขอบดาน
ทายกระดาษ)*

กระดาษหรือแผนใส

กระดาษ U.S. (Letter, Legal,
Executive)

1.8 มม. 6.7 มม.

ISO (A4, A5) และ JIS (B5) 1.8 มม. 6.7 มม.

ซองจดหมาย

 3.2 มม. 6.7 มม.

บัตร

 1.8 มม. 6.7 มม.

*ขอบกระดาษน้ีใชกับ HP All-in-One ไมได อยางไรก็ตาม สามารถใชพ้ืนท่ีเขียนท้ัง
หมดบนกระดาษได พ้ืนท่ีการเขียนน้ีเพ่ิมระยะจากจุดศูนยกลางออกไป 5.4 มม.
(0.21 น้ิว) ทําใหระยะขอบกระดาษดานบนและดานลางไมเทากัน

ขอมูลจําเพาะดานการพิมพ     
● สีดํา 1200 x 1200 dpi
● สี 1200 x 1200 จุดตอน้ิวพรอมดวย HP PhotoREt III
● วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
● ภาษา: HP PCL Level 3, PCL3 GUI หรือ PCL 10
● ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร

(ทําตอ)
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● รอบการทํางานตอเดือน: พิมพ 500 หนา (โดยเฉลี่ย), พิมพ 5000 หนา (สูงสุด)
● การพิมพขนาดพาโนรามา

โหมด  ความละเอียด (จุดตอนิ้ว) ความเร็ว** (หนา
ตอนาท)ี

Best    (ดีท่ีสุด) สีดํา 1200 x 1200 2

 สี 1200 x 1200 สูงสุดถึง 4800 จุดตอ
น้ิว*

0.5

Normal
(ธรรมดา)

สีดํา 600 x 600 7

 สี 600 x 600 4

Fast (ดวน) สีดํา 300 x 300 23

 สี 300 x 300 18

*ความละเอียดสูงสุดในการพิมพสีบนกระดาษสีพรีเมียมสูงถึง 4800 x 1200 จุดตอ
น้ิว, 1200 x 1200 จุดตอน้ิว
**สูงสุด แตกตางกันตามรุนและประเภทกระดาษ

ลักษณะเฉพาะของการทําสําเนา   
● การประมวลภาพแบบดิจิตอล
● ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 99 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
● ยอ/ขยายแบบดิจิตอลไดต้ังแต 25 ถึง 400% (ข้ึนอยูกับรุน)
● มีคุณสมบัติ Fit to page (พอดีกับหนา), Poster (โปสเตอร), Many on

page (หลายแผนตอหนา)
● สีดําสูงสุด 23 แผนตอนาที สี 18 แผนตอนาที (ข้ึนอยูกับรุน)
● ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร

โหมด  ความเร็ว
(หนาตอ
นาท)ี

ความละเอียดในการ
พิมพ (dpi)

ความละเอียดในการพิมพ
(จุดตอนิ้ว)*

Best (ดีท่ี
สุด)

สีดํา สูงสุด 0.8
แผน

1200 x 1200 1200 x 2400

 สี สูงสุด 0.8
แผน

1200 x 1200** 1200 x 2400
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โหมด  ความเร็ว
(หนาตอ
นาท)ี

ความละเอียดในการ
พิมพ (dpi)

ความละเอียดในการพิมพ
(จุดตอนิ้ว)*

Normal
(ธรรมดา)

สีดํา สูงสุด 7
แผน

600 x 600 1200 x 2400

 สี สูงสุด 4
แผน

600 x 600 1200 x 2400

Fast
(ดวน)

สีดํา สูงสุด 23
แผน

300 x 300 600 x 1200

 สี สูงสุด 18
แผน

300 x 300 600 x 1200

*ปรับขนาดสูงสุดถึง 400 %
**ความละเอียดสูงสุดในการพิมพสีบนกระดาษสีพรีเมียมสูงถึง 4800 x 1200 จุดตอ
น้ิว, 1200 x 1200 จุดตอน้ิว

