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1 HP All-in-One ภาพรวม
สามารถเขาถึงฟงกชันตางๆ ของ HP All-in-One ไดโดยตรง โดยไมตองเปด
เครื่องคอมพิวเตอร การทํางานตางๆ เชน การทําสําเนา การสงโทรสาร หรือการ
พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําภาพถาย สามารถดําเนินการใหเสร็จ
สมบูรณอยางรวดเร็วและงายดายบนเครื่อง HP All-in-One ของทาน
บทนี้จะอธิบายถึงคุณลักษณะจําเพาะเกี่ยวกับฮารดแวรของ HP All-in-One
ฟงกชันตางๆ บนแผงควบคุม และวิธีการเขาใชซอฟตแวรของ HP Image
Zone

เคล็ดลับ ทานสามารถใชงานไดมากขึ้นกับ HP All-in-One ของทาน
โดยการใชซอฟตแวรของ HP Image Zone ที่ติดต้ังในเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน ซอฟตแวรจะชวยสนับสนุนความสามารถในการทํา
สําเนา caHd:N สแกน และถายภาพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู HP
Image Zone Help บนหนาจอและ ใช HP Image Zone เพ่ือการใช
งาน HP All-in-One เพ่ิมเติม

ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One 

ฉลาก รายละเอียด

1 ถาดปอนเอกสาร

2 ฝาปด

3 หนาจอแผงควบคุม

4 แผงควบคุม
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ฉลาก รายละเอียด

5 ชองเสียบการดหนวยความจําและพอร
ตสําหรับกลอง PictBridge

6 ถาดรับกระดาษออก

7 ตัวปรับความยาวกระดาษ

8 สวนตอจากถาดกระดาษออก

9 ถาดปอนกระดาษ

10 ตัวปรับความกวางกระดาษ

11 พอรตอีเตอรเน็ตและไฟแสดงการทํา
งานของอีเตอรเน็ต

12 พอรท USB ดานหลัง

13 การเชื่อมตอกระแสไฟฟา

14 พอรทเช่ือมตอโทรสาร (1-LINE และ
2-EXT)

15 ชองทําความสะอาดดานหลัง

ภาพรวมของแผงควบคุม 

บท 1

(ทําตอ)
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ฉลาก ชื่อและรายละเอียด

1 ปุมโทรดวนสัมผัสเดียว: เขาใชงานหมายเลขลัดหาหมายเลขแรก

2 เริ่มสงแฟกซขาวดํา: เริ่มโทรสารขาวดํา

3 เริ่มสงแฟกซส:ี เริ่มโทรสารสี

4 Keypad (แปนหมายเลข : ปอนหมายเลขโทรสาร คา หรือขอความ

5 Pause/Redial (หยุดช่ัวขณะเรียกซ้ํา) : โทรซ้ําหมายเลขที่โทรลาสุด หรือ
เวนชวง 3 วินาทีในหมายเลขโทรสาร

6 ไฟตอบอัตโนมัต:ิ เมื่อไฟ ตอบรับอัตโนมัติ สวาง เครื่อง HP All-in-One
จะต้ังคาใหรับโทรสารโดยอัตโนมัติ 

7 Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ กําหนดฟงกชันโทรสารใหตอบรับ
อัตโนมัติหลังจากจํานวนเสียงเรียกเขาที่ต้ังไว 

8 Menu (Fax): เลือกตัวเลือกโทรสาร เชน Resolution (ความละเอียด)
และ Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) โดยใชปุม เมน ูในสวนโทรสาร 

9 Speed Dial (การโทรดวน): เลือกหมายเลขลัด

คูมือการใชงาน 13
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ฉลาก ชื่อและรายละเอียด

10 Setup (การตั้งคา): เขาถึงระบบเมนูสําหรับรายงาน การติดต้ังแฟกซ
เครื่องมือการบํารุงรักษา คากําหนดลักษณะ และการติดต้ังเครือขาย นอก
จากน้ี ยังเปนการเขาสูวิธีใชผลิตภัณฑที่จัดจําหนาย 

11 ลูกศรซาย: ลดคา หรือกลับไปขณะที่ดูช่ือแฟมบนหนาจอแผงควบคุม

12 OK(ตกลง): เลือกเมนูหรือติดต้ัง หรือเลือกชื่อแฟมบนหนาจอแผงควบคุม
สําหรับพิมพ

13 ลูกศรขวา: เพ่ิมคา หรือกไปขางหนาขณะทีดู่ช่ือแฟมบนหนาจอแผงควบคุม

14 Cancel  (ยกเลิก): หยุดการทํางาน ออกจากเมน ูหรือออกจากการตั้งคา 

15 เริ่มถายสําเนาขวาดํา: เริ่มทําสําเนาขาวดํา

16 เริ่มถายสําเนาส:ี เริ่มงานทําสําเนาสี

17 พิมพภาพถาย: พิมพภาพถายที่มช่ืีอแฟมแสดงอยูในปจจุบันบนหนาจอแผง
ควบคุม หรือพิมพภาพถายทั้งหมดที่เลือกโดยใช

18 Start Scan (เร่ิมสแกน : เร่ิมงานสแกนและสงไปยังปลายทางที่เลือกโดย
การกดปุม สแกนไปยัง

19 On(เปด): เปดหรือปดเครื่อง HP All-in-One เมื่อปดเครื่อง
HP All-in-One แลว ยังคงมไีฟในปริมาณเล็กนอยจายใหกับอุปกรณ หาก
ตองการตัดไฟที่เลี้ยงเครื่อง HP All-in-One อยู ใหปดเครื่องแลวถอดปลั๊ก
ออก

20 ไฟเปด: เมื่อสวาง ไฟเปดจะแสดงวา HP All-in-One เปดอยู ไฟจะกระ
พริบในขณะกําลังทํางาน

21 Scan To (สแกนไปยัง) : เลือกปลายทางสําหรับภาพสแกน 

22 Proof Sheet (แผนภาพตัวอยาง) : พิมพแผนเลือกภาพเมื่อใสการดหนวย
ความจําในชองเสียบการดหนวยความจํา แผนเลือกภาพจะแสดงมุมมองรูป
ขนาดยอของภาพถายทั้งหมดบนการดหนวยความจํา คุณสามารถเลือกภาพ
ถายบนแผนเลือกภาพ และพิมพภาพถายเหลานี้โดยการสแกนแผนเลือก
ภาพ 

23 เมน ู(Photo) (ภาพถาย): ปรับการตั้งคาใหพิมพรูปถายที่กําหนดเองโดยไม
ใชคอมพิวเตอร ดวยการใชปุม เมน ูในสวนภาพถาย 

24 Quality (คุณภาพ) : ควบคุมความเร็วและคุณภาพของสําเนา

บท 1
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ฉลาก ชื่อและรายละเอียด

25 Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย) : เปลี่ยนขนาดของภาพถาย 

26 เมน ู(Copy) (สําเนา): เลือกตัวเลือกทําสําเนา รวมถึง Tray Select (เลือก
ถาด) Paper Type (ประเภทกระดาษ) Paper Size (ขนาดกระดาษ)
และตัวเลือกอื่นๆ โดยใชปุม เมน ูในสวนทําสําเนา 

27 ไฟเตือน: ขณะกระพริบ ไฟเตือนจะระบุวามีขอผิดพลาดเกิดข้ึนที่ตองไดรับ
การแกไข 

28 หนาจอแผงควบคุม เมนูมุมมอง ช่ือแฟมภาพถาย และขอความตางๆ

ภาพรวมของเมนู
ตารางตอไปนี้จะแสดงการอางอิงโดยยอถึงเมนรูะดับบนที่ปรากฏบนจอแผงควบ
คุมของ HP All-in-One

เมนแูฟกซ 
The Fax menu allows you to adjust the fax that you want to send.

Fax Number (หมายเลข
แฟกซ)
ความละเอียด

Lighter/Darker (สวาง
ข้ึน/เขมข้ึน)
How to Fax (วิธีสง
แฟกซ)
สงแบบสองหนา

Set New Defaults
(กําหนดคาดีฟอลตใหม)

เมนตูิดตั้ง 
ตัวเลือกในเมนวูิธใีชบนเมนกูารตั้งคาจะใหสามารถเขาดูหัวขอวิธีใชที่สําคัญได
อยางรวดเร็ว จะมกีารแสดงขอมูลสวนใหญบนหนาจอคอมพิวเตอรที่มีการเชื่อม
ตอ

เคล็ดลับ กดหมายเลขเพื่อลวงหนาโดยตรงไปยังรายการเมนู

(ทําตอ)
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1. Help Menu (เมนวูิธี
ใช)
2. การพิมพรายงาน
3. Speed Dial Setup
(ต้ังคาโทรดวน)
4. Basic Fax Setup
(การตั้งคาแฟกซเบื้องตน)
5. Advanced Fax
Setup (การตั้งคาแฟกซ
ข้ันสูง)
6. Tools (เครื่องมือ)
7. จะปรากฏขึ้นมา
8. Network Setup (การ
ต้ังคาเครือขาย)

Copy menu (เมนทูําสําเนา) 
The Two-Sided Copy and Tray Select features appear only
when an HP two-sided printing accessory is installed.

Number of Copies
(จํานวนสําเนา)
Copy Paper Size
(ขนาดกระดาษทําสําเนา)
Copy Paper Type
(ประเภทกระดาษสําเนา)
Lighter/Darker (สวาง
ข้ึน/เขมข้ึน)
Enhancements (การ
เพ่ิมคุณภาพ)
Color Intensity (ความ
เขมของสี)
ทําสําเนาสองดาน

บท 1
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เลือกถาด

Set New Defaults
(กําหนดคาดีฟอลตใหม)

เมน ู"ยอ/ขยาย"   
To use the Legal->Ltr 72% feature, you must load the legal-size
original in the document feeder tray. To use the Fit to Page, Fill
Entire Page, Image Sizes, and Poster features, you must use
the glass. For more information about loading originals in the
document feeder tray or on the glass, see วางตนฉบับ.

Actual Size (เทาขนาด
จริง)
พอดีกับหนา

เติมทั้งหนา

กําหนดเอง 100%
เต็มหนา 91%
ทางการ-Ltr 72%
ขนาดภาพ

โปสเตอร

เมน ู"ภาพถาย" 
When the HP All-in-One is connected to one or more computers
on a network or when a two-sided printing accessory is
attached, the Photo menu shows additional options. เมนดัูงตอไปนี้
จะรวมตัวเลือกเมนูท่ีมอียูท้ังหมด

ถายโอนภาพถาย

เลือกภาพถาย

Number of Copies
(จํานวนสําเนา)
Image Size (ขนาดภาพ)
เลือกถาด

ขนาดกระดาษภาพถาย

(ทําตอ)

คูมือการใชงาน 17

H
P A

ll-in-O
ne ภ

าพ
รวม



ประเภทกระดาษภาพถาย

Layout Style (รูปแบบ
การจัดหนา)
สมารทโฟกัส

ดิจิตัลแฟลช

Set New Defaults
(กําหนดคาดีฟอลตใหม)

เมน ู"แผนเลือกภาพ" 
เมนู แผนภาพตัวอยาง ทําใหคุณสามารถพิมพภาพถายบนการดหนวยความจํา
คุณสามารถใสภาพถายที่ตองการพิมพลงในบับเบิล และสแกนแผนเลือกภาพ
เพ่ือพิมพภาพถายที่เลือกดังกลาว

Print Proof Sheet
(พิมพแผนเลือกภาพ)
Scan Proof Sheet
(สแกนแผนเลือกภาพ)

สแกนไปทีเ่มน ู  
เมนูสแกนไปยังมรีายชื่อของจุดหมายปลายทางการสแกน ซึ่งประกอบดวย
แอพพลิเคชันที่ติดต้ังอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน เมนูสแกนไปยัง บน
เครื่องพิมพที่เช่ือมตอกับเครือขายจะแสดงเครื่องพิมพอื่นๆ และ
HP All-in-One อุปกรณบนเครือขาย ดังนั้น เมนูสแกนไปยังอาจจะมรีายชื่อ
จุดหมายปลายทางการสแกนที่แตกตางจากรายชื่อท่ีแสดงอยูที่นี่

ทีเ่ชื่อมตอกับ USB
Windows

HP Image Zone
Microsoft PowerPoint
Adobe Photoshop
Microsoft Word
Memory Card (การดหนวย
ความจํา)

ทีเ่ชื่อมตอกับ USB

บท 1
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Macintosh

JPEG สู HP Gallery
(แกลเลอรี่ภาพของ HP)
Microsoft Word
Apple Mail
Adobe Photoshop
Memory Card (การดหนวย
ความจํา)

ทีเ่ชื่อมตอกับเครือขาย

คอมพิวเตอรของ Miguel
AltheaMac
iBook ของ Jody
DavidWatsonPC
Memory Card (การดหนวย
ความจํา)

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

ซอฟตแวร HP Image Zone จะถูกติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอรของทานเมื่อ
ทานติดต้ัง HP All-in-One ของทาน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูคูมือการติด
ต้ังที่มาพรอมกับอุปกรณของทาน

เขาถึงความแตกตางของซอฟตแวรของ HP Image Zone ดวยระบบปฏิบัติ
การ (OS)
● ตัวอยางเชน หากทานมเีครื่องพีซทีี่รัน Windows จุดเขาใชซอฟตแวร

HP Image Zone คือ HP ตัวจัดการ
● หากทานมีเครื่อง Macintosh ซึ่งรัน OS X V10.1.5 หรือรุนใหมกวา

จุดเขาใชซอฟตแวร HP Image Zone คือหนาตาง HP Image Zone
● หากทานมีเครื่อง Macintosh ซึ่งรัน OS X V10.1.5 หรือรุนใหมกวา

จุดเขาใชซอฟตแวร HP Image Zone คือหนาตาง HP ตัวจัดการ
จุดการเขาถึงจะทําใหคุรสามารถเริ่มใชงานซอฟตแวร HP Image Zone และ
บริการตางๆ
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ทานสามารถเพิ่มหนาที่การทํางานของ HP All-in-One ของทานไดอยางรวด
เร็วและงายดายโดยการใชซอฟตแวร HP Image Zone มองหากรอบที่มี
ลักษณะเชนน้ีตลอดทั้งคูมือที่จะใหคําแนะนําที่เฉพาะตามแตละหัวขอและขอมูล
ท่ีมปีระโยชนสําหรับโครงการของทาน

เขาใชงานซอฟตแวร HP Image Zone (Windows)   
เปด HP ตัวจัดการ จากรูปไอคอนเดสกทอป รูปไอคอนถาดระบบ หรือจาก
เมนู Start คุณลักษณะเฉพาะของซอฟตแวร HP Image Zone จะแสดงขึ้น
ใน HP ตัวจัดการ

ในการเปด HP ตัวจัดการ
1. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– ดับเบิลคลิกไอคอน บนเดสกท็อปของ Windows
– ดับเบิลคลิกไอคอน Hewlett-Packard Digital Imaging

Monitor (หนาจอรูปดิจิตอลของ Hewlett-Packard) ในซิ
สเต็มเทรยซึ่งอยูทางขวาของทาสกบาร Windows

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

2. คลิกชอง Select Device  (เลือกอุปกรณ) เพ่ือดูรายการอุปกรณที่ไดรับ
การติดต้ัง

3. เลือก HP All-in-One
ไอคอนสําหรับบางคุณลักษณะที่สนับสนุนโดย HP Officejet
7200 All-in-One series จะแสดงในตารางตอไปน้ี เครื่อง HP ตัว
จัดการ อาจมีไอคอนเพิ่มเติมที่แสดงอยูท่ีนี่ HP ตัวจัดการ จะถูกปรับแตง
เพ่ือใหแสดงไอคอนที่สัมพันธกับอุปกรณท่ีเลือกไว หากอุปกรณท่ีเลือกไว
ไมมคุีณสมบัติหรือฟงกชันพิเศษ ไอคอนของคุณสมบัติหรือฟงกชันนั้นๆ
จะไมแสดงใน HP ตัวจัดการ

เคล็ดลับ หาก HP ตัวจัดการ บนเครื่องคอมพิวเตอรของทานไมมีไอ
คอนใดๆ แสดงวาอาจมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนระหวางการติดต้ังซอฟตแวร
เพ่ือแกไข ใหถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมดวยวิธี การอยาง
หนึ่งอยางใดใน ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

ปุม ชื่อและจุดประสงค

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

บท 1
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ปุม ชื่อและจุดประสงค

Scan Document (สแกนเอกสาร): สแกนเอกสารที่มขีอความ หรือท่ี
มทีั้งขอความและภาพ แลวแสดงในโปรแกรมที่เลือกไว 

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

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

ถายโอนภาพ: แสดงซอฟตแวรถายโอนรูปภาพของ HP ซึ่งทานสามารถ
ถายโอนรูปภาพไดจาก HP All-in-One ไปบันทึกไวในเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน 

Document viewer: นําเขา คนหา แกไข ดู ประมวลผล พิมพ และสง
เอกสาร 

Send Fax (สงแฟกซ): ใหใชคุณลักษณะน้ีเพ่ือสงแฟกซขาวดําหรือสี 

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

เมนูตางๆ และชื่อรายการจะมีใหดวยเพื่อชวยใหคุณสามารถเลือกอุปกรณตางๆ
ที่ตองการใช ทําหารตรวจสอบสถานะ ปรับคาตัวแปรการตั้งคาซอฟตแวร และ
เขาถึงวิธีใชบนหนาจอ ตารางตอไปน้ีจะอธิบายขอมูลของรายการเหลานี้

(ทําตอ)
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คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

เมน ูHelp
(วิธีใช)

ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือเขาดู วิธใีช HP Image Zone ซึ่งจะใหวิธี
ใชซอฟตแวรและขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ
HP All-in-One ของทาน

Select
Device
(เลือก
อุปกรณ)

ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือเลือกอุปกรณที่ทานตองการใชจากรายชื่อของ
อุปกรณที่ติดต้ัง

เมนู
Settings
(การตั้งคา)

ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ สําหรับ
HP All-in-One ของทาน อาทิ การพิมพ สแกน หรือ ทําสําเนา

Status
(สถานะ)

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือแสดงสถานะปจจุบันของ HP All-in-One

เขาใชงานซอฟตแวร HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 หรือสูงก
วา) 

หมายเหตุ Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 ไมไดรับ การ สนับสนุน

เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวรHP Image Zone รูปไอคอนHP Image Zone จะ
ถูกวางอยูใน Dock
ทานสามารถเขาใชซอฟตแวร HP Image Zone ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี
นี้:
● ผานทางหนาตาง HP Image Zone
● ผานทางเมนูHP Image Zone Dock

การใช HP Image Zone
หนาตาง HP Image Zone มสีองสวนประกอบหลัก:
● บริเวณจอแสดงผลสําหรับแท็บผลิตภัณฑ/บริการ

– แท็บบริการจะใหทานเขาใชคุณลักษณะเฉพาะมากมายของ
ผลิตภัณฑ HP  imaging เชนผลิตภัณฑที่ติดต้ัง เมนปูอปอัพ และ
รายชื่อของงานที่มสีําหรับผลิตภัณฑปจจุบัน รายการดังกลาวอาจรวม

บท 1
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ถึงภาระกิจตางๆ เชน ทําสําเนา สแกน แฟกซ หรือถายโอนภาพ การ
คลิกบนงานจะเปดแอพพลิเคชันเพ่ือชวยทานจัดการกับงานดังกลาว

– แท็บบริการจะทําใหทานสามารถเขาใชแอพพลิเคชันการสรางภาพดิจิ
ตัลที่จะชวยทานดู แกไข จัดการ และแบงดูภาพตางๆ ได

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

ใหการเปดหนาตางHP Image Zone
➔ ใหคลิกรูปไอคอนHP Image Zone ใน Dock

หนาตาง HP Image Zone จะปรากฏขึ้น
หนาตาง HP Image Zone จะแสดงคุณลักษณะเฉพาะของ
HP Image Zone ท่ีเหมาะสมสําหรับอุปกรณที่เลือกเทานั้น

หนาตาง HP Image Zone จะถูกกําหนดตามความตองการเฉพาะเพื่อแสดง
รูปไอคอนคุณสมบัติเฉพาะที่เกี่ยวของกับอุปกรณที่ไดเลือก หากอุปกรณที่เลือก
ไมมคุีณลักษณะเฉพาะหรือฟงกชันบางอยาง คุณลักษณะเฉพาะหรือฟงกชันนั้น
จะไมแสดงขึ้นในหนาตาง HP Image Zone ไอคอนสําหรับบางคุณลักษณะที่
สนับสนุนโดย HP Officejet 7200 All-in-One series จะแสดงในตารางตอ
ไปน้ี

ผลิตภัณฑ

ไอคอน คุณลักษณะเฉพาะและวัตถปุระสงค

อันโหลดภาพ: ใหใชคุณลักษณะน้ีสําหรับการถายโอนภาพจากการด
หนวยความจํามายังคอมพิวเตอรของคุณ 

Scan Picture (สแกนรูป): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือสแกนและแสดงภาพ
ใน HP แกลเลอรีภ่าพ 

สแกนไปยัง OCR: ใชคุณสมบัติน้ีเพ่ือสแกนและแสดงขอความใน
โปรแกรมซอฟตแวรการแกไขขอความปลายทางที่เลือกไว 

หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะนี้มีใหใชไดแตกตางกันตามประเทศ/
ภูมิภาค
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ผลิตภัณฑ

ไอคอน คุณลักษณะเฉพาะและวัตถปุระสงค

Scan to PDF: ใหใชคุณลักษณะนี้เพ่ือสแกนและเก็บเอกสารถาวรใน
รูปแบบ PDF 

หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะนี้มีใหใชไดแตกตางกันตามประเทศ/
ภูมิภาค

Make Copies (ทําสําเนา): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือทําสําเนาสีขาวดําหรือ
สําเนาสี 

Send Fax (สงแฟกซ): ใหใชคุณลักษณะน้ีเพ่ือสงแฟกซขาวดําหรือสี 

บริการ

ไอคอน คุณลักษณะเฉพาะและวัตถปุระสงค

HP Image Print: ใหใชคุณลักษณะน้ีเพ่ือแกไขภาพ (10.2 และใหม
กวา) 

HP แกลเลอรีภ่าพ: Use this feature to view images. (10.2 และ
ใหมกวา) 
ใหใชคุณลักษณะน้ีเพ่ือดูและแกไขภาพ (10.1.5 เทานั้น)

HP Image Print: ใหใชคุณลักษณะน้ีเพ่ือพิมพภาพจากอัลบั้มโดยใช
แผนแบบใดแผนแบบหนึ่ง ที่ม ี

HP Instant Share: Use this feature to open the
HP Instant Share software client application. (10.2 และใหม
กวาเทานั้น) 

HP Email Portal: ใหใชคุณลักษณะนี้เพ่ือสงภาพทางอีเมลไดอยาง
งายดาย 

เมนูตางๆ และชื่อรายการจะมีใหดวยเพื่อชวยใหคุณสามารถเลือกอุปกรณตางๆ
ที่ตองการใช ทําหารตรวจสอบสถานะ ปรับคาตัวแปรการตั้งคาซอฟตแวร และ
เขาถึงวิธีใชบนหนาจอ ตารางตอไปน้ีจะอธิบายขอมูลของรายการเหลานี้

บท 1

(ทําตอ)
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คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

Select
Device
(เลือก
อุปกรณ)

ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือเลือกอุปกรณที่ทานตองการใชจากรายชื่อของ
อุปกรณที่ติดต้ัง

เมนู
Settings
(การตั้งคา)

ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือดูหรือเปล่ียนแปลงการตั้งคาตางๆ สําหรับ
HP All-in-One ของทาน อาทิ การพิมพ สแกน หรือ ทําสําเนา

คนหา HP
Image
Zone Help

ใชคุณลักษณะเฉพาะเพื่อคนหาวิธใีช HP Image Zone ซึ่งจะใหวิธีใช
ซอฟตแวร และขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ HP All-in-One
ของทาน

ผานทางเมนHูP Image Zone Dock
เมนู HP Image Zone Dock จะใหทางลัดไปยังบริการ HP Image Zone
เมนู Dock จะประกอบดวยแอพพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยูในรายชื่อแท็บ
HP Image Zone window Services ทานสามารถเลือกคุณลักษณะที่ตอง
การ HP Image Zone เพ่ือเพิ่มรายการอื่นๆ เขาไปในเมนู เชนงานจากราย
ช่ือแท็บผลิตภัณฑหรือ HP Image Zone Help. สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดู วิธใีช HP Image Zone

ในการแสดงเมน ูHP Image Zone Dock
➔ Press and hold the mouse on the HP Image Zone Dock icon.

Access the HP Image Zone software (Macintosh OS 9.2.6 or
earlier) 

HP ตัวจัดการเปนจุดเขาใชงานซอฟตแวร HP Image Zone Depending
on the capabilities of your HP All-in-One, the HP ตัวจัดการ lets
you initiate device functions such as scanning, copying, faxing,
or unloading images from a digital camera or memory card. You
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can also use the HP ตัวจัดการ to open the HP แกลเลอรีภ่าพ to
view, modify, and manage the images on your computer.

ในการเปด HP ตัวจัดการ
1. ทานสามารถเขาใชซอฟตแวร HP Image Zone ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งจาก

สองวิธีนี้:
– ดับเบิ้ลคลิก HP ตัวจัดการ alias บนเดสกทอป
– ดับเบิ้ลคลิก HP ตัวจัดการ alias ในโฟลเดอร

แอพพลิเคชัน:Hewlett-Packard:ซอฟตแวรการสรางภาพและ
ภาพถาย HP

หมายเหตุ หากทานติดต้ังอุปกรณ HP ที่แตกตางกันหลายตัว
(ตัวอยางเชน HP All-in-One กลอง และสแกนเนอร HP ) รูปไอ
คอน HP ตัวจัดการ สําหรับอุปกรณืแตละชนิดจะแสดงขึ้นใน
Dock However, if you install two of the same kind of
device (for example, you might have a laptop that you
connect to two different HP All-in-One devices: one at
work and one at home) only one HP ตัวจัดการ icon is
displayed on the desktop.

2. หนาตาง HP ตัวจัดการ จะปรากฏขึ้น
HP ตัวจัดการ จะแสดงเฉพาะปุมงานที่เกี่ยวของกับอุปกรณที่เลือกไว

หมายเหตุ รูปไอคอนในตารางขางลางอาจปรากฏขึ้นแตกตางกัน
บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน HP ตัวจัดการ จะถูกปรับแตงเพื่อ
ใหแสดงไอคอนที่สัมพันธกับอุปกรณท่ีเลือกไว ในกรณีที่อุปกรณท่ี
เลือกไมมีคุณลักษณะหรือฟงกชัน ไอคอนของคุณลักษณะหรือ
ฟงกชันดังกลาวก็จะไมปรากฏข้ึน Icons for the features
supported by the HP Officejet 7200 All-in-One series
are shown in the following table.

การทํางานของอุปกรณ

ไอคอน วัตถปุระสงค

อันโหลดภาพ: ใหใชคุณลักษณะน้ีสําหรับการถายโอนภาพจากการด
หนวยความจํามายังคอมพิวเตอรของคุณ 

หมายเหตุ สําหรับการถายโอนภาพจากการดหนวยความจําไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานนั้น เครือขายไมรองรับ

บท 1

26 HP Officejet 7200 All-in-One series

H
P 

A
ll-

in
-O

ne
 ภ
าพ
รว
ม



การทํางานของอุปกรณ

ไอคอน วัตถปุระสงค

Scan Picture (สแกนรูป): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือสแกนและแสดงภาพ
ใน HP แกลเลอรีภ่าพ 

Scan Document (สแกนเอกสาร): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือสแกนและ
แสดงขอความในโปรแกรมซอฟตแวรการแกไขขอความปลายทางที่
เลือกไว 

หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะนี้มีใหใชไดแตกตางกันตามประเทศ/
ภูมิภาค

Make Copies (ทําสําเนา): ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือทําสําเนาสีขาวดําหรือ
สําเนาสี 

Manage and Share (จัดการและใชงานรวม)

ไอคอน วัตถปุระสงค

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือแสดง HP แกลเลอรีภ่าพ เพ่ือดูและแกไขภาพ 

นอกจากคุณลักษณะเฉพาะ HP แกลเลอรีภ่าพ แลว รายการในเมนูหลาย
รายการที่ไมมีรูปไอคอนยังจะใหทานเลือกแอพพลิเคชันอื่นๆ บนเครื่อง
คอมพิวเตอร เปลี่ยนแปลงการตั้งคาคุณลักษณะเฉพาะบน HP All-in-One
ของทาน และเขาดูวิธีใชบนหนาจอ ตารางตอไปน้ีจะอธิบายขอมูลของรายการ
เหลานี้

Manage and Share (จัดการและใชงานรวม)

คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

More
Applications
(โปรแกรมการ
ใชงานเพิ่มเติม) 

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกแอปพลิเคชันอื่นๆ บนคอมพิวเตอรของทาน

(ทําตอ)
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Manage and Share (จัดการและใชงานรวม)

คุณสมบัติ วัตถปุระสงค

HP on the
Web (เว็บไซ
ตของ HP) 

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกเว็บไซตของ HP 

HP Help (วิธีใช
ของ HP) 

ใชคุณสมบัตินี้เพ่ือเลือกแหลงขอมูลวิธีใชดวย HP All-in-One

เมน ูSettings
(การตั้งคา) 

ใชคุณลักษณะเฉพาะนี้เพ่ือดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ
สําหรับ HP All-in-One ของทาน อาทิ การพิมพ สแกน หรือ ทํา
สําเนา

บท 1
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2 คนหาขอมูลเพิ่มเติม

ทรัพยากรตางๆ มากมายทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและบนหนาจอจะใหขอมูล
เกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP All-in-One ของทาน

คูมือการตั้งคา
คูมือการตั้งคาจะใหวิธีการตั้งคา HP All-in-One
และซอฟตแวร โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตามลําดับ
ในกรณีที่คุณมีปญหาในระหวางการตั้งคา โปรดดูวิธี
การแกปญหาในสวนสุดทายของแนวทางในการตั้ง
คา หรือดูที่

HP Officejet 7200 series
User Guide คูมือการใชงาน

คูมือผูใชนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับวิธีใช
HP All-in-One ของทาน ซึ่งประกอบดวยคําแนะนํา
เกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนและวิธีใชที่อธิบายที
ละข้ันตอน

HP Image Zone เที่ยวชม
เปนเรื่องสนุกดวยวิธีการแบบโตตอบซึ่งจะทําใหได
ภาพรวมสรุปเกี่ยวกับซอฟตแวรที่คุณมีอยูใน ทานจะ
ไดเรียนรูวิธีการของ HP Image Zone ในการชวย
ตกแตง จัดเรียง และพิมพภาพถาย
หากคุณไมไดเที่ยวชมเมื่อมีการติดต้ังซอฟตแวร
HP Image Zone คุณสามารถคนหาไดใน เริ่มตน
การเที่ยวชมจะมีอยูเฉพาะใน Windows เทานั้น

HP ตัวจัดการ
HP ตัวจัดการ จะใหการเขาใชซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน การตั้งคาดีฟอลต และวิธีใชบนหนาจอ
ที่สะดวกแก HP All-in-One ของทาน

วิธใีช HP Image Zone
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วิธีใช HP Image Zone จะใหขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการใชซอฟตแวรสําหรับ HP All-in-One
ของทาน

● หัวขอ ดูวิ ธใีชทีอ่ธิบายทลีะขั้นตอน จะใหขอมูล
เกี่ยวกับการใชซอฟตแวร HP Image Zone
กับอุปกรณ HP

● หัวขอสํารวจดูสิ่งทีท่านสามารถทําไดจะใหขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งที่สรางสรรคและเปนไปไดที่
ทานสามารถทําไดดวยซอฟตแวร HP Image
Zone และอุปกรณ HP ของทาน

● หากทานตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมหรือ
ตองการตรวจดูการอัพเดตตางๆ ของซอฟตแวร
HP โปรดดูหัวข อ การชวยเหลือและการแกไข
ปญหาเบื้องตน

วิธใีชบนหนาจอจากอุปกรณของทาน
อุปกรณของทานสามารถแสดงวิธีใชบนหนาจอได
และวิธีใชดังกลาวประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับหัวขอที่
เลือก คุณสามารถเขาถึงวิธีใชบนหนาจอจากแผงควบ
คุม

1. กด ยกเลิก บนแผงควบคุม
เมนูวิธีใชจะปรากฏบนหนาจอของแผงควบคุม

2. กด OK (ตกลง)
3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูรายการ
4. Press OK to view the selected topic on

your computer screen.

 Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดอาจจะไม
พบอยูในสิ่งตีพิมพอื่นๆ

ติดต้ังซอฟตแวรเพ่ือเขาใชไฟล Readme

www.hp.com/support ในกรณีที่คุณมีการเขาถึงอินเทอรเน็ต คุณสามารถหา
วิธีใชและการสนับสนุนไดจากเว็บไซตของ HP
เว็บไซตนี้จะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับได
รเวอรวัสดุและการสั่งซื้อ

บท 2

(ทําตอ)
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3 ขอมูลการเชื่อมตอ

Your HP All-in-One comes equipped with an RJ-45 Ethernet
port for wired networking capability. นอกจากนี้ มันยังมพีอรต USB ดัง
นั้นทานจึงสามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิ้ล
USB

ประเภทการเชื่อมตอทีส่นับสนุน   
รายละเอียด จํานวนของเครื่อง

คอมพิวเตอรทีเ่ชื่อม
ตอทีเ่หมาะสมเพื่อ
ใหไดประสทิธภิาพ
การทํางานทีด่ทีีสุ่ด

คุณลักษณะเฉพาะ
ของซอฟตแวรทีร่อง
รับ

วิธกีารตั้งคา

การเชื่อมตอ
แบบอีเตอรเน็ต
(แบบใชสาย)

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรถึงหา
เครื่องที่เช่ือมตอโดย
ทางฮับหรือเราเตอร

ระบบรองรับ
คุณลักษณะเฉพาะ
ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง
Webscan
สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับ
รายงาน โปรดดู
การใชเว็บสแกน

ปฏิบัติตามคูมือการ
ต้ังคาสําหรับราย
ละเอียดวิธีใช

การเชื่อมตอ USB คอมพิวเตอรหนึ่ง
เครื่องที่เช่ือมตอกับ
HP All-in-One
โดยใชสายเคเบิล
USB
พอรต USB อยูทาง
ดานหลังของ
HP All-in-One

จะมกีารสนับสนุน
คุณลักษณะท้ังหมด
ยกเวนเว็บสแกน

ปฏิบัติตามคูมือการ
ต้ังคาสําหรับราย
ละเอียดวิธีใช

การใชเครื่องพิมพ
Windows รวมกัน

กับเครื่อง
คอมพิวเตอรไดถึง
หาเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย
ตองเปดอยูตลอด

จะมกีารสนับสนุน
คุณลักษณะท้ังหมด
ที่อยูในเครื่อง
คอมพิวเตอรแม

 ืสําหรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการเชื่อม
ตอ โปรดดู การใช
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รายละเอียด จํานวนของเครื่อง
คอมพิวเตอรทีเ่ชื่อม
ตอทีเ่หมาะสมเพื่อ
ใหไดประสทิธภิาพ
การทํางานทีด่ทีีสุ่ด

คุณลักษณะเฉพาะ
ของซอฟตแวรทีร่อง
รับ

วิธกีารตั้งคา

เวล มิฉะน้ัน
คอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นจะไมสามารถ
พิมพไปยัง
HP All-in-One

ขาย การพิมพเทา
นั้นที่จะไดรับการ
สนับสนุนจากเครื่อง
คอมพิวเตอรอื่นๆ

เครื่องพิมพ
Windows รวมกัน

การใชเครื่องพิมพ
รวมกัน
(Macintosh)

กับเครื่อง
คอมพิวเตอรไดถึง
หาเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย
ตองเปดอยูตลอด
เวล มิฉะน้ัน
คอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นจะไมสามารถ
พิมพไปยัง
HP All-in-One

จะมกีารสนับสนุน
คุณลักษณะท้ังหมด
ที่อยูในเครื่อง
คอมพิวเตอรแม
ขาย การพิมพเทา
นั้นที่จะไดรับการ
สนับสนุนจากเครื่อง
คอมพิวเตอรอื่นๆ

 ืสําหรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการเชื่อม
ตอ โปรดดู การใช
เครื่องพิมพรวมกัน
(Macintosh OS
X)

การเชื่อมตอโดยใชอีเทอรเน็ต 
HP Officejet 7200 All-in-One series สนับสนุนเครือขายอีเทอรเน็ตทั้ง
10 Mbps และ 100 Mbps รายละเอียดวิธีการเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
HP All-in-One เขากับเครือขายอีเตอรเน็ต (แบบใชสาย) มีอยูในคูมือการตั้ง
คาและเครือขายท่ีมาพรอมกับอุปกรณของทาน

เชื่อมตอโดยใชสายเคเบิล USB 
รายละเอียดวิธีการทําสําหรับการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ
HP All-in-One โดยใชสายเคเบิ้ล USB มีอยูในวิธีการตั้งคาที่มาพรอมกับ
อุปกรณของทาน

การใชเครื่องพิมพ Windows รวมกัน   
หากคอมพิวเตอรของทานอยูบนเครือขายและคอมพิวเตอรเครื่องอื่นบนเครือ
ขายเช่ือมตอกับ HP All-in-One โดยการใชสายเคเบิล USB ทานสามารถใช

บท 3

(ทําตอ)
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อุปกรรดังกลาวเปนเครื่องพิมพเมื่อมีการใชเคร่ืองพิมพ Windows รวมกัน
คอมพิวเตอรที่เช่ือมตอโดยตรงกับ HP All-in-One จะทําหนาที่เปนแมขาย
สําหรับเครื่องพิมพและมีฟงกชันการทํางานอยางครบถวน เคร่ืองคอมพิวเตอร
อื่นบนเครือขายที่เปนเครื่องลูกขายจะมีการเขาถึงเฉพาะคุณลักษณะพิมพเทา
นั้น ฟงกชันอ่ืนๆ ทั้งหมดตองดําเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ในการทําใหเครื่องพิมพ Windows สามารถใชงานรวมกันได
➔ ใหอางอิงคูมือผูใชท่ีมาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีใชบนหนาจอ

Windows

การใชเครื่องพิมพรวมกัน (Macintosh OS X)   
หากคอมพิวเตอรของทานอยูบนเครือขาย และคอมพิวเตอรเครื่องอื่นบนเครือ
ขายเช่ือมตอกับ HP All-in-One โดยการใชสายเคเบิล USB คุณสามารถใช
อุปกรรืด ังกลาวเปนเครื่องพิมพเมื่อมีการใชเคร่ืองพิมพรวมกัน เครื่อง
คอมพิวเตอรอื่นบนเครือขายที่เปนเครื่องลูกขายจะมีการเขาถึงเฉพาะ
คุณลักษณะพิมพเทานั้น ฟงกชันอื่นๆ ทั้งหมดตองดําเนินการบนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย

ในการทําใหเครื่องพิมพสามารถใชรวมกัน
1. On the host computer, select System Preferences in the

Dock.
The System Preferences window appears.