ขอมูลจําเพาะของการดหนวยความจํา  
● จํานวนไฟลสูงสุดท่ีแนะนําบนการดหนวยความจํา: 1,000
● ขนาดแนะนําสูงสุดของแตละไฟล: สูงสุด 12 เมกะพิกเซล, สูงสุด 8 MB
● ขนาดการดหนวยความจําสูงสุดท่ีแนะนํา: 1 GB (เฉพาะในสภาพท่ีใชงานไดดี

เทาน้ัน)

หมายเหตุ ถาการดหนวยความจํามีขนาดใกลเคียงกับขนาดสูงสุดท่ีกําหนดไว
อาจทําใหประสิทธิภาพการทํางานของ HP All-in-One ชากวาท่ีตองการ

ประเภทของการดหนวยความจําที่ไดรับการสนับสนุน
● CompactFlash
● SmartMedia
● Memory Stick
● Memory Stick Duo
● Memory Stick Pro
● Magic Gate Memory Stick
● Secure Digital
● MultiMediaCard (MMC)
● xD-Picture Card

(ทําตอ)
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ลักษณะเฉพาะของการสแกน   
● รวม Image Editor
● ซอฟตแวร OCR แบบสมบูรณจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขได

โดยอัตโนมัติ
● ความเร็วของการสแกนจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
● อินเตอรเฟสที่ใชกับ Twain ได
● ความละเอียด: สูงสุด 1200 x 4800 dpi แบบออปติคอล; 19200 dpi แบบเพิ่ม

คุณภาพ (ซอฟตแวร)
● สี: สี 48 บิต, grayscale 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
● ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจก: 216 x 297 มม.

ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ     
● ความสูง: 171 มม. (จอแผงควบคุมในตําแหนงดานลาง)
● ความกวาง: 438 มม.
● ความลึก: 283 มม.
● นํ้าหนัก: 5.5 กก.

ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา  
● การใชไฟ: สูงสุด 40 W
● แรงดันไฟฟาเขา: ไฟฟากระแสสลับ 90 ถึง 240 V ~ 1 A 47–63 Hz ตอสาย

ดิน
● แรงดันไฟฟาออก: ไฟฟากระแสตรง 32 Vdc===940 mA, 16 Vdc===625

mA

ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม  
● ระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะในการใชงานที่แนะนํา: 15° ถึง 32°C (59° ถึง 90°F)
● ระดับอุณหภูมิขณะปฏิบัติการท่ีสามารถใชงานได: 15º ถึง 32ºC (59º ถึง 90ºF)
● ความชื้น: 15% ถึง 85% RH ไมควบแนน
● ระดับอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -40º ถึง 60ºC

(-40º ถึง 140ºF)

หมายเหตุ เมื่อสนามแมเหล็กไฟฟามีคาสูง อาจเปนไปไดวาผลงานที่ออกจาก
HP All-in-One จะผิดเพ้ียนไปเล็กนอย
HP แนะนําใหใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 เมตร
(10 ฟุต) เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีมีแนวโนม
วาจะมีคาสูงใหเหลือนอยท่ีสุด
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ลักษณะเฉพาะอื่นๆ
หนวยความจํา: ROM 8 เมกะไบต, DRAM 32 เมกะไบต
หากทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดทานสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจาก     เว็บไซต
ของ HP ไปท่ี: www.hp.com/support.

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
สวนน้ีเปนขอมูลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม การกอใหเกิดโอโซน การใชพลังงาน
การใชกระดาษ พลาสติก รายการขอมูลความปลอดภัยในการใชวัสดุ และโครงการ 
รีไซเคิล

การรักษาสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวด
ลอม เครื่องพิมพน้ีไดรับการออกแบบใหมีคุณลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูจากเว็บไซตเพ่ือส่ิงแวดลอมของ HP ท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

การผลิตกาซโอโซน
เครื่องพิมพน้ีสรางกาซโอโซนในปริมาณท่ีนอยมาก (O3)

Energy consumption
Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR®mode,
which saves natural resources, and saves money without affecting the
high performance of this product. This product qualifies for ENERGY
STAR, which is a voluntary program established to encourage the
development of energy-efficient office products.

ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As
an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product
meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.
For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the
following website:
www.energystar.gov
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การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายกุารใชงานของเครื่อง
พิมพน้ีแลว

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
ทานสามารถอานเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต HP
ท่ี:
www.hp.com/go/msds
ลูกคาท่ีไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ควรติดตอศูนยบริการลูกคา HP ใกลบาน

โครงการรไีซเคิล 
HP มีโครงการรีไซเคิลและการคืนผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมมากขึ้นในหลายประเทศ รวมทั้งหุน
สวนท่ีมีศูนยรีไซเคิลอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดท่ัวโลก นอกจากนี้ HP ยังชวยอนุรักษ
ทรัพยากรดวยการนําผลิตภัณฑบางอยางท่ีไดรับความนิยมสูงสุดมาซอมแซมและนํา
ออกจําหนายอีกครั้ง
ผลิตภัณฑ HP ประกอบดวยวัสดุตอไปน้ีซึ่งอาจตองการการดูแลเปนพิเศษจนกวาจะ
หมดอายุการใชงาน
● สารปรอทในหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นทในสแกนเนอร (< 2 mg)
● ตะกั่วในโลหะบัดกรี

โครงการรไีซเคิลวัสดสุําหรับ HP inkjet    
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอมโครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP ดําเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตตอไปน้ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวย
งานที่ออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
สวนน้ีเปนขอมูลเกี่ยวกับหมายเลขรุนตามขอบังคับของ HP All-in-One ประกาศของ
FCC และประกาศสําหรับผูใชในออสเตรเลีย ญี่ปุน และเกาหลีแยกจากกัน

หมายเลขรุนตามขอบังคับ 
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0401-01 โปรดอยาจําสับสนระหวางหมาย
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เลขตามขอบังคับกับชื่อทางการตลาด (HP PSC 1600 All-in-One series) หรือ
หมายเลขผลิตภัณฑ

FCC statement  
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR
15.105) has specified that the following notice be brought to the
attention of users of this product.
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part
15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation. Class B limits are
designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
● Reorient the receiving antenna.
● Increase the separation between the equipment and the receiver.
● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from

that to which the receiver is connected.
● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For more information, contact the Product Regulations Manager,
Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.
The user may find the following booklet prepared by the Federal
Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve
Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the
U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No.
004-000-00345-4.

Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any
changes or modifications to this equipment not expressly
approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful
interference and void the FCC authorization to operate this
equipment.
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Note à l’attention des utilisateurs Canadien/notice to users in
Canada  

Le présent appareil numérique n‘émet pas de bruit radioélectrique
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la
classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage
radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio
noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio
Interference Regulations of the Canadian Department of
Communications

Notice to users in Australia 

This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Japan (VCCI-2) 

Notice to users in Korea 

Declaration of conformity (European Economic
Area)   

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC
Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's
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name and address, and applicable specifications recognized in the
European community.

Declaration of conformity   

 

DECLARATION OF CONFORMITY 
 according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 

__________________________________________________________________________ 

Manufacturer's Name:  Hewlett-Packard Company 
 
Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive 
  San Diego CA 92127, USA 
 
Regulatory Model Number:  SDGOB-0401-01 
 
Declares, that the product: 
Product Name: HP PSC 1600 All-in-One series  
 
Power Adapters HP part#:   0950-4491, 0957-2144, 0950-4466 
RoHS Compliant Adapters: 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151 
  
 
Conforms to the following Product Specifications: 
 
Safety: IEC 60950: 1999 3rd edition 
                               EN 60950: 1999 
   IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) 
   UL 60950: 1999 
   CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 
   NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001    NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 
  
EMC:  CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B EMC:  CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 
   CISPR 24:1997 / EN 55024:1998    CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 
   IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000    IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 
   IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001    IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 
   CNS13438:1998, VCCI-2    CNS13438:1998, VCCI-2 
   FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2    FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 
   GB9254: 1998    GB9254: 1998 

y Information:  Supplementary Information: 
 The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the 

EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. 
 The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the 

EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. 
 1) The product was tested in a typical configuration.  1) The product was tested in a typical configuration. 
  