2. เลือก
3. From the Services tab, click Printer Sharing.

การใชเว็บสแกน
Webscan lets you scan photos and documents from your
HP All-in-One to your computer using a Web browser. คุณลักษณะ
นี้จะยังมอียู แมวาคุณเลือกที่จะไมติดต้ังซอฟตแวรอุปกรณบนเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ

1. Print a network configuration page to obtain the IP address
of your HP All-in-One.

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู จัดการกับเครือขายของ
ทาน

2. ปอนไอพีแอดเดรสลงในเว็บเบราวเซอรบนคอมพิวเตอรของคุณ
โฮมเพจของเซิรฟเวอรท่ีอยูบนเว็บจะปรากฏขึ้นในบราวเซอรของทาน
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3. ในคอลัมนทางซายมือ ภายใต แอพพลิเคชัน ใหเลือก สแกน
4. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

Webscan does not support scan-to destinations like the
HP Image Zone scanning software. ฟงกชันการใชอีเมลของ
Webscan น้ัม ีจํากัด ดังนั้นทานจึงควรใชซอฟตแวรสําหรับการสแกน
HP Image Zone สําหรับคุณลักษณะเฉพาะนี้แทน

บท 3
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4 ทํางานกับภาพถาย

HP All-in-One ของทานจะยอมใหทานถายโอน ตกแตง แบงใช และพิมพ
ภาพถายดวยวิธีการตางๆ กัน ในบทนี้จะประกอบดวยภาพรวมอยางยอๆ ของตัว
เลือกท่ีหลากหลายสําหรับการทํางานแตละอยาง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะท่ีตองการ
และการตั้งคาเครื่องคอมพิวเตอรของทาน สําหรับรายละเอียดขอมูลสําหรับแต
ละงานน้ันมอียูในบทอื่นๆ ภายในคูมือนี้ หรือในวิธใีช HP Image Zone
Help บนหนาจอ

ถายโอนภาพถาย
ทานมีตัวเลือกตางๆ กันสําหรับการถายโอยภาพถาย You can transfer
photos to your HP All-in-One, your computer, or a memory card.
โปรดดูในสวนที่เหมาะสมที่จะกลาวตอไปเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ

การถายโอนรูปภาพโดยใชคอมพวิเตอร Windows
กราฟกดังตอไปน้ีจะแสดงวิธีการมรการถายโอนรูปภาพไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร Windows หรือไปยังการดหนวยความจํา
ถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําท่ีเสียบอยูใน HP All-in-One ของ
ทานเขาไปยังเครื่องพีซีท่ีรันดวย Windows

คุณสามารถถายโอนรูปภาพจากกลองดิจิตัลไปยังคอมพิวเตอร Windows ของ
คุณ

คุณสามารถถายโอนรูปภาพไปยังการดหนวยความจําโดยการสแกนภาพโดย
ตรงบนการดหนวยความจําท่ีแทรกอยูใน
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ถายโอนภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
กราฟกท่ีดานลางแสดงวิธีการถายโอนรูปภาพไปยังเครื่อง Macintosh ของคุณ
หรือการดหนวยความจํา

ถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําท่ีเสียบอยูในเครื่อง HP All-in-One
ของทานเขาไปยังเครื่อง Macintosh

คุณสามารถถายโอนรูปภาพจากกลองดิจิตัลไปยังเครื่อง Macintosh ของคุณ

คุณสามารถถายโอนรูปภาพไปยังการดหนวยความจําโดยการสแกนภาพโดย
ตรงบนการดหนวยความจําท่ีแทรกอยูใน

ตกแตงภาพถาย
ทานมีตัวเลือกตางๆ ในการตกแตงภาพถาย โปรดดูในสวนท่ีเหมาะสมที่จะกลาว
ตอไปเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
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การแกไขรูปภาพโดยใชคอมพวิเตอร Windows
กราฟกท่ีดานลางจะแสดงวิธีการแกไขรูปภาพเมื่อคอมพิวเตอรของคุณกําลัง
เรียกใช Windows อยู
ตกแตงภาพถายบนเคร่ืองพีซทีี่รันดวย Windows ของทานโดยใชซอฟตแวร
HP Image Zone

You can edit a photo using control panel options on your
HP All-in-One.

ตกแตงภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
กราฟกท่ีดานลางจะแสดงวิธีการแกไขรูปภาพเมื่อคอมพิวเตอรของคุณกําลัง
เรียกใช Macintosh อยู
ตกแตงภาพถายบนเคร่ือง Macintosh โดยใชซอฟตแวร HP Image Zone

คุณสามารถแกไขรูปภาพบนเครื่อง Macintosh ของคุณโดยใชซอฟตแวร
iPhoto
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You can edit a photo using control panel options on your
HP All-in-One.

ใชภาพถายรวมกัน
ทานมีตัวเลือกหลายหลายในการแบงใชภาพถายรวมกับเพื่อนและครอบครัว
โปรดดูในสวนที่เหมาะสมที่จะกลาวตอไปเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ

ใชรูปภาพรวมกันโดยใชเครื่องคอมพวิเตอรทีม่ ีWindows
กราฟกท่ีดานลางจะแสดงการใชรูปภาพรวมกันในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร
ของคุณกําลังเรียกใช Windows อยู
ใชภาพถายรวมกันจาก HP All-in-One ทีเ่ช่ือมตอดวย USB โดยใชบริการ
HP Instant Share If your HP All-in-One is connected by USB to
your Windows computer, you can transfer photos to the
computer, and then use the HP Instant Share service to send
them as an e-mail to your friends and family.

ใชภาพถายรวมกันจาก HP All-in-One ทีเ่ช่ือมตอกับเครือขายผานทางอิน
เทอรเน็ตเขาสูบริการ HP Instant Share ที่ภาพถายถูกเก็บไวในอัลบั้มภาพ
ถายออนไลน
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ใชภาพถายจาก HP All-in-One ที่เช่ือมตอกับเครือขายผานทางอินเทอรเน็ต
เขาสูบริการ HP Instant Share ตอจากนั้น บริการ HP Instant Share
สามารถสงภาพถายไปยังเพื่อนหรือครอบครัวเปนอีเมล หรือภาพถายเหลาน้ัน
สามารถถูกสงไปยัง HP All-in-One ที่เช่ือมตอกับเครือขายอื่นได

ใชภาพถายรวมกันโดยใชเครื่อง Macintosh
กราฟกท่ีดานลางแสดงวิธีการใชรูปภาพรวมกันเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
คือ Macintosh
ใชภาพถายรวมกันจาก HP All-in-One ทีเ่ช่ือมตอดวย USB โดยใชบริการ
HP Instant Share If your HP All-in-One is connected by USB to
your Macintosh, you can transfer photos to the computer, and
then use the HP Instant Share service to send them as an e-
mail to your friends and family.

ใชภาพถายรวมกันจาก HP All-in-One ทีเ่ช่ือมตอกับเครือขายผานทางอิน
เทอรเน็ตเขาสูบริการ HP Instant Share ที่ภาพถายถูกเก็บไวในอัลบั้มภาพ
ถายออนไลน
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ใชภาพถายจาก HP All-in-One ที่เช่ือมตอกับเครือขายผานทางอินเทอรเน็ต
เขาสูบริการ HP Instant Share ตอจากนั้น บริการ HP Instant Share
สามารถสงภาพถายไปยังเพื่อนหรือครอบครัวเปนอีเมล หรือภาพถายเหลาน้ัน
สามารถถูกสงไปยัง HP All-in-One ที่เช่ือมตอกับเครือขายอื่นได

พิมพภาพถาย
คุณมหีลายตัวเลือกสําหรับการพิมพรูปภาพ โปรดดูในสวนที่เหมาะสมที่จะกลาว
ตอไปเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

การพิมพรูปภาพโดยใชเครื่องคอมพวิเตอรทีใ่ช Windows
กราฟกท่ีดานลางจะแสดงการพิมพรูปภาพเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรของคุณกําลัง
เรียกใช Windows อยู
คุณสามารถพิมพรูปภาพจากกลองถายรูปดิจิตัลที่เขากันไดกับ PictBridge

You can print photos from your camera using a software
application, such as the HP Image Zone software, on your
computer.
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พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยใชแผงควบคุมบนเครื่อง
HP All-in-One

พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยการถายโอนภาพถายเขาสูเครื่องพีซทีี่
รันดวย Windows และพิมพภาพถายเหลานั้นโดยใชซอฟตแวร HP Image
Zone

พิมพภาพถายโดยใชเครื่อง Macintosh
กราฟกท่ีดานลางจะแสดงวิธีการพิมพรูปภาพเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรของคุณคือ
เครื่อง Macintosh
คุณสามารถพิมพรูปภาพจากกลองถายรูปดิจิตัลที่เขากันไดกับ PictBridge

You can print photos from your camera using a software
application, such as the HP Image Zone software, on your
computer.
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พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยใชแผงควบคุมบนเครื่อง
HP All-in-One

พิมพภาพถายจากการดหนวยความจําโดยการถายโอนภาพถายเขาสูเครื่อง
Macintosh ของทานและพิมพภาพถายเหลานั้นโดยใชซอฟตแวร
HP แกลเลอรีภ่าพ หรือซอฟตแวร HP ตัวจัดการ
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5 การวางตนฉบับและการใสกระดาษ

ในบทนี้จะกําหนดขั้นตอนการโหลดตนฉบับในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติหรือบน
กระจกเพื่อทําสําเนา สแกน หรือแฟกซ โดยการเลือกประเภทกระดาษที่ดีที่สุด
สําหรับงานของคุณ การโหลดกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ และการหลีก
เลี่ยงกระดาษติด

วางตนฉบับ 
ท านสามารถใสวางตนฉบับสําหรับงานถายสําเนา สงแฟกซ หรือสแกนในที่ปอน
เอกสารอัตโนมัติหรือบนกระจก ตนฉบับที่วางอยูในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติจะ
คอยๆ เลื่อนเขาไปใน HP All-in-One โดยอัตโนมัติ

วางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัต ิ
คุณสามารถทําสําเนา สแกน หรือแฟกซหลายหนากระดาษขนาดจดหมาย
ขนาด A4 หรือเอกสารขนาดทางการ (ไดมากถึง 50 หนาของกระดาษเปลา)
โดยวางลงในถาดตัวปอนเอกสาร

คําเตือน อยาโหลดรูปภาพในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ อาจทําใหรูปภาพ
ของคุณเสียหายได

หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติม เชน คุณลักษณะในการทําสําเนา
แบบ พอดหีนา และ เต็มทั้งหนา จะใชไมไดเมื่อทานใสวางตนฉบับลงใน
ที่ปอนเอกสารอัตโนมัติ นอกจากนี้ หากทานจะสแกนปรูฟชีทเพ่ือพิมพ
ภาพถายจากการดหนวยความจํา ทานตองวางปรูฟชีทลงบนกระจก
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู วางตนฉบับลงบนกระจก

ในการใสวางตนฉบับลงในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติ
1. วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ

เอกสารชิดดานซาย
ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติจะเก็บกระดาษเปลาไดสูงสุด 50 แผน

เคล็ดลับ สําหรับวิธีใชเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใสวางตนฉบับลงในที่
ปอนเอกสารอัตโนมัติ โปรดดูภาพประกอบที่สลักอยูในถาดปอน
เอกสาร
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2. เลื่อนตัวนํากระดาษเขาขางในจนกระทั่งตัวนํากระดาษนั้นมาหยุดที่ขอบ
ดานซายและขวาของกระดาษ

วางตนฉบับลงบนกระจก   
ทานสามารถทําสําเนา สแกน หรือแฟกซตนฉบับกระดาษ letter หรือกระดาษ
ขนาด A4 หนึ่งหนาไดโดยวางตนฉบับไวบนกระจกตามที่อธิบายไวนี้ หากตน
ฉบับของทานประกอบดวยหนาเอกสารขนาดเต็มหนาหลายหนา ใหใสวาง
เอกสารน้ันลงในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู วางตน
ฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

และทานควรปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ีเมื่อวางแผนเลือกภาพบนกระจกเพื่อ
การพิมพภาพถาย หากปรูฟชีทของทานประกอบดวยหลายหนา ใหใสวางแตละ
หนาลงบนกระจกทีละแผน อยาใสวางปรูฟชีทลงในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติ

หมายเหตุ คุณสมบัติพิเศษตางๆ จะทํางานไมถูกตองหากกระจกและ
แผนรองฝาปดไมสะอาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การทําความ
สะอาดเครื่อง HP All-in-One

การวางตนฉบับลงบนกระจก
1. เอาตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดตัวปอนเอกสาร แลวยกฝาบน
2. วางตนฉบับคว่ําหนาลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก

หากทานวางแผนเลือกภาพ ควรตรวจสอบใหแนใจวาสวนบนของแผน
เลือกภาพอยูในแนวเดียวกับขอบดานขวาของกระจก

เคล็ดลับ สําหรับวิธีใชเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใสวางตนฉบับ ใหดูคํา
แนะนําที่อยูขอบดานหนาและดานขวาของกระจก
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3. ปดฝา

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

กระดาษทีแ่นะนํา 
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่
ออกแบบมเีฉพาะสําหรับประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพ หากทานจะพิมพภาพ
ถาย ตัวอยางเชน ใหใสกระดาษภาพถายแบบ matte ลงในถาดปอนเขา หาก
ทานจะพิมพแผนพับหรือการนําเสนองาน ใหใชประเภทของกระดาษที่ออกแบบ
มาโดยเฉพาะสําหรับจุดประสงคนั้น

For more information about HP papers, see the onscreen HP
Image Zone Help or see the HP website:
www.hp.com/support/inkjet_media

หมายเหตุ ในตอนนี้ สวนนี้ของเว็บไซตจะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น
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กระดาษทีค่วรหลีกเลี่ยงการใชงาน 
การใชกระดาษที่บางเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่ยืดออกไดงายอาจ
เปนสาเหตุทําใหกระดาษติดได การใชกระดาษเนื้อหนาหรือไมดูดซับหมึกเปน
สาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบูรณ

ไมแนะนําใหใชกระดาษตอไปนีส้ําหรับพิมพ:
● กระดาษที่มีการตัดออกหรือที่เปนรู (หากไมไดถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ

สําหรับใชกับอุปกรณอิงคเจ็ต HP)
● เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินิน อาจไมสามารถพิมพได

อยางสม่ําเสมอ และหมึกสามารถซึมเขากระดาษเหลานี้ได
● กระดาษที่ลื่น เปนมันวาว หรือเคลือบมากเกินไปซึ่งไมไดออกแบบมา

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

● กระดาษที่มีหลายสวน (เชน สองสวนหรือสามสวน) กระดาษอาจยับหรือ
ติด และหมึกอาจเปอนได

● ซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตาง กระดาษอาจติดในลูกกล้ิงและทําให
กระดาษติดคางได

ข้ึนอยูกับประเทศ/เขตพ้ืนที่ของคุณ กระดาษเหลาน้ีบางอยางอาจไมมี

ไมแนะนําใหใชกระดาษตอไปนีส้ําหรับการทําสําเนา:
● Any size paper other than letter, A4, 10 x 15 cm , 13 x 18

cm , Hagaki (Japan only), or L (Japan only). ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน กระดาษเหลานี้บางอยางอาจไมมีใหใช

● กระดาษที่มีการตัดออกหรือที่เปนรู (หากไมไดถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ
สําหรับใชกับอุปกรณอิงคเจ็ต HP)

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

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film
● กระดาษที่มีหลายสวนหรือแผนฉลาก

การใสกระดาษ 
สวนน้ีจะอธิบายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน
HP All-in-One สําหรับการทําสําเนา พิมพ หรือแฟกซ

เคล็ดลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบ
พับหรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึก
ได หากไมมีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
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และความชื้นอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง
HP All-in-One ไดไมดี