  
05 Nov  2004 05 Nov  2004 

  
  

  

 
        Date   Muthya S. Guha,  Hardware Test & Regs 

MGR. 
 
European Contact for regulatory topics only:  Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 
 D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143 
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ประเทศสหรัฐฯ 165

F
FCC statement 163

H
HP All-in-One

การเตรียมสง 145
ภาพรวม 5

HP Director
HP Instant Share 89
เริ่มใชงาน 11
ไมมีไอคอน 126

HP email portal
HP Image Zone
(OS X) 15

HP Image Edit
HP Image Zone
(OS X) 14

HP Image Print
HP Image Zone
(OS X) 14

HP Image Zone
HP Instant Share
85, 86, 88
Macintosh 86, 88

Macintosh (OS 9)
16
Macintosh (OS X)
13
Windows 11, 85
ตัวจัดการ HP
(Windows) 12
ภาพรวม 10

HP Instant Share
HP Image Zone 84
HP Image Zone
(OS X) 15
การติดตั้ง (USB) 82
การสงภาพ 82
สงภาพจาก 84
สงภาพถายจากการด
หนวยความจํา (USB)
82
สงภาพที่สแกน 83
สงไปยังอุปกรณ 82, 84
อีเมลภาพจาก 84
เกี่ยวกับ 81

HP JetDirect 21, 23

I
Instant Share. ดู HP
Instant Share

P
PictBridge 54

R
regulatory notices

notice to users in
Japan 164

notice to users in
Korea 164

W
Webscan 26

ก
กระจก

การวางตนฉบับ 27
ทําความสะอาด 95

กระจกสแกน
การวางตนฉบับ 27
ทําความสะอาด 95

กระดาษ
การใส 29
ขนาดกระดาษ 156
ติด 36, 130
ประเภทกระดาษที่แนะ
นํา 28
ประเภทกระดาษที่ไม
สามารถใชได 29
ประเภทการทําสําเนาที่
แนะนํา 59
ส่ังซื้อ 91

กระดาษ A4
การใส 30

กระดาษ legal
การใส 30

กระดาษขนาด letter
การใส 30

กระดาษภาพถาย
การใส 32

กระดาษภาพถายขนาด 10
x 15 ซม.

การใส 32
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กระดาษภาพถายขนาด 4 x
6 น้ิว

การใส 32
กลองดิจิตอล

PictBridge 54
การดูแลรักษา

การทําความสะอาด
กระจก 95
การทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพ 107, 109
การทําความสะอาดแผน
รองฝาปด 95
การเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ 100
การเรียกคืนคาดีฟอลต
ของเครื่องที่กําหนดโดย
โรงงาน 112
ตรวจสอบปริมาณหมึก
พิมพ 96
ตั้งความเร็วในการเลื่อน
ขอความ 111
ทําความสะอาดตัวเครื่อง
ภายนอก 96
ปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ 105
รายงานการทดสอบ
เครื่อง 97
เวลาหนวงขอความแจง
เตือน 111

การตั้งคา
ตัวจัดการ HP (OS
9) 18
ตัวเลือกการพิมพ 79
เมนู 10

การติดตั้งสายเคเบิล
USB 116
การทําความสะอาด

ตลับหมึกพิมพ 107
การทําสําเนา

ตัวจัดการ HP
(Windows) 12

การบริการลูกคา
ญ่ีปุน 144
ติดตอ 138
ทวีปอเมริกาเหนือ 139
นอกสหรัฐอเมริกา 140
รหัสบริการ 139
หมายเลขผลติภณัฑ 139
ออสเตรเลีย 144
เกาหลี 144
เว็บไซต 137