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

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ดึงถาดรับกระดาษออกและเลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษและตัว

ปรับความยาวของกระดาษใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด

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

กัน
3. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลง เลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษท่ีมหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยควํ่าดานที่จะพิมพลง สําหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมหัีว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ
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4. เลื่อนตัวปรับความกวางและความยาวกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
อยาโหลดถาดปอนกระดาษเขามากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวากองซอน
ของกระดาษพอดีอยูภายในถาดปอนกระดาษเขาและไมสูงกวาดานบนสุด
ของตัวปรับความกวางของกระดาษ

5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

6. ดึงแกนรองรับของถาดรับกระดาษออกเขาหาตัวคุณจนสุด พลิกตัวจับ
กระดาษที่ตอนปลายของแกนรองรับของถาดรับกระดาษออกเพื่อเปด
แกนออกใหสุด

โหลดกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซ.ม. (4 x 6 นิ้ว)        
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนกระดาษ
หลักของ HP All-in-One หรือถาดปอนกระดาษตัวเลือกดานหลัง สําหรับ
ประเทศอื่นๆ จะเรียกอุปกรณน้ีวา HP Auto Two-sided Print Accessory
with Small Paper Tray) (ในประเทศญี่ปุน จะเรียกอุปกรณเสริมนี้วา
Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory
For the best results, use 10 x 15 cm HP Premium photo paper
or HP Premium Plus photo paper, and set the paper type and
size for your print or copy job. สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หนาจอ
HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

เคล็ดลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบ
พับหรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึก
ได หากไมมีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
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และความชื้นอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง
HP All-in-One ไดไมดี

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

ปอนกระดาษเขาพรอมกับใหขอบสั้นอยูดานหนาและสวนที่มันวาวคว่ําลง
เลื่อนกระดาษภาพถายเขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายที่ใชมแีถบรอยปร ุใหวางกระดาษโดยใหแถบอยูใกล
ตัวทาน

4. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบกระดาษภาพถาย
อยาโหลดถาดปอนกระดาษเขามากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวากองซอน
ของกระดาษภาพถายพอดีอยูภายในถาดปอนกระดาษเขาและไมสูงกวา
ดานบนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

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

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

การใสโปสการดหรือบัตร Hagaki     
ทานสามารถใสโปสการดหรือการด Hagaki ในถาดปอนกระดาษหลักของ
เครื่อง HP All-in-One หรือถาดปอนกระดาษตัวเลือกดานหลัง สําหรับประเทศ
อื่นๆ จะเรียกอุปกรณนี้วา HP Auto Two-sided Print Accessory with
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Small Paper Tray) (ในประเทศญี่ปุน จะเรียกอุปกรณเสริมนี้วา Hagaki
Tray with Auto Two-sided Print Accessory
เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหต้ังประเภทของกระดาษและขนาดกอนการพิมพ
หรือทําสําเนา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone
Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

การใสโปสการด หรือการด Hagaki ในถาดปอนกระดาษหลัก
1. ดึงถาดรับกระดาษออก
2. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3. แทรกกองซอนของการดลงในดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษเขาโดยให

ขอบสั้นอยูดานหนาและดานที่จะพิมพคว่ําลง เลื่อนการดเขาไปจนสุด
4. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบการด

อยาโหลดถาดปอนกระดาษเขามากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวากองซอน
ของการดพอดีอยูภายในถาดปอนกระดาษเขาและไมสูงกวาดานบนสุดของ
ตัวปรับความกวางของกระดาษ

5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

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

และ Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory เปน
อุปกรณท่ีมสีําหรับผลิตภัณฑนี้ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษลงใน
อุปกรณเสริมเหลานี้ โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณเสริม
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การใสซองจดหมาย   
ทานสามารถใสวางซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนเขาของ
HP All-in-One โปรดอยาใชซองจดหมายที่มลีักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือหนาตางดวย

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสําหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรดโปรเซสซิ่งของทาน เพ่ือ
ใหไดคุณภาพที่ดีท่ีสุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผูสงบนซองจดหมาย

การใสซองจดหมาย
1. ดึงถาดรับกระดาษออก
2. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3. สอดซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวาลงท่ีดานขวาสุดของถาด

ปอนกระดาษเขาโดยใหดานที่ปดซองจะหมายหงายขึ้นและอยูดานซายมือ
เลื่อนซองจดหมายเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการเพิ่มเติมในการใสซองจดหมาย โปรดดูแผน
ผังตรงฐานถาดปอนกระดาษ

4. เลื่อนตัวปรับความยาวและความกวางเขามาจนชิดขอบซองจดหมาย
อยาโหลดถาดปอนกระดาษเขามากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวากองซอน
ของซองจดหมายพอดีอยูภายในถาดปอนกระดาษเขาและไมสูงกวาดานบน
สุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

การใสกระดาษประเภทอื่น                  
ตารางตอไปนี้เปนคําแนะนําสําหรับการใสกระดาษบางประเภท เพ่ือคุณภาพ
การพิมพสูงสุด ควรปรับการตั้งคากระดาษทุกครั้งที่เปลี่ยนประเภทหรือขนาด
กระดาษ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคากระดาษ ใหดูวิธใีช
HP Image Zone Help บนหนาจอ
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หมายเหตุ มีกระดาษบางประเภทและบางขนาดเทานั้นที่ใชไดกับฟงกชัน
ทั้งหมดใน HP All-in-One ขนาดกระดาษบางขนาดและประเภท
ของกระดาษสามารถใชไดก็ตอเมื่อทานเริ่มงานพิมพจากกรอบโตตอบ
การพิมพในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ซึ่งจะไมสามารถใชในการทํา
สําเนา การแฟกซ หรือการพิมพภาพถายจากการดหนวยความจําหรือ
กลองดิจิตอล กระดาษท่ีมใีหเฉพาะสําหรับการพิมพจากโปรแกรม
ประยุกตของซอฟตแวรจะมกีารระบุไว

กระดาษ ขอแนะนํา

กระดาษ HP ● HP Premium Paper: ใหลูกศรสีเทาอยูบนดานที่ไมได
พิมพ แลวเลื่อนกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษโดยหงาย
ดานที่มลีูกศรข้ึน

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

หมายเหตุ HP All-in-One อาจจะไมตรวจจับฟลมแผนใส
โดยอัตโนมัติหากฟลมแผนใสนั้นใสผิด หรือหากทานใชฟลม
แผนใสที่ไมใชฟลมแผนใส HP เพ่ือผลลัพธที่ดีที่สุด ใหต้ัง
ประเภทของกระดาษเปนฟลมแผนใสกอนการพิมพหรือทํา
สําเนาลงบนฟลมแผนใส

● HP Iron-On Transfers: ทําใหกระดาษที่จะถายโอนแบน
เรียบสมบูรณกอนใช อยาโหลดกระดาษที่มวนตัวอยู (เพ่ือ
ปองกันการมวนงอ ควรเก็บกระดาษไวในหีบหอเดิมจนกวา
จะตองการใชงาน) ใหแถบสีฟาอยูบนดานท่ีไมไดพิมพ จาก
นั้นใสกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษดวยตนเองโดยให
แถบสีฟาหงายขึ้น

● HP Matte Greeting Cards, HP Photo Greeting
Cardsหรือ HP Textured Greeting Cards: Insert a
small stack of HP greeting card paper into the
input tray with the print side down; เลื่อนกองซอนของ
การดไปขางหนาจนกวาจะหยุด

ฉลาก

(สําหรับพิมพจาก
ซอฟตแวรแอปพลิ
เคชันเทาน้ัน)

ใชแผนฉลาก letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสําหรับใชกับอุปกรณ
อิงคเจ็ต HP เสมอ (ตัวอยางเชน ฉลากอิงคเจ็ต Avery ) และ
ตรวจสอบใหแนใจวาฉลากนั้นมีอายไุมเกินสองป Labels on
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กระดาษ ขอแนะนํา

older sheets might peel off when the paper is pulled
through the HP All-in-One, causing paper jams.
1. กรีดปกฉลากออกจากกันเพ่ือไมใหฉลากติดกัน
2. วางชั้นของแผนฉลากลงบนดานบนของกระดาษธรรมดา

ขนาดเต็มสวนในถาดปอนเขา โดยใหฉลากคว่ําหนาลง อยา
ปอนแผนฉลากทีละแผน

ปายประกาศแบบ
ตอเนื่อง

(สําหรับพิมพจาก
ซอฟตแวรแอปพลิ
เคชันเทาน้ัน)

ปายประกาศแบบตอเน่ืองมช่ืีอเรียกอีกอยางหนึ่งวากระดาษ
คอมพิวเตอรหรือกระดาษ z-fold
1. ดึงถาดรับกระดาษออก
2. นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาด

หมายเหตุ ดึงถาดรับกระดาษของ HP All-in-One ออกมา
ในขณะที่พิมพปายประกาศ เพ่ือไมใหปายประกาศแบบตอ
เน่ืองฉีกขาด

3. ตรวจดูวาปกปายประกาศมีกระดาษอยางนอย 5 แผน

หมายเหตุ หากทานไมไดใชกระดาษปายประกาศ ของ HP
ทานควรใชกระดาษ 20 ปอนด

4. ฉีกรอยปรุตรงขอบทั้ง 2 ขางของกระดาษออกอยางระมัด
ระวัง แลวคลี่กระดาษออกและมวนกระดาษกลับเพื่อใหแนใจ
วาไมมีกระดาษติดกัน

5. เล่ือนกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษเพื่อใหกระดาษดาน
ที่ไมตอกับแผนอื่นอยูดานบนปกกระดาษ

6. ใสขอบกระดาษแผนแรกลงในถาดปอนกระดาษแลวเลื่อนเขา
ไปจนสุด ดังแสดงในภาพประกอบ

(ทําตอ)
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การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด    
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
● ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยับไดดวยการเก็บ

กระดาษที่ไมไดใชท้ังหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
● ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
● ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษที่โหลดลงในถาดปอนกระดาษเขาวางแบน

เรียบและขอบกระดาษไมงอหรือฉีก
● อยารวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษที่แตกตางกันลงในถาด

ปอนกระดาษเขา กองซอนของกระดาษทั้งหมดในถาดปอนกระดาษเขา
ตองมีชนิดและขนาดทเดียวกัน

● ปรับตัวปรับกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจ
ดูวาตัวปรับกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ

● อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
● ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับเครื่อง HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่ม

เติม โปรดดู เลือกกระดาษสําหรับพิมพและทําสําเนา
● อยาทิ้งตนฉบับไวบนกระจก หากทานใสวางตนฉบับเขาไปในที่ปอน

เอกสารอัตโนมัติในขณะที่มีตนฉบับอยูบนกระจกอยูแลว ตนฉบับอาจติด
ในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด โปรดดู การแกไข
ปญหาเกี่ยวกับกระดาษ
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6 การใชการดหนวยความจําหรือกลอง
PictBridge
เครื่อง HP All-in-One สามารถเขาถึงการดหนวยความจําที่ใชในกลองดิจิตัล
สวนใหญได ดังนั้นทานจึงสามารถพิมพ เก็บ จัดการ และใชภาพถายของทาน
รวมกันได ทานสามารถเสียบการดหนวยความจําเขาไปใน HP All-in-One
หรือตอเครื่องเขากับกลองโดยตรงได โดยให HP All-in-One อานขอมูลใน
การดหนวยความจําในขณะที่การดยังอยูในกลอง

ในบทนี้ประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวกับการใชการดหนวยความจําหรือกลอง
PictBridge ที่มาพรอมกับ HP All-in-One ของทาน กรุณาอานในสวนนี้เพ่ือ
เปนขอมูลเกี่ยวกับการถายโอนภาพถายไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ การคั้ง
คาตัวเลือกพิมพภาพถาย การพิมพภาพถาย และการแกไขภาพถาย

ชองเสียบการดหนวยความจําและพอรทกลองถายรูป       
หากกลองดิจิตอลของทานใชการดหนวยความจําสําหรับเก็บภาพ ทานสามารถ
ใสการดหนวยความจําลงในเครื่อง HP All-in-One เพ่ือพิมพหรือบันทึกภาพ
ถายของทานได

ทานสามารถพิมพแผนภาพตัวอยางเปนจํานวนหลายหนาซึ่งแสดงภาพขนาดยอ
ของภาพที่เก็บอยูในการดหนวยความจํา และพิมพภาพจากการดหนวยความจํา
ไดแมวาเครื่องHP All-in-One จะไมไดเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร และยัง
สามารถตอกลองดิจิตัลท่ีรองรับ PictBridge กับ HP All-in-One ผานทางพอร
ทของกลองและพิมพไดโดยตรงจากกลองดวย

HP All-in-One สามารถอานการดหนวยความจําตอไปน้ี: CompactFlash
(I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital,
SmartMedia และ xD-Picture Card
เครื่อง HP All-in-One จะมีชองเสียบการดหนวยความจําสี่แบบ ดังที่ไดแสดง
ไวในภาพประกอบตอไปนี้

หมายเหตุ ทานสามารถใชการดหนวยความจํากับเครื่อง
HP All-in-One ไดทีละการดเทานั้น
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ชองเสียบแตละชองมีดังนี้

● ชองเสียบดานซายบน: CompactFlash (I, II)
● ชองเสียบดานขวาบน: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
● ชองเสียบดานซายลาง: SmartMedia, xD-Picture Card (พอดีกับชอง

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

Memory Stick Duo (มาพรอมกับอแดปเตอรของผูใช), Memory
Stick Pro

● พอรทกลอง (ดานลางชองเสียบการดหนวยความจํา): ใชงานไดกับกลองดิจิ
ตัลที่มีพอรท USB ซึ่งรองรับ PictBridge Look for the PictBridge
icon ( ).

หมายเหตุ พอรทกลองจะรองรับเฉพาะกลองดิจิตัลท่ีมพีอรท USB ซึ่ง
รองรับ PictBridge เทานั้น และจะไมรองรับอุปกรณ USD ชนิดอ่ืนๆ
ในกรณีที่คุณตอพวงอุปกรณ USB ที่กลองถายรูปดิจิตัลไมสามารถเขา
ไดกับพอรทกลองถายรูป ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหนา
จอแผงควบคุม หากทานมกีลองดิจิตัลยี่หอ HP รุนเกา ใหลองใชสาย
เคเบิล USD ที่มากับกลอง เสียบสายเคเบิลเขาไปในพอรท USB ที่ดาน
หลังของเครื่อง HP All-in-One และไมเสียบเขาไปในพอรทกลองใกล
กับชองเสียบการดหนวยความจํา
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เคล็ดลับ ตามคาดีฟอลตWindows XP จะฟอรแมตการดหนวยความจํา
ขนาด 8 MB หรือนอยกวา และขนาด 64 MB หรือมากกวาดวย
ฟอรแมต FAT32 กลองถายรูปดิจิตัลและอุปกรณอื่นๆ จะใชรูปแบบ
FAT (FAT16 หรือ FAT12) และไมสามารถใชไดกับการดที่จัดรูป
แบบ FAT32 จัดรูปแบบการดหนวยความจําในกลองถายรูปของคุณ
หรือ เลือกรูปแบบ FAT เพ่ือจัดรูปแบบการดหนวยความจําใน
Windows XP PC

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

หมายเหตุ ทานสามารถใชการดหนวยความจํากับเครื่อง
HP All-in-One ไดทีละการดเทานั้น

1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One
เมื่อเสียบการดหนวยความจําเขาถูกตองแลว ไฟแสดงสถานะที่อยูติดกับ
ชองเสียบการดหนวยความจําจะเริ่มกระพริบ ขอความ Reading
photos... (กําลังอานภาพถาย...) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
ไฟแสดงสถานะขางชองเสียบการดหนวยความจําจะกระพริบเปนสีเขียว
ขณะอานขอมูลในการด
หากทานใสการดหนวยความจําไมถูกตอง ไฟแสดงสถานะขางชองเสียบ
การดหนวยความจําจะกระพริบเปนสีเหลืองหมนและอาจมขีอความแสดง
ขอผิดพลาด เชน Card is in backwards [การดกลับดาน] หรือ
Card is not fully inserted [ใสการดไมแนน] ปรากฏขึ้นบนจอแสดง
ผลกราฟกสี

ขอควรระวัง อยาพยายามเอาการดหนวยความจําออกในขณะอาน
ขอมูลในการด กรณีดังกลาวจะสามารถทําใหแฟมภาพถายบนการด
เสียหายได คุณสามารถถอดการดังกลาวออกอยางปลอดภัยเฉพาะ
เมื่อไฟแสดงสถานะถัดจากชองเสียบการดหนวยความจําหยุดกระ
พริบ

2. หากมไีฟลภาพในการดหนวยความจําที่ไมเคยถูกยายโอนมากอน กรอบโต
ตอบบนเครื่องคอมพิวเตอรจะถามวา ทานตองการบันทึกไฟลภาพถายลง
ในคอมพิวเตอรของทานหรือไม
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If the HP All-in-One is on a network, the Photo menu
appears with Photo Transfer selected. กด  เพ่ือเลือก Letter
และจากนั้นจึงกดOK (ตกลง) กระบวนการการถายโอนจะเริ่มตนข้ึน
When the Transfer To menu appears, press  to select the
computer where you want to transfer the photos. กด OK
(ตกลง) The HP Photo Transfer software dialog box appears
on your computer screen.

3. คลิกตัวเลือกเพื่อบันทึก
ซึ่งจะบันทึกแฟมภาพถายใหมทั้งหมดจากการดหนวยความจําลงในเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ
สําหรับ Windows: ตามคาเริ่มตน จะมีการบันทึกแฟมภาพถายใน
โฟลเดอรเดือนและปจากเมื่อที่คุณไดแยกแฟมตางๆ ดังกลาวออกจากกลอง
ถายรูปของคุณ โฟลเดอรเหลานี้จะอยูใน 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)

เคล็ดลับ คุณยังสามารถใชแผงควบคุมเพ่ือถายโอนแฟมภาพถายไป
ยังเครื่องคอมพิวเตอรที่ตอพวง ในบริเวณภาพถาย ใหกด เมน ูตอ
จากนั้นกด  เพ่ือเลือก ถายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร จากนั้น
กด OK ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร นอกจากน้ี
การดหนวยความจํายังปรากฏเปนไดรฟบนคอมพิวเตอรดวย ทาน
สามารถยายไฟลภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังเดสกทอปได

เมื่อเครื่อง HP All-in-One สิ้นสุดการอานการดหนวยความจํา ไฟแสดง
สถานะที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจําจะหยุดกระพริบและแสดง
สวางอยู ภาพถายแรกบนการดหนวยความจําจะปรากฏบนหนาจอแผงควบ
คุม
หากตองการคนหาภาพถายในการดหนวยความจํา กด  หรือ  เพ่ือเล่ือน
ไปขางหนาหรือถอยหลังไปยังภาพทีละภาพ กดปุม  หรือ  คางไวเพ่ือ
ถอยหลังหรือเลื่อนไปขางหนาอยางรวดเร็ว

การพิมพภาพถายจากแผนภาพตัวอยาง     
แผนเลือกภาพจะใหวิธีการท่ีสดวกและงายในการเลือกภาพถายและสามารถ
พิมพไดโดยตรงจากการดหนวยความจําโดยไมตองใชเครื่องคอมพิวเตอร แผน
เลือกภาพที่อาจมีหลายหนายาวจะแสดงมุมมองรูปขนาดยอของภาพถายที่เก็บอยู
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ในการดหนวยความจํา ช่ือแฟม หมายเลขดัชนี และวันที่จะปรากฏภายใตแตละ
รูปขนาดยอ ปรูฟชีทเปนวิธีที่รวดเร็วในการสรางแคตตาล็อกของภาพถายที่
พิมพของทาน

มีสามขั้นตอนที่กําหนดในการพิมพภาพถายจากแผนเลือกภาพ: พิมพแผนเลือก
ภาพ เลือกภาพถาย แลวจึงสแกนแผนเลือกภาพ ในสวนนี้ประกอบดวยราย
ละเอียดขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนทั้งสาม

การพิมพแผนภาพตัวอยาง
ข้ันตอนแรกในการใชแผนภาพตัวอยางคือ การพิมพแผนภาพตัวอยางจาก
เครื่อง HP All-in-One
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One
2. ในบริเวณภาพถาย ใหกดปรูฟชีท ตอจากน้ันกด OK

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

หมายเหตุ เวลาที่ใชพิมพแผนภาพตัวอยางจะแตกตางกัน ทั้งน้ีข้ึน
อยูกับจํานวนภาพถายที่อยูในการดหนวยความจํา

3. หากมภีาพถายมากกวา 20 ภาพในการด Select Photos Menu [เมนู
เลือกภาพถาย] จะปรากฎขึ้น Press  to scroll to the option you
want to select, and then press OK.
– ทั้งหมด
– Last 20 (20 ภาพสุดทาย)
– ชวงคากําหนดเอง

4. หากทานเลือก Custom Range [กําหนดภาพเอง] ใหใสหมายเลขดัชนี
ของภาพถายแรกและภาพสุดทายที่ทานตองการพิมพ When the First
Photo prompt appears, press  until the number for the first
photo in the range appears, and then press OK.

หมายเหตุ If you enter the wrong number, press Cancel
to cancel the process and then start over.

5. When the Last Photo prompt appears, press  until the
number for the last photo in the range appears, and then
press OK.
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การใสภาพใหเต็มแผนภาพตัวอยาง 
หลังจากที่พิมพแผนภาพตัวอยาง ทานสามารถใชแผนภาพตัวอยางเพ่ือเลือก
ภาพถายท่ีตองการพิมพได

1. เลือกภาพที่จะพิมพโดยใชปากกาหรือดินสอดําระบายวงกลมที่อยูใตภาพ
ขนาดยอบนแผนภาพตัวอยาง

2. เลือกรูปแบบการจัดหนาหนึ่งรูปแบบโดยระบายวงกลมในขั้นตอนที่ 2 ของ
แผนภาพตัวอยาง

หมายเหตุ หากทานตองการควบคุมการตั้งคาพิมพมากกวาที่แผน
ภาพตัวอยางใหมา ทานสามารถพิมพภาพถายไดโดยตรงจากแผง
ควบคุม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การพิมพภาพถายโดยตรง
จากการดหนวยความจํา

3. วางแผนภาพตัวอยางคว่ําลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจก ตรวจสอบใหแน
ใจวาขอบของแผนภาพตัวอยางอยูติดกับขอบดานขวาและดานหนา ปดฝา
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Continue to the การสแกนแผนภาพตัวอยาง section.

การสแกนแผนภาพตัวอยาง   
ข้ันตอนสุดท ายในการใชแผนเลือกภาพคือตองสแกนแผนที่สมบูรณที่คุณได
วางบนกระจก

เคล็ดลับ ตรวจสอบวากระจกของ HP All-in-One สะอาด มิฉะน้ันแผน
ภาพตัวอยางอาจไมไดสแกนอยางถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การทําความสะอาดกระจก

1. วางแผนภาพตัวอยางคว่ําลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจก ตรวจสอบใหแน
ใจวาขอบของแผนภาพตัวอยางอยูติดกับขอบดานขวาและดานหนา ปดฝา

2. ตรวจใหแนใจวาทานมีกระดาษภาพถายอยูในถาดปอนกระดาษ ตรวจสอบ
วาการดหนวยความจําเดียวกับทีท่านใชพิมพแผนภาพตัวอยางยังคง
เสียบอยูในชองเสียบในขณะที่ทานสแกนแผนภาพตัวอยางน้ัน

3. ในบริเวณภาพถาย ใหกดปรูฟชีท ตอจากน้ันกด  เพ่ือเลือกสแกน
4. กด OK (ตกลง)

เครื่อง HP All-in-One จะสแกนแผนภาพตัวอยางและพิมพภาพถายท่ีได
เลือกไว

การกําหนดตัวเลือกพิมพภาพถาย
จากแผงควบคุม ทานสามารถควบคุมวิธีการพิมพภาพถายของ
HP All-in-One เชน ประเภทของกระดาษ และขนาด การจัดหนา และอื่นๆ
ในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้: การตั้งคาตัวเลือกการพิมพ
ภาพถาย การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ และการตั้งคาดีฟอลตตัวเลือกการ
พิมพภาพถายใหม
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ทานสามารถเขาไปตั้งคาตัวเลือกพิมพภาพถายไดที่ Photo Menu [เมนูภาพ
ถาย] จากแผงควบคุม
ทานสามารถใชซอฟตแวร HP Image Zone เพ่ือต้ังคาตัวเลือกการพิมพภาพ
ถายได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู วิธใีช HP Image Zone

ใหใชเมนภูาพถายเพื่อตั้งคาตัวเลือกพิมพภาพถาย
เมนูตัวเลือกการพิมพจะใหทานสามารถเขาถึงการต้ังคาตางๆ ที่มผีลตอลักษณะ
การพิมพภาพถาย ซึ่งประกอบดวย จํานวนสําเนา ประเภทกระดาษ และอื่นๆ
เกณฑและขนาดที่เปนคาดีฟอลตจะแตกตางกันตามประเทศ/ภูมิภาค
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One
2. ในบริเวณภาพถาย ใหกดเมนู

เมนู Edit [แกไข] จะปรากฏขึ้น
3. Press Menu repeatedly until the setting you want to change

appears on the control panel display. When the option
appears, press OK.

การตั้งคา รายละเอียด

เลือกภาพถาย ใหคุณเลือกแฟมภาพถายที่คุณตองการพิมพ All
selects all photos on the memory card,
and Custom allows you to manually
select each photo file you want to print.

Number of
Copies (จํานวน
สําเนา)

จะใหทานกําหนดจํานวนสําเนาท่ีจะพิมพ

Image Size
(ขนาดภาพ)

จะใหทานกําหนดขนาดของภาพที่ตองการพิมพ
ตัวเลือกสวนใหญนั้นชัดเจนโดยตัวของมันเองอยู
แลว แตมสีองตัวเลือกที่ตองมึคําอธิบายคือ: Fill
Entire Page [เต็มหนา] และ Fit to Page
[พอดีหนึ่งหนา]
– การตั้งคา Fill Entire Page [เต็มหนา] จะ

จัดขนาดภาพใหพอดีกับกระดาษทั้งหมดโดย
ไมมขีอบขาว อาจมกีารตัดภาพบาง

– สวน Fit to Page [พอดีหนึ่งหนา] จะจัด
ขนาดภาพใหพอดีกับหนาใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได พรอมทั้งรักษาอัตราสวนของตนฉบับ
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การตั้งคา รายละเอียด

โดยมิใหมกีารตัดภาพออกไป ภาพจะถูกจัด
ไวกลางหนา และลอมรอบดวยขอบสีขาว

เลือกถาด ใหทานเลือกถาดปอนกระดาษ (หนาหรือหลัง) ท่ี
เครื่อง HP All-in-One ควรใช ทานจะสามารถใช
คาน้ีไดเฉพาะเมื่อ HP All-in-One ตรวจพบถาด
ดานหลังเมื่อทานเปดเครื่อง

ขนาดกระดาษภาพ
ถาย

ใหทานเลือกขนาดของกระดาษสําหรับงานพิมพ
ปจจุบัน การตั้งคา Automatic [อัตโนมัติ] จะ
กําหนดขนาดดีฟอลตของกระดาษ ท้ังขนาดใหญ
(letter หรือ A4) และเล็ก เปน 10 คูณ 15 ซม.
ซึ่งจะแตกตางกันตามประเทศ/ภูมิภาค เมื่อ
กําหนด Paper Size [ขนาดกระดาษ] และ
Paper Type [ประเภทกระดาษ] เปน
Automatic [อัตโนมัติ] เครื่อง HP All-in-One
จะเลือกตัวเลือกการพิมพท่ีดีที่สุดสําหรับงานพิมพ
ปจจุบัน การตั้งคา Paper Size [ขนาดกระดาษ]
จะใหทานสามารถเปลี่ยนการต้ังคาอัตโนมัติได

ประเภทกระดาษ
ภาพถาย

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
จะเลือกตัวเลือกการพิมพท่ีดีที่สุดสําหรับงานพิมพ
ปจจุบัน การตั้งคา Paper Type [ประเภท
กระดาษ] อื่นๆ จะใหทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคา
อัตโนมัติได

Layout Style
(รูปแบบการจัด
หนา)

ใหทานเลือกรูปแบบการจัดหนาหนึ่งจากสามแบบ
สําหรับงานพิมพปจจุบัน

การจัดหนากระดาษแบบ Paper Saver 
[ประหยัดกระดาษ] จะจัดภาพถายใหไดจํานวน
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การตั้งคา รายละเอียด

มากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดลงในกระดาษ โดยจะมี
การหมุนและตัดภาพออกถายในกรณีท่ีจําเปน

การจัดหนา Album [อัลบั้ม] จะยังคงรักษาทิศ
ทางของภาพถายตนฉบับไว อัลบั้มจะหมายถึง
ลักษณะของหนา ไมใชตัวภาพถาย อาจมกีารตัด
ภาพบาง

สมารทโฟกัส ใหทานสามารถใชหรือยกเลิกการใชการปรับความ
คมชัดอัตโนมัติของภาพถาย Smart Focus
[โฟกัสอัจฉริยะ] จะสงผลตอภาพถายท่ีพิมพเทา
นั้น จะไมมีการเปลี่ยนแปลงแฟมภาพปจจุบันบน
การดหนวยความจํา Smart Focus is
enabled by default.

ดจิติัลแฟลช ทําใหภาพถายที่มืดกลับสวางขึ้นได Digital
Flash [แฟลชดิจิตอล] จะสงผลตอภาพถายที่พิมพ
เทานั้น จะไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณแฟม
ภาพปจจุบันบนการดหนวยความจํา Digital
Flash is turned off by default.

Set New
Defaults (กําหนด
คาดีฟอลตใหม)

ใหคุณบันทึกการตั้งคาตัวเลือกพิมพภาพถาย
ปจจุบันเปนคาเริ่มตนใหม

การเปลี่ยนตัวเลือกพิมพภาพถาย
คุณสามารถเปลี่ยนแตละการตั้งคาตัวเลือกพิมพภาพถายดวยวิธีเดียวกัน

1. In the Photo area, press Menu repeatedly until the photo
print option you want to change appears.

2. ใหเปลี่ยนการต้ังคา จากน้ันกด OK
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาดีฟอลตตัวเลือกภาพถาย โปรดดู การ
กําหนดคาดีฟอลตใหมสําหรับตัวเลือกการพิมพภาพถาย

การกําหนดคาดฟีอลตใหมสําหรับตัวเลือกการพิมพภาพถาย
ทานสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพภาพถายจากแผงควบคุมได

1. In the Photo area, press Menu repeatedly until the photo
print option you want to change appears.
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2. การเปลี่ยนการตั้งคาใหเปนคาที่ตองการ เมื่อทานใสรหัสผานของทานเสร็จ
เรียบรอยแลว ใหกด OK
เมนู Print Options [ตัวเลือกการพิมพ] จะปรากฏข้ึนมาใหมเมื่อทานยืน
ยันการตั้งคาใหมใหกับตัวเลือกใดๆ

3. In the Photo area, press Menu until Set New Default
appears, and then press OK.

4. กด  เพ่ือเลือก Letter และจากนั้นจึงกดOK (ตกลง)
การตั้งคาในปจจุบันทั้งหมดจะกลายเปนคาดีฟอลตใหม

การพิมพภาพถายโดยตรงจากการดหนวยความจํา   
ทานสามารถเสียบการดหนวยความจําเขาไปในเครื่อง HP All-in-One และใช
แผงควบคุมเพื่อพิมพภาพถาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพภาพถาย
บนเครื่อง HP All-in-One จากกลองที่สามารถใช PictBridge โปรดดู การ
พิมพภาพถายจากกลองดิจิตอลท่ีสามารถใชไดกับ PictBridge
ในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้: พิมพภาพถายแตละภาพ
สรางภาพถายแบบไรขอบ และยกเลิกการเลือกภาพถาย

หมายเหตุ ในการพิมพภาพถายทานควรเลือกประเภทกระดาษและการ
เพ่ิมคุณภาพภาพถายที่ถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนด
ตัวเลือกพิมพภาพถาย นอกจากนี้ ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพถาย
เพ่ือคุณภาพการพิมพที่ดีข้ึน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชตลับ
หมึกพิมพภาพถาย

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

การพิมพทลีะภาพ
ทานสามารถพิมพภาพถายไดโดยตรงจากแผงควบคุมโดยไมตองใชแผนภาพ
ตัวอยาง

1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One
ไฟแสดงสถานะที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจําจะสวางขึ้น

2. ใหโหลดกระดาษภาพถายในถาดปอนกระดาษเขา ตรวจสอบใหแนใจวา
คุณไดโหลดขาดกระดาษที่ถูกตองสําหรับขนาดภาพถายที่คุณตองการพิมพ
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3. Press  or  to move backward or forward through the file
names on the memory card. กด  หรือ  คางไวเพ่ือเล่ือน
ภาพอยางรวดเร็ว

4. When the file name of the photo you want to print appears
on the control panel display, press OK. เครื่องหมายตรวจสอบจะ
ปรากฏถัดจากชื่อแฟมที่เลือก

5. ในบริเวณภาพถาย ใหกดเมนเูพ่ือแสดงเมนภูาพถาย ตอจากนั้นใหแกไข
ตัวเลือกการพิมพภาพถายตามตองการ ตัวเลือกการพิมพจะกลับคืนเปนคา
ดีฟอลตหลังจากงานพิมพสิ้นสุดลง

6. ในบริเวณภาพถาย ใหกดพิมพภาพถายเพ่ือพิมพภาพที่ไดเลือกไว

สรางการพิมพแบบไมมขีอบ   
คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง HP All-in-One คือ สามารถเปลี่ยนภาพถายดิจิตอล
จากการดหนวยความจําใหเปนการพิมพแบบไมมีขอบในระดับมืออาชีพ

1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One
ไฟแสดงสถานะที่อยูติดกับชองเสียบการดหนวยความจําจะสวางขึ้น

2. Press  or  to move backward or forward through the file
names on the memory card. กด  หรือ  คางไวเพ่ือเล่ือน
ภาพอยางรวดเร็ว

3. When the file name of the photo you want to print appears
on the control panel display, press OK. เครื่องหมายตรวจสอบจะ
ปรากฏถัดจากชื่อแฟมที่เลือก

4. ใสวางกระดาษคว่ําหนาลงในมุมหลังดานขวาของถาดปอนเขาและปรับท่ีนํา
กระดาษ

เคล็ดลับ หากกระดาษภาพถายที่ใชมแีถบรอยปร ุใหวางกระดาษ
โดยใหแถบอยูใกลตัวทาน

5. ในบริเวณภาพถาย ใหกดพิมพภาพถายเพ่ือพิมพภาพถายที่เลือกเปนงาน
พิมพแบบไรขอบ

การยกเลิกภาพถายทีเ่ลือก 
คุณสามารถยกเลิกการเลือกแฟมภาพถายจากแผงควบคุม
➔ โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– กด OK เพ่ือยกเลิกภาพถายที่เลือกไวที่แสดงอยูบนจอแสดงผล
– กด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกภาพถายท่ีเลือกไวทั้งหมดและกลับสูหนาจอเปลา
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การพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอลทีส่ามารถใชไดกับ
PictBridge  

HP All-in-One รองรับมาตรฐานของ PictBridge ซึ่งจะทําใหทานสามารถ
เช่ือมตอกลองที่สามารถใชรวมกันกับ PictBridge ไดเขากับพอรตกลอง และ
พิมพภาพถาย JPEG ที่อยูบนการดหนวยความจําในกลองได

หมายเหตุ Your HP All-in-One only supports JPEG file
formats when printing from the PictBridge port. สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแฟมบนกลองถายรูปที่เขากันได
กับ PictBridge โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับกลองถายรูปของ
คุณ

1. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปดอยูและขั้นตอนการเริ่มตนสิ้น
สุดลงแลว

2. ตอกลองดิจิตอลที่สามารถใชรวมกับ PictBridge เขากับพอรทกลองที่ดาน
หนาของเครื่อง HP All-in-One โดยใชสายเคเบิล USB ท่ีมากับกลองของ
ทาน

3. เปดกลองของทานและตรวจสอบใหแนใจวากลองอยูในโหมด PictBridge

หมายเหตุ เมื่อกลองเช่ือมตออยูอยางถูกตอง ไฟแสดงสถานะที่อยูติดกับ
ชองเสียบการดหนวยความจําจะสวางขึ้น ไฟแสดงสถานะจะกระพริบเปน
สีเขียวขณะท่ีคุณกําลังพิมพจากกลองถายรูป