การพิมพ
ขอมูลจําเพาะดานการ
พิมพ 157
จากคอมพิวเตอร 77
จากซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน 77
ตัวเลือกการพิมพ 79
พิมพเร็ว 55
ภาพจากการดหนวย
ความจํา 53
ภาพถายจากไฟล
DPOF 56
ยกเลิกงาน 80
แผนเลือกภาพ 46

การรองรับ
กอนที่ทานจะโทรศัพท
114
ทรัพยากร 114

การรับประกัน
การอัพเกรด 137
คําชี้แจง 149

การรีไซเคิล
วัสดุ 162
อุปกรณ 162

การรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต
162
การสงเครื่อง HP All-in-
One เขารับบริการ 145

การอัพเดตซอฟตแวร. ดู
การอัพเดตอุปกรณ
การอัพเดตอุปกรณ

Macintosh 135
Windows 134
ภาพรวม 134

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
100
การเรียกคืนคาดีฟอลตท่ี
กําหนดโดยโรงงาน 112
การแกไขปญหาเบื้องตน

การติดตั้งซอฟตแวร
123
การติดตั้งฮารดแวร 115
การวัดท่ีไมถูกตอง 118
การใชงาน 130
ติดตอศูนยบริการลูกคา
ของ HP 114
ทรัพยากรที่รองรับ 114
ภาพรวม 113
ภาพรวมของการติด
ต้ัง 115

การแกไขปญหาเบื้องตน:
ติด, กระดาษ 36

การใชเครื่องพิมพรวมกัน
Macintosh 23
Windows 22

การใส
กระดาษ A4 30
กระดาษ legal 30
กระดาษขนาด letter
30
กระดาษขนาดเต็ม
แผน 30
กระดาษภาพถายขนาด
10 x 15 ซม. 32
กระดาษภาพถายขนาด
4 x 6 น้ิว 32
ฉลาก 34
ซองจดหมาย 33
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ตนฉบับ 27
บัตร Hagaki 33
บัตรอวยพร 34
ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด 34
แผนใส 34
โปสการด 33

การดหนวยความจํา
การบันทึกไฟลลงใน
คอมพิวเตอร 45
พิมพภาพถาย 53
พิมพไฟล DPOF 56
ภาพรวม 43
สงภาพถาย 82
แผนเลือกภาพ 46
ใสการด 45

การดหนวยความจํา
CompactFlash 43
การดหนวยความจํา
Memory Stick 43
การดหนวยความจํา
MultiMediaCard
(MMC) 43
การดหนวยความจํา
Secure Digital 43
การดหนวยความจํา
SmartMedia 43
การดหนวยความจํา xD 43
แกลเลอรี่ภาพของ HP

HP Image Zone
(OS X) 14
ตัวจัดการ HP (OS
9) 17

แกไขปญหาเบื้องตน
การดหนวยความจํา
133

ข
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
155

ขอความ
การเพิ่มคุณภาพสําเนา
68

ขอมูลจําเพาะ
กระดาษ legal 155
กระดาษขนาด letter
155
กระดาษภาพถาย 155
กระดาษภาพถายขนาด
10 x 15 ซม. 155
การพิมพ 157
ฉลาก 155
ซองจดหมาย 155
แผนใส 155

ขอมูลจําเพาะของการด
หนวยความจํา 159
ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับ
กระดาษ 155
ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระแส
ไฟฟา 160
ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับ
ขอบกระดาษ 157
ขอมูลดานเทคนิค

ขนาดกระดาษ 156
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 155
ขอมูลจําเพาะของการด
หนวยความจํา 159
ขอมูลจําเพาะดานการ
พิมพ 157
ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับ
กระดาษ 155
ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟา 160
ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับ
ขอบกระดาษ 157
ความจุของถาดใส
กระดาษ 155
นํ้าหนัก 160

ลักษณะเฉพาะของการ
ทําสําเนา 158
ลักษณะเฉพาะของการส
แกน 160
ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 160
ลักษณะเฉพาะทาง
กายภาพ 160

ค
ความจุของถาดใส
กระดาษ 155
ความเร็ว

การเล่ือนของแผงควบ
คุม 111
สําเนา 61

ความเร็วในการเลื่อนขอ
ความ 111
คุณภาพ

สําเนา 61
คุณภาพสําเนาแบบดีท่ีสุด
61
คุณภาพสําเนาแบบดวน 61
คุณภาพสําเนาแบบ
ธรรมดา 61
คาดีฟอลต

การเรียกคืน 112
คาดีฟอลตของเครื่องที่
กําหนดโดยโรงงาน, เรียก
คืน 112

จ
จอแผงควบคุม

เปลี่ยนการวัด 118
เปลี่ยนภาษา 118

ฉ
ฉลาก

การใส 34
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ซ
ซองจดหมาย

การใส 33
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
พิมพจาก 77

ต
ตลับหมึก. ดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพ

การดูแล 99
การทําความสะอาด 107
การทําความสะอาด
บริเวณหัวฉีดหมึก 109
การรีไซเคิล 162
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 131
จัดเก็บ 103
ชื่อชิ้นสวน 99
ตรวจสอบปริมาณหมึก
พิมพ 96
ตลับหมึกพิมพภาพ
ถาย 103
ทําความสะอาดหนา
สัมผัส 107
ปรับตําแหนง 105
ส่ังซื้อ 91
เปลี่ยน 100

ตัวจัดการเอกสาร
ตัวจัดการ HP
(Windows) 12

ตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
103
ติด, กระดาษ 36, 130
ติดตั้ง

ปุม 7
เต็มหนากระดาษ 64

ถ
ถายโอนภาพ

ตัวจัดการ HP
(Windows) 12

ท
ทําความสะอาด

กระจก 95
ตัวเคร่ืองภายนอก 96
บริเวณหัวฉีดหมึกของ
ตลับหมึกพิมพ 109
หนาสัมผัสตลับหมึก
พิมพ 107
แผนรองฝาปด 95

ทําสําเนา
HP Image Zone
(OS X) 14
ตัวจัดการ HP (OS
9) 17

ทําใหสวางข้ึน
สําเนา 68

ทําใหเขมขึ้น
สําเนา 68

บ
บริการ 137

ดูเพ่ิมเติม การบริการ
ลูกคา

บัตร Hagaki
การใส 33

บัตรอวยพร
การใส 34

บันทึก
ภาพลงใน
คอมพิวเตอร 45

ป
ประกาศขอบังคับ

declaration of
conformity 165
Declaration of
conformity
(European
Economic Area) 164
FCC statement 163

note à l’attention
des utilisateurs
Canadien 164
notice to users in
Australia 164
notice to users in
Canada 164
หมายเลขรุนตามขอ
บังคับ 162

ประเภทการเชื่อมตอที่รอง
รับ

USB 22
การใชเครื่องพิมพรวม
กัน 22, 23
ท่ีเชื่อมตอเครือขายไว
23

ปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ 105
ปริมาณหมึกพิมพ, การ
ตรวจสอบ 96
ปุมตกลง 7
ปุมยกเลิก 7
ปุมเปด 7
โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑ
เพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม
161
โปสการด

การใส 33
โปสเตอร

สําเนา 70

ผ
แผงควบคุม

ความเร็วในการเลื่อนขอ
ความ 111
ภาพรวม 6
เวลาหนวงขอความแจง
เตือน 111

แผนรองฝาปด, ทําความ
สะอาด 95
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แผนเลือกภาพ
การพิมพ 46
การใสภาพใหเต็ม 47
สแกน 49
เมนู 9

แผนใส
การใส 34

พ
พอดีกับหนา 67
พิมพ

รายงานการทดสอบ
เครื่อง 97

พิมพเร็ว 55

ฟ
ไฟล DPOF 56

ภ
ภาพถาย

HP Image Zone 84
ตลับหมึกพิมพภาพ
ถาย 103
ปุมเมนู 7
พิมพจากไฟล DPOF
56
พิมพเร็ว 55
ยกเลิก 54
สงภาพถายจากการด
หนวยความจํา 82
สงภาพที่สแกน 83
เพ่ิมคุณภาพของ
สําเนา 69
เมนู 9
ไมมีขอบ 54