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพจากกลองถายรูปที่เขากันไดกับ
PictBridge โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับกลองถายรูปของคุณ
หากกลองไมเปนไปตาม PictBridge หรือไมอยูในโหมด PictBridge
ไฟแสดงสถานะจะกระพริบเปนสีเหลืองและขอความแสดงขอผิดพลาดจะ
แสดงขึ้นบนหนาจอมอนิเตอรเครื่องคอมพิวเตอรของทาน (หากทานมี
ซอฟตแวร HP All-in-One ติดต้ัง) ใหถอดสายกลองออกจากเครื่อง
แกไขปญหาท่ีเกี่ยวกับกลอง และตอสายใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับพอรตกลอง PictBridge โปรดดูวิธี
ใชการแกไขปญหาเบื้องตนบนหนาจอท่ีมาพรอมกับซอฟตแวร
HP Image Zone ของทาน

หลังจากที่ทานตอกลองท่ีใช PictBridge ได เขากับเครื่อง HP All-in-One
เรียบรอยแลว ทานก็จะสามารถพิมพภาพถาย ตรวจสอบใหแนใจวาขนาด
กระดาษที่ใสอยูใน HP All-in-One ตรงกับการตั้งคาบนกลองของทาน หาก
การตั้งคาขนาดกระดาษบนกลองถูกต้ังไวเปนคาดีฟอลต HP All-in-One จะใช
กระดาษที่ใสอยูในถาดปอนเขาในปจจุบัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
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พิมพจากกลองถายรูปที่เขากันไดกับ PictBridge โปรดดูเอกสารประกอบที่มา
พรอมกับกลองถายรูปของคุณ

เคล็ดลับ หากกลองดิจิตัลของทานเปนรุน HP ที่ไมรองรับ PictBridge
ทานจะยังคงสามารถสั่งพิมพไปยัง HP All-in-One ไดโดยตรง ตอกลอง
เขากับพอรท USB ท่ีอยูดานหลังของเครื่อง HP All-in-One แทนที่จะ
ตอเขากับพอรทกลอง วิธีน้ีใชไดเฉพาะกับกลองดิจิตัล HP เทานั้น

พิมพภาพถายปจจุบัน    
ทานสามารถใชปุมพิมพภาพถายเพ่ือพิมพภาพถายที่ดูอยป ัจจุบันบนจอแสดงผล
กราฟฟกสี

1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One
2. การคนหาภาพถายที่ทานตองการพิมพ
3. ในบริเวณภาพถาย ใหกดพิมพภาพถายเพ่ือพิมพภาพถายโดยใชการตั้งคา

ปจจุบัน

หมายเหตุ If your HP All-in-One is connected to a Macintosh
computer, an error message might display on your
computer screen when you remove a memory card from
the HP All-in-One. คุณสามารถมองขามขอผิดพลาดนี้ได Click OK
to close the error message window.

การพิมพไฟล DPOF      
Digital Print Order Format (DPOF) เปนไฟลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ซึ่งสามารถสรางขึ้นไดในกลองดิจิตอลบางชนิด ภาพถายท่ีกลองเลือกเปนภาพ
ถายที่ทานทําเครื่องหมายไวเพ่ือพิมพดวยกลองดิจิตอลของทาน เมื่อทานเลือก
ภาพถายดวยกลอง กลองจะสรางไฟล DPOF ซึ่งจะระบุภาพท่ีจะพิมพ เครื่อง
HP All-in-One สามารถอานไฟล DPOF จากการดหนวยความจําได เพ่ือ
ทานจะไดไมตองยกเลิกการเลือกภาพถายที่จะพิมพ

หมายเหตุ ทานสามารถระบุภาพสําหรับพิมพจากกลองดิจิตอลบาง
ประเภทเทาน้ัน โปรดดูเอกสารกลองดิจิตอลของทานเพื่อทราบวากลอง
นั้นรองรับ DPOF หรือไม เคร่ืองHP All-in-One รองรับรูปแบบไฟล
DPOF 1.1.

When you print camera-selected photos, the HP All-in-One print
settings do not apply; the settings in the DPOF file for photo
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layout and number of copies override those of your
HP All-in-One.
กลองดิจิตอลจะจัดเก็บไฟล DPOF ไวในการดหนวยความจําและจะแสดงขอมูล
ตอไปนี้

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

การพิมพภาพถายทีเ่ลือกจากกลอง
1. ใสการดหนวยความจําในชองเสียบที่ถูกตองใน HP All-in-One หากมี

ภาพถาย DPOF ท่ีเลือกไวในการด ขอความ Print DPOF Photos
[พิมพภาพถาย DPOF] จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี

2. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
– กด 1 เพ่ือพิมพภาพถาย DPOF ทั้งหมดท่ีเลือกไวในการดหนวย

ความจํา ซึ่งเปนการเลือก Yes (ใช) และพิมพภาพถายโดยใชการตั้ง
คา DPOF

– กด  จากนั้นกด OK ซึ่งเปนการเลือก No (ไม) และเล่ียงการพิมพ
DPOF
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7 การใชคุณสมบัตกิารทําสําเนา

HP All-in-One ทําใหทานสามารถทําสําเนาสีและสําเนาขาวดําคุณภาพสูงบน
กระดาษประเภทตางๆ รวมทั้งแผนใส ทานสามารถขยายาหรือลดขนาดของตน
ฉบับเพื่อใหพอดีกับขนาดกระดาษ ปรับความดําและความเขมสีของสําเนา และ
ใชคุณลักษณะเฉพาะเพื่อทําสําเนาภาพถายที่มีคุณภาพสูง ซึ่งประกอบดวย
สําเนาแบบไรขอบขนาด 10 คูณ 15 ซม.
ในบทนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มความเร็วการทําสําเนา การพิ่มคุณภาพของสําเนา
การตั้งจํานวนของสําเนาที่จะพิมพ แนวทางสําหรับการเลือกประเภทกระดาษที่ดี
ที่สุดและขนาดของงาน การทําโปสเตอร และการทําแผนประทับรีดรอน

เคล็ดลับ เพ่ือใหไดประสิทธิภาพการทําสําเนาท่ีดีที่สุดบนงานสําเนา
มาตรฐาน ใหต้ังขนาดกระดาษเปน Letter หรือ A4, ประเภทกระดาษ
เปน กระดาษธรรมดา และคุณภาพของสําเนาเปนเร็ว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งขนาดกระดาษ โปรดดู การ
กําหนดขนาดกระดาษสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งประเภทกระดาษ โปรดดู กําหนดประเภท
กระดาษทําสําเนา

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคุณภาพสําเนา โปรดดูการเพิ่มความเร็วหรือ
คุณภาพสําเนา

ทานสามารถเรียนรูวิธีการทํางานสําเนาภาพถายตางๆ เชน การทําสําเนาภาพ
ถายแบบไรขอบ การขยายและลดสําเนาของภาพถายเพื่อใหเหมาะสมกับลักษระ
ที่ทานตองการ การทําหลายสําเนาภาพถายในหนาเดียว และการเพ่ิมคุณภาพให
กับสําเนาของภาพถายที่มีสีจืดจาง

 การทําสําเนารูปภาพแบบไรขอบ.

 สําเนาภาพถายลงบนหนากระดาษเต็มแผน.

 การทําสําเนาภาพถายลงในหนาเดียวหลายครั้ง.

 การปรับสวนที่มสีีออนของสําเนาใหคมชัดข้ึน.

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

การตั้งคาขนาดกระดาษจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
ในกรณีที่คุณใชถาดตัวปอนเอกสาร ใหวางหนากระดาษใหดานบนสุดของ
เอกสารสามารถสอดเขาเปนแผนแรก

3. ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Copy Paper Size (ขนาด
กระดาษสําเนา) จะปรากฏขึ้น

4. กด  เพ่ือเลือกเวลาที่เหมาะสม ตอจากนั้นกด ตกลง
5. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
ใหอางอิงตารางดังตอไปนี้เพ่ือระบุขนาดกระดาษที่จะเลือกบนพ้ืนฐาน
ของกระดาษที่โหลดลงในถาดปอนกระดาษเขา

ประเภทอกระดาษ การตั้งคาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

กระดาษสําหรับถายเอกสาร เอนก
ประสงค หรือแบบธรรมดา

Letter หรือ A4

กระดาษอิงคเจ็ต Letter หรือ A4

แผนประทับรีดรอน Letter หรือ A4

Letterhead Letter หรือ A4

กระดาษภาพถาย 10 x 15 cm or 10 x 15 cm
Borderless
13 x 18 cm or 13 x 18 cm
Borderless
4 x 6 inches or 4 x 6
Borderless
5 x 7 inches or 5 x 7
Borderless
Letter หรือ Letter แบบไรขอบ
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ประเภทอกระดาษ การตั้งคาขนาดกระดาษทีแ่นะนํา

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

Hagaki cards Hagaki หรือ Hagaki แบบไรขอบ

แผนใส Letter หรือ A4

กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา   
ทานสามารถตั้งประเภทกระดาษสําเนาบน HP All-in-One ของทาน การตั้งคา
ดีฟอลตประเภทกระดาษสําหรับการทําสําเนานั้นจะเปนไปแบบอัตโนมัตซิึ่งจะ
ทําให HP All-in-One ตรวจจับประเภทของกระดาษที่อยูในถาดปอนเขา
หากทานทําสําเนาลงบนกระดาษพิเศษ หรือหากทานพบกับงานพิมพที่ไมได
คุณภาพโดยการใชการต้ังคาแบบอัตโนมัตน้ีิ ทานสามารถตั้งประเภทกระดาษ
ไดดวยตนเองจากเมนทูําสําเนา

1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
ในกรณีที่คุณใชถาดตัวปอนเอกสาร ใหวางหนากระดาษใหดานบนสุดของ
เอกสารสามารถสอดเขาเปนแผนแรก

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

4. กด  เพ่ือไฮไลตการตั้งคาประเภทกระดาษ ตอจากนั้นกด OK
5. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
ใหดูตารางตอไปนี้เพ่ือหาการตั้งคาประเภทกระดาษใดที่ตองเลือกตามกระดาษที่
ใสอยูในถาดปอนเขา

ประเภทอกระดาษ การตั้งคาแผงควบคุม

Copier paper หรือ letterhead Plain Paper

กระดาษ HP Bright White Plain Paper

HP Premium Plus Photo Paper,
Glossy

Premium Photo
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ประเภทอกระดาษ การตั้งคาแผงควบคุม

HP Premium Plus Photo Paper,
Matte

Premium Photo

กระดาษภาพถาย HP Premium Plus
ขนาด 4 คูณ 6 นิ้ว

Premium Photo

HP Photo Paper Photo Paper (กระดาษภาพ
ถาย)

กระดาาถายภาพ HP Everyday Everyday Photo

กระดาษถายภาพ HP Everyday, กึ่งมัน Everyday Matte

กระดาษภาพถายอ่ืนๆ ภาพถายอ่ืนๆ

แผนประทับรีดรอน HP (สําหรับผาสี) ผนึกดวยเตารีด

แผนประทับรีดรอน HP (สําหรับผาสีออน
หรือสีขาว)

ผนึกดวยเตารีดกลับดาน

กระดาษ HP Premium Premium Inkjet

กระดาษอิงคเจ็ตอื่นๆ Premium Inkjet

กระดาษใบปลิวและแผนพับ
HP Professional &(แบบมัน)

Brochure Glossy

HP Professional Brochure & Flyer
Paper (Matte)

Brochure Matte

HP Premium or Premium Plus Inkjet
Transparency Film

Transparency (แผนใส)

ฟลมใสอื่น Transparency (แผนใส)

Hagaki แบบธรรมดา (เฉพาะญี่ปุน) Plain Paper

Hagaki แบบมันวาว (เฉพาะญี่ปุน) Premium Photo

L (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน) Premium Photo

(ทําตอ)
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การเพิ่มความเร็วหรือคุณภาพสําเนา     
เครื่องHP All-in-One มีตัวเลือกสามตัวเลือกสําหรับกําหนดความเร็วและ
คุณภาพในการทําสําเนา

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

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

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

การเปลี่ยนคุณภาพการทําสําเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
ในกรณีที่คุณใชถาดตัวปอนเอกสาร ใหวางหนากระดาษใหดานบนสุดของ
เอกสารสามารถสอดเขาเปนแผนแรก

3. In the Copy area, press Quality to select Best, Normal, or
Fast.

4. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

เลือกถาดปอนกระดาษเขสําหรับการทําสําเนา  
ในกรณีที่คุณมีอุปกรณเสริมพิมพสองดานของ HP ติดต้ังอยู คุณสามารถระบุวา
ถาดปอนกระดาษเขาไหนที่จะใชสําหรับการทําสําเนา:
● คุณสามารถโหลดทุกประเภทของขนาดและประเภทกระดาษที่สนับสนุน

เชน กระดาษภาพถาย หรือแผนใส ลงในถาดปอนกระดาษเขาหลัก
● You can load small paper such as photo paper or Hagaki

cards in the optional HP Auto Two-sided Print Accessory
with Small Paper Tray or Hagaki Tray with Auto Two-sided
Print Accessory.

ทานยังสามารถใสถาดดานหลังหากตองการดวยกระดาาภาพถายขนาด 10 คูณ
15 ซม. และถาดปอนเขาหลักดวยกระดาษขนาดฟูลไซส การใชถาด
ปอนกระดาษเขาเผ่ือเลือกจะชวยใหประหยัดเวลาเน่ืองจากคุณไมตองเอา
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กระดาษออกและโหลดกระดาษใหมในแตละครั้งที่คุณทําสําเนาโดยใชกระดาษ
ที่มีประเภทและขนาดที่แตกตาง

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษลงในอุปกรณเสริม
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับอุปกรณเสริม

การเลือกถาดปอนกระดาษเขาจากแผงควบคุม
1. ใหใสวางกระดาษลงในถาดปอนเขาที่ทานตองการทําสําเนา
2. ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
ในกรณีที่คุณใชถาดตัวปอนเอกสาร ใหวางหนากระดาษใหดานบนสุดของ
เอกสารสามารถสอดเขาเปนแผนแรก

3. ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Enhancements (การเพิ่ม
คุณภาพ) จะปรากฏ
The Tray Select menu item will appear if an optional paper
tray is attached to the HP All-in-One.

4. กด  เพ่ือเลือกถาดปอนเขา ตอจากนั้นกด OK
ซึ่งจะเลือกถาดปอนกระดาษและแสดงเมนู "ทําสําเนา"

5. ทําการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนสําหรับการตั้งคาในเมนู "ทําสําเนา"
6. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

การทําสําเนาตนฉบับเดียวกันหลายชุด 
ทานสามารถตั้งจํานวนสําเนาที่ทานตองการพิมพโดยใชตัวเลือกจํานวนสําเนาใน
เมนทูําสําเนา

1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
ในกรณีที่คุณใชถาดตัวปอนเอกสาร ใหวางหนากระดาษใหดานบนสุดของ
เอกสารสามารถสอดเขาเปนแผนแรก

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

4. กด  หรือใชปุมกดเพื่อปอนจํานวนสําเนาไดสูงสุดไมเกินที่กําหนดไว จาก
นั้นจึงกด OK
(จํานวนสําเนาสูงสุดจะตางกันไปตามรุน)
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เคล็ดลับ ในกรณีที่คุณกดปุมลูกศรคางไว จํานวนสําเนาจะเปลี่ยน
เพ่ิมข้ึนท่ีละหาชุดเพ่ือใหงายสําหรับการทําสําเนาจํานวนมาก

5. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
ในตัวอยางนี้ HP All-in-One จําทําสําเนาภาพถายตันฉบับขนาด10 คูณ
15 ซม. จํานวนหกชุด

การทําสําเนาเอกสารสองหนาสีขาวดํา 
ทานสามารถใชHP All-in-One เพ่ือทําสําเนาเอกสารหนึ่งหนาหรือหลายหนา
แบบสีหรือขาวดําได ในตัวอยางนี้HP All-in-One ถูกใชเพ่ือทําสําเนาตนฉบับ
สองหนาแบบขาวดํา

การทําสําเนาเอกสาร 2 หนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. ใหโหลดตนฉบับหงายขึ้นในถาดตัวปอนเอกสาร

วางหนากระดาษใหดานบนสุดของเอกสารสอดเขาเปนแผนแรก
3. กด เริ่มพิมพสดีํา

ทําสําเนาสองดาน 
ทานสามารถทําสําเนาแบบสองหนาจากตนฉบับแบบขนาด letter หรือ A4
แบบหนาเดียว หรือสองหนาได

หมายเหตุ ทานสามารถทําสําเนาแบบสองหนาไดก็ตอเมื่อ
HP All-in-One ของทานมีอุปกรณเสริมการพิมพแบบสองหนา
อัตโนมัติ HP อุปกรณเสริมการพิมพแบบสองหนาอัตโนมัติเปนอุปกร
ณืมาตรฐานสําหรับเครื่องบางรุน หรือสามารถซื้อแยกตางหากได

ในการทําสําเนาสองดานจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
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2. ใหโหลดตนฉบับขนาดกระดาษจดหมายหรือ A4 หงายขึ้นในถาดตัวปอน
เอกสาร
วางหนากระดาษใหดานบนสุดของเอกสารสอดเขาเปนแผนแรก

หมายเหตุ ทานไมสามารถทําสําเนาแบบสองหนาจากตนฉบับที่มี
ขนาด legal ได

3. ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Copy Paper Size (ขนาด
กระดาษสําเนา) จะปรากฏขึ้น

4. เลือกตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกจากรายการตอไปนี้โดยการกด  เพ่ือไฮตไลต
การตั้งคาท่ีตองการ ตอจากน้ันใหกด OK
– 1 > 1: this option produces a standard single-sided copy

from a single-sided original.
– ตัวเลือกนี้จะใชตนฉบับแบบหนาเดียวสองแผนเพ่ือทําสําเนาแบบสอง