ภาพถายแบบไมมีขอบ
พิมพจากการดหนวย
ความจํา 54

ม
เมนูสแกนไปยัง

Windows 8

ย
ยกเลิก

พิมพงาน 80
สําเนา 72
สแกน 75

ยอ/ขยายสําเนา
จัดสําเนาหลายชุดใหพอดี
ในหนาเดียว 66
ปรับขนาดเพื่อใหพอดีกับ
กระดาษ letter หรือ
A4 67
โปสเตอร 70

ร
รหัสบริการ 139
รายงาน, การทดสอบ
เครื่อง 97
รายงานการทดสอบเครื่อง
97
เร่ิมพิมพสี 7
เร่ิมพิมพสีดํา 7

ล
ลักษณะเฉพาะ. ดู ขอมูล
ดานเทคนิค
ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 160
ลักษณะเฉพาะทาง
กายภาพ 160
ลูกศรขวา 7
ลูกศรซาย 7

ว
วิธีใชของ HP

ตัวจัดการ HP (OS
9) 18

เวลาหนวงขอความแจง
เตือน 111
เว็บไซตของ HP

ตัวจัดการ HP (OS
9) 18

ศ
ศูนยบริการลูกคาของ HP

กอนท่ีทานจะโทรศัพท
114

ส
ส่ังซื้อ

กระดาษ 91
คูมือการติดตั้ง 92
คูมือการใชงาน 92
ซอฟตแวร 92
ตลับหมึกพิมพ 91

สําเนา
การตั้งคาดีฟอลต 72
ขนาดกระดาษ 58
ขยายเปนโปสเตอร 70
ขอความ, การเพิ่ม
คุณภาพ 68
ความเขมของสี 68
ความเร็ว 61
คุณภาพ 61
ประเภทกระดาษ, ท่ีแนะ
นํา 59
ปรับสวนที่มีสีออนใหคม
ชัดขึ้น 69
ภาพถาย, การเพ่ิม
คุณภาพ 68
ภาพถายบนกระดาษ
letter หรือ A4 64
ยกเลิก 72
ลักษณะเฉพาะของการ
ทําสําเนา 158
ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด 71
หลายชุดในหนาเดียว
66
เมนู 8
เอกสารขาวดํา 62
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สําเนาแบบไมมีขอบ
ภาพถายขนาด 10 x 15
ซม. (4 x 6 น้ิว) 62
เต็มหนากระดาษ 64

ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตารีด
การใส 34
สําเนา 71

สี
ความเขม 68
สําเนา 69

ส่ือ. ดู กระดาษ
สแกน

HP Instant Share 83
จากแผงควบคุม 74
ปุม 7
ลักษณะเฉพาะของการส
แกน 160
หยุด 75
แผนเลือกภาพ 49
ไปยังการดหนวยความ
จํา 75

สแกนภาพ
HP Image Zone
(OS X) 14
ตัวจัดการ HP (OS
9) 17
ตัวจัดการ HP
(Windows) 11

สแกนเอกสาร
ตัวจัดการ HP (OS
9) 17
ตัวจัดการ HP
(Windows) 11

สแกนไปยัง OCR
HP Image Zone
(OS X) 14

สงไปยังอุปกรณ
HP Image Zone
(Macintosh) 86

HP Image Zone
(Windows) 85
ภาพท่ีสแกน 83

ห
หมายเลขผลิตภัณฑ 139
หมายเลขโทรศัพท, การ
บริการลูกคา 138
หยุด

พิมพงาน 80
สําเนา 72
สแกน 75

อ
อันโหลดภาพ

HP Image Zone
(OS X) 14
ตัวจัดการ HP (OS
9) 17

แอพพลิเคชันเพ่ิมเติม
ตัวจัดการ HP (OS
9) 18
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