หนาหนึ่งแผน
– 2 > 1: this option produces single-sided copies of a two-

sided original.
– 2 > 2: this option produces a two-sided copy from a two-

sided original.
5. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

หมายเหตุ หามเอากระดาษออกจากถาดจนกระทั่งสําเนาทั้งสอง
หนาเสร็จสมบูรณ

การทําสําเนารูปภาพแบบไรขอบ   
You can use the Fill Entire Page setting to create a borderless
copy of a photo. หากตองการสรางงานพิมพแบบไมมีขอบโดยไมเปลี่ยนสัด
สวนของตนฉบับ HP All-in-One อาจตัดบางสวนของภาพรอบขอบกระดาษ
ออกไป ในกรณีสวนใหญ การตัดภาพนี้จะไมเปนที่สังเกตเห็น
เพ่ือใหไดสําเนาภาพถายคุณภาพดีที่สุด ใหวางกระดาษภาพถายลงในถาด
ปอนกระดาษ และเปลี่ยนคาการทําสําเนาใหถูกตองตรงตามประเภทกระดาษ
และการเพิ่มคุณภาพภาพถาย นอกจากนี้ ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพถาย
เพ่ือคุณภาพการพิมพที่ดีข้ึน เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพ
ภาพแลวทานจะมรีะบบสีหกสี โปรดอาน การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ ในการทําสําเนาแบบไรขอบ ทานตองมีกระดาษภาพถาย
(หรือมกีระดาษเฉพาะอยางอื่น) ใสไวอยู หาก HP All-in-One ตรวจจับ
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พบกระดาษธรรมดาในถาดปอนเขา เครื่องจะไมทําสําเนาแบบไรขอบ
แตจะทําสําเนาแบบมขีอบแทน

1. ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 คูณ 15 ซม.ลงในถาดปอนเขา

หมายเหตุ หากเครื่อง HP All-in-One ของทานมีถาดปอนเขา
มากกวาหนึ่ง ทานอาจตองเลือกถาดปอนเขาทีถู่กตอง โปรดอาน
เลือกถาดปอนกระดาษเขสําหรับการทําสําเนา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
วางดานกวางของภาพถายใหขนานไปกับขอบดานหนาของกระจก

3. Reduce/Enlarge (ยอขยาย) :
เมนู Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย) จะปรากฎขึ้น

4. กด  ไวจนกวา Scan & Fax (สแกนโทรสาร) จะปรากฏ จากนั้นกด OK
5. กด เริ่มทําสําเนาสี

เครื่อง HP All-in-One จะทําสําเนาภาพถายตนฉบับขนาด 10 คูณ 15
ซม. แบบไรขอบตามท่ีแสดงไว ขางลาง

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาขนาดกระดาษ โปรดดู การ
กําหนดขนาดกระดาษสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาประเภทกระดาษ โปรดดู
กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาการเพิ่มคุณภาพของภาพ
ถาย โปรดดู การปรับสวนที่มีสีออนของสําเนาใหคมชัดข้ึน

สําเนาภาพถายลงบนหนากระดาษเต็มแผน      
ทานสามารถใชการตั้งคาเติมใหเต็มทั้งหนาเพ่ือขยายหรือลดตนฉบับเพื่อเติมให
เต็มพื้นที่ที่สามารถพิมพไดของขนาดกระดาษที่ใสอยูในถาดปอนเขา ใน
ตัวอยางน้ี เติมใหเต็มทั้งหนาจะถูกใชเพ่ือขยายภาพถายขนาด 10 คูณ 15 ซม.
เพ่ือสรางสําเนาแบบไรขอบขนาดฟูลไซส ในการทําสําเนาภาพถายทานอาจตอง
ใชตลับหมึกพิมพภาพเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีท่ีสุด เมื่อติดต้ังตลับหมึก
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พิมพสามสีและตลับหมึกพิมพภาพแลวทานจะมีระบบสีหกสี โปรดอาน การใช
ตลับหมึกพิมพภาพถาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ หากตองการสรางงานพิมพแบบไมมขีอบโดยไมเปลี่ยนสัด
สวนของตนฉบับ HP All-in-One อาจตัดบางสวนของภาพรอบ
ขอบกระดาษออกไป ในกรณีสวนใหญ การตัดภาพนี้จะไมเปนที่สังเกต
เห็น

หมายเหตุ ในการทําสําเนาแบบไรขอบ ทานตองมีกระดาษภาพถาย
(หรือมกีระดาษเฉพาะอยางอื่น) ใสไวอยู หาก HP All-in-One ตรวจจับ
พบกระดาษธรรมดาในถาดปอนเขา เครื่องจะไมทําสําเนาแบบไรขอบ
แตจะทําสําเนาแบบมขีอบแทน

หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะนี้จะทํางานไมถูกตองหากกระจกและที่รอง
ฝาไมสะอาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดเครื่อง
HP All-in-One

1. ใสกระดาษภาพถายขนาด Letter หรือ A4 ลงในถาดปอนกระดาษ
หากเครื่อง HP All-in-One ของทานมถีาดปอนเขามากกวาหน่ึง ทานอาจ
ตองเลือกถาดปอนเขาที่ถูกตอง โปรดอาน เลือกถาดปอนกระดาษเขสําหรับ
การทําสําเนา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
วางดานกวางของภาพถายใหขนานไปกับขอบดานหนาของกระจก

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

4. กด เริ่มทําสําเนาสี
เคล็ดลับ หากสําเนาท่ีไดไมใชเปนแบบไรขอบ ใหต้ังขนาดกระดาษ
เปน 5x7 ไรขอบ หรือ 4x6 ไรขอบ ต้ังประเภทกระดาษเปน
กระดาษภาพถาย ต้ังการเพิ่มคุณภาพของ ภาพถาย ตอจากนั้นให
ลองดูใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาขนาดกระดาษ โปรดดู การ
กําหนดขนาดกระดาษสําเนา
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาประเภทกระดาษ โปรดดู
กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาการเพิ่มคุณภาพของภาพ
ถาย โปรดดู การปรับสวนที่มีสีออนของสําเนาใหคมชัดข้ึน

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

การทําสําเนาภาพถายลงในหนาเดียวหลายครั้งจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ

เคล็ดลับ เพ่ือใหไดคุณภาพที่ดีท่ีสุดเมื่อทําสําเนาภาพถาย ให
โหลดกระดาษภาพถายลงในถาดปอนกระดาษเขา

2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
วางดานกวางของภาพถายใหขนานไปกับขอบดานหนาของกระจก

3. ในสวนทําสําเนา ใหกด ยอ/ขยาย ไวจนกวา Custom 100% (กําหนด
เอง 100%) จะปรากฏขึ้น

4. กด  เพ่ือเลือกขนาดที่ตองการทําสําเนาภาพ แลวกด OK
ขอความ Many on Page? (หลายแผนตอหนา?) อาจปรากฏขึ้น เพ่ือ
ถามวาทานตองการพิมพสําเนาภาพจํานวนหลายชุดใหพอดีกับขนาด
ของกระดาษในถาดปอนกระดาษหรือไม หรือตองการสําเนาเพียงชุดเดียว
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดภาพท่ีทานเลือก
สําหรับภาพบางภาพที่มขีนาดใหญ ทานอาจไมสามารถกําหนดจํานวนภาพ
ตอหนึ่งหนาได ในกรณีน้ี ภาพสําเนาที่ไดจะมเีพียงภาพเดียว

5. หากขอความ Many on Page? (หลายแผนตอหนา?) ปรากฏขึ้น ให
กด  ใหเลือก Yes (ใช) หรือ No (ไม) และกด OK
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6. กด เริ่มทําสําเนาสี

การปรับขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดกีับกระดาษ Letter
หรือ A4    

หากภาพหรือขอความบนตนฉบับเต็มทั้งแผนท่ีไมมีขอบ ใหใช พอดีหนา หรือ
เต็มหนา 91% เพ่ือลดตนฉบับของทานและปองกันการตัดของขอความหรือ
ภาพที่อยูบริเวณขอบของแผนท่ีไมตองการออก

เคล็ดลับ ทานสามารถขยายภาพถายขนาดเล็กใหพอดีภายในพื้นที่ที่
สามารถพิมพไดของหนาขนาดฟูลไซส หากตองการใชคุณสมบัตินี้โดย
ไมเปลี่ยนขนาดของตนฉบับหรือตัดขอบ HP All-in-One อาจตองเหลือ
พ้ืนที่วางขนาดไมเทากันรอบๆ ขอบกระดาษไว

1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
ในกรณีที่คุณใชถาดตัวปอนเอกสาร ใหวางหนากระดาษใหดานบนสุดของ
เอกสารสามารถสอดเขาเปนแผนแรก

หมายเหตุ If you are using the Fit to Page setting, you
must load your original on the glass.

3. ในบริเวณทําสําเนา ใหกด ลด/ขยาย
4. เลือกอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ีโดยการกด  เพ่ือเลือกการตั้งคาที่ตอง

การ แลวจึงกด OK.
– Full Page 91% (เต็มหนา 91 %) ใหใชการตั้งคาน้ีในกรณีที่คุณ

ไดโหลดตนฉบับลงในถาดตัวปอนเอกสาร
– Fit to Page (พอดีกับหนา): ใหใชการตั้งลคาน้ีในกรณีที่คุณโหลด

ตนฉบับควํ่าหนาลงมุมหนาดานขวาของกระจก
5. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
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การปรับขนาดตนฉบับโดยใชคาทีก่ําหนดเอง       
คุณสามารถใชการตั้งคาที่กําหนดเองเพื่อยอหรือขยายสําเนาของตนฉบับ

1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
ในกรณีที่คุณใชถาดตัวปอนเอกสาร ใหวางหนากระดาษใหดานบนสุดของ
เอกสารสามารถสอดเขาเปนแผนแรก

3. ในสวนทําสําเนา ใหกด ยอ/ขยาย ไวจนกวา Custom 100% (กําหนด
เอง 100%) จะปรากฏขึ้น

4. กด  หรือ  หรือใชแผงแปนพิเศษเพื่อใสจํานวนเปอรเซ็นตเพ่ือลดหรือ
ขยายสําเนา ตอจากน้ันกด OK
(จํานวนเปอรเซ็นตตํ่าสุดและสูงสุดในการปรับขนาดสําเนานั้นแตกตางกัน
ตามแตรุน)

เคล็ดลับ ในกรณีที่คุณกดปุมลูกศรใดลูกศรหนึ่งคางไว เปอรเซ็นต
การยอ/ขยายจะเพ่ิมข้ึนทีละหาเปอรเซ็นต

5. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

การสําเนาเอกสารขนาด legal บนกระดาษ letter       
ทานสามารถใชการตั้งคา Legal > Ltr 72% เพ่ือลดสําเนาของเอกสารขนาด
legal ไปเปนขนาดที่พอดีกับกระดาษขนาด letter

หมายเหตุ ตัวอยางจํานวนเปอรเซ็นต Legal > Ltr 72% อาจจะไม
ตรงกันกับจํานวนเปอรเซ็นตที่ปรากฏขึ้นในจอแสดงผลแผงควบคุม

ในการพิมพเอกสารขนาดทางการลงบนกระดาษจดหมายจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. ใหโหลดตนฉบับของคุณหงายขึ้นในถาดตัวปอนเอกสาร

ใหวางหนากระดาษในถาดตัวปอนเอกสารใหดานบนสุดของเอกสาร
สามารถสอดเขาเปนแผนแรก

3. ในสวนทําสําเนา ใหกด ยอ/ขยาย ไวจนกวา Legal > Ltr 72% (Legal
Ltr 72%) จะปรากฏขึ้น

4. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
HP All-in-One จะยอขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดีกับพื้นที่ที่พิมพ
ของกระดาษ letter ตามท่ีแสดงไวดานลางน้ี
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การทําสําเนาตนฉบับทีมี่สีจาง      
ทานสามารถใชตัวเลือก Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) เพ่ือปรับความ
สวางและความเขมของสําเนา นอกจากนี้ทานยังสามารถปรับความเขมของสีเพ่ือ
ทําใหสีบนสําเนาชัดเจนข้ึนหรือเฉียบคมข้ึน

1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
ในกรณีที่คุณใชถาดตัวปอนเอกสาร ใหวางหนากระดาษใหดานบนสุดของ
เอกสารสามารถสอดเขาเปนแผนแรก

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

4. กด  เพ่ือทําใหสําเนามีสีเขมข้ึนแลวจึงกดOK (ตกลง)

หมายเหตุ นอกจากนี้ทานยังสามารถกด  เพ่ือทําใหสําเนาสวางขึ้น
ได

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

6. กด  เพ่ือทําใหภาพคมชัดมากขึ้น แลวจึงกดOK(ตกลง)

หมายเหตุ นอกจากนั้น ทานยังสามารถกด  เพ่ือทําใหภาพมีสีออน
ลงไดเชนกัน

7. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

การทําสําเนาเอกสารทีผ่านการสงแฟกซมาแลวหลายครั้ง     
ทานสามารถใชคุณลักษณะเฉพาะการเพิ่มคุณภาพเพ่ือปรับคุณภาพของเอกสาร
ที่เปนขอความโดยการทําใหขอบของขอความใหชัดข้ึนหรือปรับภาพถายโดย
การเพิ่มคุณภาพสีจางที่อาจจะไมปรากฏเปนสีขาว

การเพิ่มคุณภาพแบบผสมเปนตัวเลือกดีฟอลต ใชการเพิ่มคุณภาพแบบผสมเพ่ือ
ทําใหขอบตัวหนังสือของตนฉบับสวนใหญชัดข้ึน
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การทําสําเนาเอกสารทีไ่มชัดจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
ในกรณีที่คุณใชถาดตัวปอนเอกสาร ใหวางหนากระดาษใหดานบนสุดของ
เอกสารสามารถสอดเขาเปนแผนแรก

3. ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Enhancements (การเพิ่ม
คุณภาพ) จะปรากฏ

4. กด  เพ่ือเลือก Text enhancement (การเพิ่มคุณภาพขอความ แลวจึง
กดOK(ตกลง)

5. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

เคล็ดลับ ถาเกิดเหตุการณใดตอไปนี้ ใหปดคุณสมบัติText
enhancement (การเพิ่มคุณภาพขอความ ดวยการเลือก Photo (ภาพ
ถาย หรือ None (ไมมี:

● มีจุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของทาน
● ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมจีุดดาง (ไมเรียบ)
● วัตถุหรือเสนที่เปนสีซึ่งมลีักษณะบางจะมีสวนที่เปนสีดําปรากฏขึ้น
● มีเสนแนวนอนหรือแถบขาวปรากฎขึ้นในแผนสําเนาบริเวณสีสวางไปจน

ถึงสีเทากลาง

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

ถึงสีเทากลาง

การทําสําเนาภาพถายทีม่แีสงสวางมากเกินไปจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
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เคล็ดลับ เพ่ือใหไดคุณภาพที่ดีท่ีสุดเมื่อทําสําเนาภาพถาย ให
โหลดกระดาษภาพถายลงในถาดปอนกระดาษเขา

2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
วางดานกวางของภาพถายใหขนานไปกับขอบดานหนาของกระจก

3. ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Enhancements (การเพิ่ม
คุณภาพ) จะปรากฏ

4. กด  เพ่ือเลือกการเพ่ิมคุณภาพ Photo (ภาพถาย) แลวกด OK
5. กด เริ่มทําสําเนาสี

การทําโปสเตอร     
ทานสามารถใชคุณสมบัติ Poster (โปสเตอร) เพ่ือขยายสําเนาตนฉบับแตละ
สวนใหมีขนาดใหญแลวนํามาตอรวมกันเปนโปสเตอรได

1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ

เคล็ดลับ ในกรณีที่คุณกําลังทําสําเนาภาพถายลงบนโปสเตอร ใหใช
กระดาษภาพถายเต็มแผนเพ่ือใหไดสําเนาคุณภาพสูงสุด

2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
ถาทานกําลังทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพลงบนกระจกโดยใหดานกวาง
ของภาพถายขนานไปกับขอบดานหนาของกระจก

3. ในบริเวณทําสําเนา ใหกด ลด/ขยาย ตอจากนั้นกด 8
4. Press  to select a page width for the poster.

ขนาดโปสเตอรที่ต้ังเปนดีฟอลตมคีวามกวางเทากับ 2 หนา
5. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

หลังจากเลือกความกวางของโปสเตอรแลว HP All-in-One จะปรับความ
ยาวโดยอัตโนมัติเพ่ือรักษาอัตราสวนของตนฉบับ
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เคล็ดลับ หากตนฉบับไมสามารถทําการขยายเปนขนาดโปสเตอรที่
เลือกไดเพราะตนฉบับมจีํานวนเปอรเซ็นตการซูมเกิน ขอมูลขอผิด
พลาดจะแสดงขึ้นและบอกใหลองขนาดความกวางที่เล็กกวา เลือก
โปสเตอรขนาดเล็กและทําสําเนาใหมอีกครั้ง

6. หลังจากพิมพโปลเตอรแลว ใหขลิบริมของแผนโปสเตอรและติดเทปแผน
โปสเตอรเขาดวยกัน

การเตรียมสิ่งพิมพทีผ่นึกดวยเตารีด   
ทานสามารถทําสําเนาภาพหรือขอความลงบนแผนประทับรีดรอน ตอจากนั้นให
รีดมันลงบนเสื้อยืดทีเชิรต ปลอกหมอน เ  สื่อรอง หรือช้ินผาอ่ืนๆ

เคล็ดลับ ฝกการใชแผนประทับรีดรอนบนผาเกาๆ กอน

1. วางกระดาษสิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีดลงในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก

ถาทานกําลังทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพลงบนกระจกโดยใหดานกวาง
ของภาพถายขนานไปกับขอบดานหนาของกระจก

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

4. กด  เพ่ือเลือก Iron-On (สิ่งพิมพผนึกดวยเตารีด) หรือ Iron-On
Mirrored (ส่ิงพิมพผนึกดวยเตารีดแบบกลับดาน) จากนั้นกด OK
– Select Iron-On as the paper type if you are using

HP Iron-On Transfers for color fabrics. If you are using
HP Iron-On Transfers for color fabrics the image does
not need to be reversed to appear properly on the fabric.

– Select Iron-On Mirrored if you are using HP Iron-On
Transfers for light or white fabrics. The HP All-in-One
automatically copies a mirror image of your original so
that it will appear properly when you iron it onto light or
white fabric.

5. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
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การเปลี่ยนคาดฟีอลตของการทําสําเนา   
เมื่อทานเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนาจากแผงควบคุม การตั้งคานั้นจะใชกับงานที่
ทําสําเนาอยูในขณะน้ันเทานั้น หากตองการใหคาการทําสําเนามผีลตองานทํา
สําเนาในอนาคตท้ังหมดทานสามารถบันทึกคาเหลานั้นเปนคาดีฟอลตได

เมื่อทานเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนาจากแผงควบคุม หรือ HP ตัวจัดการ การตั้ง
คาน้ีจะใชกับงานที่ทําสําเนาอยูในขณะน้ีเทานั้น หากตองการใหคาการทําสําเนา
มีผลตองานทําสําเนาในอนาคตท้ังหมดทานสามารถบันทึกคาเหลานั้นเปนคาดี
ฟอลตได

1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. ใสตนฉบับควํ่าหนาบนมุมขวาดานบนของกระจกหรือหงายหนาข้ึนในถาด

ปอนเอกสาร
ในกรณีที่คุณใชถาดตัวปอนเอกสาร ใหวางหนากระดาษใหดานบนสุดของ
เอกสารสามารถสอดเขาเปนแผนแรก

3. In the Copy area, press Menu and make any needed
changes to the copy settings.

4. ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Set New Defaults (ต้ังคาดี
ฟอลตใหม) จะปรากฏขึ้น

5. กด  เพ่ือเลือก Yes (ใช)
6. กด OK (ตกลง) เพ่ือใชงานคาที่กําหนดเปนคาดีฟอลตใหม
7. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
คาที่ทานกําหนดไวท่ีนี่จะถูกบันทึกอยูใน HP All-in-One เทาน้ัน คาเหลานั้น
จะไมปรับเปลี่ยนคาในซอฟตแวร ทานสามารถบันทึกการตั้งคาท่ีใชบอยโดยใช
ซอฟตแวร HP Image Zone ที่มากับ HP All-in-One ของทาน สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพ
ของ HP)

หยุดการทําสําเนา     
➔ หากตองการหยุดทําสําเนา ใหกดปุม ยกเลิก บนแผงควบคุม
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8 การใชคุณสมบัตกิารสแกน

การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับคอมพิวเตอรของทาน ทานสามารถสแกนไดแทบทุกอยาง ไมวาจะเปน
ภาพถาย บทความจากวารสาร และเอกสารขอความตราบใดที่คุณระมัดระวังไม
ใหขูดกับกระจกบน การสแกนไปยังการดหนวยความจําจะทําใหทานสามารถ
พกพาภาพที่สแกนไวแลวได

ทานสามารถใชคุณสมบัติการสแกนของ HP All-in-One ทําสิ่งตอไปน้ี:
● สแกนขอความจากบทความเขาสูโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอรและอางอิง

บทความในรายงาน
● พิมพนามบัตรและแผนพับโดยการสแกนโลโกและใชโลโกในซอฟตแวร

สําหรับตีพิมพ
● สงภาพถายไปยังเพ่ือนหรือญาติโดยการสแกนงานพิมพที่ชอบและใสงาน

พิมพเหลาน้ันเขาไปในขอความอีเมล
● สรางรายการของคงคลังรูปภาพสําหรับบานหรือที่ทํางานของคุณ
● เก็บถาวรรูปภาพที่เปนสมบัติในสมุดติดภาพอิเล็กทรอนิค

หมายเหตุ สแกนขอความ (รูจักกันในช่ือ การแปลงงานพิมพและลายมือ
ไปเปนรหัสโดยใชสแกนเนอร หรือ OCR) จะทําใหทานสามารถนําเอา
เนื้อหาในบทความนิตยสาร หนังสือ และสิ่งพิมพอื่นๆ เขาไปใน
โปรแกรมเวิรดโพสเซสเซอรที่ชอบ (และโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมาย)
เพ่ือใหเปนขอความท่ีสามารถแกไขไดอยางสมบูรณ การเรียนรูวิธีการ
ทํา OCR ที่ถูกตองนั้นถือเปนสิ่งสําคัญ หากทานตองการผลการสแกนที่ดี
เยี่ยม อยาคาดหวังวาเอกสารขอความที่ไดรับการสแกนนั้นจะสมบูรณ
แบบเมื่อทานใชซอฟตแวร OCR เปนครั้งแรก การใชซอฟตแวร OCR
นั้นเปนศิลปะอยางหน่ึงที่ตองอาศัยเวลาและการฝกฝนจนชํานาญ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนเอกสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารที่มี
ทั้งตัวอักษรและภาพ โปรดอานเอกสารที่ใหมาพรอมกับซอฟตแวร
OCR ของทาน

เมื่อตองการใชคุณสมบัติการสแกนเครื่องHP All-in-One และคอมพิวเตอร
ของทานตองเชื่อมตอกันและเปดใชงานอยู อีกทั้งตองมกีารติดต้ังและรัน
ซอฟตแวร HP All-in-One บนเครื่องคอมพิวเตอรกอนที่จะทําการสแกน เพ่ือ
ตรวจสอบการรันซอฟตแวรของ HP All-in-One บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
Windows โปรดดูที่ไอคอน HP All-in-One ในซสิเต็มเทรยที่ดานขวาลางของ
หนาจอใกลกับเวลา บนเครื่อง Macintosh จะมกีารรัน
ซอฟตแวรHP All-in-One เสมอ
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หมายเหตุ If you close the Hewlett-Packard Digital Imaging
Monitor icon in the Windows system tray, it can cause your
HP All-in-One to lose some of its scan functionality and
result in the No Connection error message. ในกรณีนี้ ทาน
สามารถเรียกการทํางานเต็มรูปแบบกลับมาไดดวยการรีสตาร
ทคอมพิวเตอรของทานหรือเริ่มการใชงานซอฟตแวร HP Image
Zone

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

This chapter contains information on scanning to an application,
to an HP Instant Share destination, and to a memory card. It
also contains information about scanning from the HP ตัวจัดการ,
and adjusting the preview image.

สแกนไปยังแอปพลเิคชัน 
ทานสามารถสแกนตนฉบับทีว่างอยูบนกระจกจากแผงควบคุมไดโดยตรง

หมายเหตุ เมนูท่ีแสดงในสวนนี้อาจแตกตางกันในเนื้อหาทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรของทานและแอพพลิเคช่ันท่ีทาน
ต้ังคาใหเปนจุดหมายปลายทางการสแกนใน HP Image Zone

การสแกนตนฉบับ (เชื่อมตอแบบ USB) 
ปฏิบัติตามข้ันตอนเหลาน้ีหาก HP All-in-One ของทานเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรโดยตรงผานทางสายเคเบิล USB
1. ใสตนฉบับควํ่าหนาลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2. ในบริเวณสแกน ใหกด สแกนไปยัง

เมนู "สแกนไปยัง" จะปรากฏขึ้น แสดงรายการปลายทาง รวมทั้งโปรแกรม
ประยุกต ไมวาคุณจะสแกนอะไรก็ตาม ปลายทางเริ่มตนคือปลายทางที่คุณ
ไดเลือกเมื่อคุณใชเมนนูี้ลาสุด สามารถปรับโครงแบบเมน ู"สแกนไปยัง"
ได ทานจะกําหนดใหแอพพลิเคชันใดและจุดหมายปลายทางอื่นๆ แสดงขึ้น
บนเมนูสแกนไปยังโดยใช HP Image Zone บนเคร่ืองคอมพิวเตอรของ
ทาน

3. To select an application to receive the scan, press  until
the destination you want displays on the control panel
display, and then press Start Scan.
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A preview image of the scan appears in the HP Scan
window on the computer, where you can make changes to
the preview before the final scan. การเปลี่ยนแปลงทีท่ําข้ึนกับภาพ
แสดงตัวอยางจะไมมกีารบันทึกลงในแฟมภาพตนฉบับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแตงภาพตัวอยาง โปรดดูหนาจอ
HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวรของทาน

4. ทําการปรับแตงภาพตัวอยางตามตองการในหนาตาง HP Scan เมื่อ
สแกนเสร็จ คลิกAccept  (ตกลง)
เครื่อง HP All-in-One จะสงงานสแกนไปยังแอปพลิเคชันท่ีเลือกไว เชน
หากทานเลือก HP Image Zone เครื่องจะเปดและแสดงภาพขึ้นมาโดย
อัตโนมัติ

การสแกนตนฉบับ (เชื่อมตอผานระบบเครือขาย) 
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้หากเชื่อมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นในระบบเครือขาย

1. ใสตนฉบับควํ่าหนาลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2. ในบริเวณสแกน ใหกด สแกนไปยัง

เมนู "สแกนไปยัง" จะปรากฏขึ้น แสดงรายการตัวเลือกตางๆ
3. กด  เพ่ือเลือก Letter และจากนั้นจึงกดOK (ตกลง)

เมนู Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) จะปรากฏขึ้น โดยมี
รายการคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ HP All-in-One

หมายเหตุ เมนู Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) อาจ
แสดงเครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับสาย USB นอกเหนือจาก
เครื่องที่เช่ือมตอผานเครือขาย

4. ในการเลือกเครื่องคอมพิวเตอรท่ีต้ังเปนดีฟอลต ใหกด OK To select
another computer, press  to highlight your selection and
then press OK. การสงงานสแกนไปยังแอปพลิเคชันบนเครื่อง
คอมพิวเตอร ใหเลือกเครื่องคอมพิวเตอรในเมนู
เมนู "สแกนไปยัง" จะปรากฏขึ้น แสดงรายการปลายทาง รวมทั้งโปรแกรม
ประยุกต ไมวาคุณจะสแกนอะไรก็ตาม ปลายทางที่ต้ังเปนคาดีฟอลตจะเปน
ปลายทางที่ทานเลือกไวครั้งสุดทายที่ใชเมนูน้ี ทานจะกําหนดจุดหมายปลาย
ทางใดท่ีจะแสดงบนเมนสูแกนไปยังโดยใช HP Image Zone บนเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวรของ
ทาน
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5. การเลือกแอพพลิเคช่ันเพ่ือรับภาพที่สแกน ใหใช  หรือ  เพ่ือเลือกแอ
พพลิเคช่ัน แลวกด OK หรือ เริ่มสแกน
หากทานเลือก HP Image Zone ภาพตัวอยางของการสแกนจะปรากฏ
ข้ึนในหนาตาง HP Scan บนเครื่องคอมพิวเตอร ที่ทานสามารถตกแตง
ได

6. ทําการปรับแตงภาพตัวอยางตามตองการในหนาตาง HP Scan (การส
แกนของ HP) เมื่อสแกนเสร็จ คลิก Accept (ตกลง)
เครื่อง HP All-in-One จะสงงานสแกนไปยังแอปพลิเคชันท่ีเลือกไว เชน
หากทานเลือก HP Image Zone เครื่องจะเปดและแสดงภาพขึ้นมาโดย
อัตโนมัติ

Send a scan to an HP Instant Share
destination             

HP Instant Share จะทําใหทานสามารถใชภาพถายของทานรวมกันไดกับ
ครอบครัวและเพื่อนผานทางขอความอีเมล อัลบั้มภาพถายออนไลน และงาน
พิมพคุณภาพสูง

หมายเหตุ มีเฉพาะบางประเทศ/ภูมิภาคเทานั้นที่สามารถสั่งพิมพภาพ
ถายทางออนไลนได

ในสวนนี้จะมีขอมูลเกี่ยวกับการใชภาพสแกนรวมกันจากอุปกรณที่เช่ือมตอสาย
เคเบิล USB และอุปกรณที่เช่ือมตอกับเครือขาย

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

หมายเหตุ หากทานไดต้ังคา HP Instant Share บนเครือขายไวกอน
แลว ทานจะไมสามารถใช HP Instant Share บนอุปกรณที่เช่ือมตอ
กับ USB

1. ใสตนฉบับควํ่าหนาลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกหรือ (หากทานกําลัง
ใชถาดปอนเอกสาร) ในถาดเอกสาร

2. ในบริเวณสแกน ใหกด สแกนไปยัง
เมนู "สแกนไปยัง" จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแผงควบคุม

3. ใช  เพ่ือไฮไลต HP Instant Share
4. กด OK เพ่ือเลือกปลายทางและสแกนรูปภาพ

เครื่องจะสแกนภาพและอัพโหลดเขาเครื่องคอมพิวเตอร
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สําหรับผูใช Windows ซอฟตแวร HP Image Zone จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอร แท็ป HP Instant Share จะปรากฏขึ้น ภาพขนาดยอของ
ภาพที่สแกนจะปรากฏขึ้นใน Selection Tray (เทรยรายการเลือก)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Image Zone โปรดดู วิธใีช HP
Image Zoneบนหนาจอที่มากับซอฟตแวร
สําหรับผูใชเครื่อง Macintosh แอพพลิเคชันซอฟตแวรสําหรับไคลเอนต
ของ HP Instant Share จะเปดข้ึนบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน ภาพ
ขนาดยอของภาพที่สแกนจะปรากฏขึ้นในหนาตาง HP Instant Share

หมายเหตุ หากทานกําลังใชเวอรช่ันของ Macintosh OS ที่เกา
กวา OS X v10.1.5 (รวมถึง OS 9) ภาพที่สแกนจะถูกอัพโหลด
ไปยัง HP แกลเลอรีภ่าพ บนเครื่อง Macintosh ของทาน คลิกE-
mail (อีเมล) สงภาพถายแนบไปกับอีเมลโดยการปฏิบัติตามคําสั่ง
บนหนาจอคอมพิวเตอร

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับการใชภาพสแกนรวม
กันกับผูอื่นโดยใช HP Instant Share

ใชภาพทีส่แกนรวมกันกับเพื่อนและญาต ิ(เชื่อมตอกับเครือขาย)
ใชภาพที่สแกนโดยกด สแกนไปยัง บนแผงควบคุม ในการใชปุม สแกนไปยัง
ใหวางภาพคว่ําหนาลงบนกระจก เลือกจุดหมายปลายทางที่ทานตองการสงภาพ
ไป และเริ่มตนสแกน
กอนที่ทานจะสามารถใชภาพที่สแกนบน HP All-in-One ที่เช่ือมตอกับเครือ
ขายได ทานตองติดต้ัง HP Image Zone บนเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานเสีย
กอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP Image Zone บนเครื่อง
คอมพิวเตอร ใหดูคูมือการตั้งคาที่มากับ HP All-in-One
1. ใสตนฉบับควํ่าหนาลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกหรือ (หากทานกําลัง

ใชถาดปอนเอกสาร) ในถาดเอกสาร
2. ในบริเวณสแกน ใหกด สแกนไปยัง

เมนู "สแกนไปยัง" จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแผงควบคุม
3. กด  เพ่ือเลือก Letter และจากนั้นจึงกดOK (ตกลง)

The Select Computer menu appears on the control panel
display.

4. กด  เพ่ือเลือกขนาดที่ตองการทําสําเนาภาพ แลวกด OK
เมนู "สแกนไปยังโปรแกรมประยุกต" จะปรากฏขึ้น.

5. กด  เพ่ือเลือก HP Instant Share และจากนั้นจึงกดOK (ตกลง)
6. จะมกีารสแกนภาพและสงไปยังคอมพิวเตอรท่ีคุณเลือก
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การสงภาพทีส่แกนไปยังการดหนวยความจํา 
ทานสามารถสงภาพที่สแกนเปนภาพ JPEG ไปยังการดหนวยความจําที่
เสียบอยูในชองเสียบการดหนวยความจําบน HP All-in-One ซึ่งจะชวยใหทาน
สามารถใชคุณสมบัติการดหนวยความจําเพื่อพิมพงานแบบไมมขีอบและอัลบั้ม
ภาพจากภาพที่สแกนได และยังชวยใหทานสามารถใชอุปกรณอื่นๆ ที่รองรับ
การดหนวยความจําในการนําภาพสแกนออกมาใชได

สงภาพสแกนไปยังการดหนวยความจําทีอ่ยูใน HP All-in-One (ทีเ่ชื่อมตอกับ
USB)

คุณสามารถสงภาพที่สแกนเปนภาพ JPEG ไปยังการดหนวยความจํา This
section describes the process when your HP All-in-One is
directly connected to your computer through a USB cable. ตรวจดู
วามีการดหนวยความจําเสียบอยูใน HP All-in-One
1. ใสตนฉบับควํ่าหนาลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2. In the Scan area, press Scan To until Memory Card

displays on the control panel display.
3. กด OK (ตกลง)

เครื่อง HP All-in-One จะสแกนภาพและบันทึกไฟลลงการดหนวยความ
จําในรูปแบบ JPEG

สงภาพสแกนไปยังการดหนวยความจําทีอ่ยูใน HP All-in-One (ทีเ่ชื่อมตอกับ
เครือขาย)

คุณสามารถสงภาพที่สแกนเปนภาพ JPEG ไปยังการดหนวยความจํา This
section describes the process when your HP All-in-One is
connected to a network.
1. ใสตนฉบับควํ่าหนาลงบนมุมขวาดานหนาของกระจก
2. In the Scan area, press Scan To until Memory Card

displays on the control panel display.
3. กด OK (ตกลง)

เครื่อง HP All-in-One จะสแกนภาพและบันทึกไฟลลงการดหนวยความ
จําในรูปแบบ JPEG

หยุดการสแกน     
➔ หากตองการหยุดสแกน ใหกดปุม ยกเลิก บนแผงควบคุม หรือใน

HP Image Zone ใหคลิก Cancel (ยกเลิก)
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9 การพิมพจากคอมพิวเตอร 
เครื่อง HP All-in-One สามารถใชไดกับซอฟตแวรแอปพลิเคชันใดก็ไดที่ใช
พิมพได ข้ันตอนตางๆ จะมีความแตกตางเล็กนอยข้ึนอยูกับวาคุณกําลังพิมพ
จาก Windows PC หรือจาก Macintosh ตรวจสอบใหแนใจวาทานปฏิบัติ
ตามวิธีการใชงานสําหรับระบบปฏิบัติการของทานในบทนี้

นอกจากความสามารถในการพิมพทีไ่ดอธิบายในบทน้ีแลว คุณยังสามารถพิมพ
งานพิมพพิเศษเชนพิมพแบบไรขอบ จดหมายขาว และแถบประกาศ พิมพภาพ
โดยตรงจากการดหนวยความจําหรือจากกลองถายรูปดิจิตัลที่สนับสนุน
PictBridge และใชภาพที่สแกนในโครงการการพิมพใน
● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพจากการดหนวยความจําหรือกลอง

ดิจิตอล โปรดดู การใชการดหนวยความจําหรือกลอง PictBridge
● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานพิมพพิเศษหรือการพิมพภาพใน

HP Image Zone โปรดดูวิธใีช HP Image Zoneบนหนาจอ

การพิมพจากซอฟตแวรแอปพลเิคชัน  
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะต้ังคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติเมื่อทานพิมพ
จากหรือพิมพโดยใชเทคโนโลยี HP ColorSmart ทานจําเปนตองเปลี่ยนการ
ต้ังคาตางๆ ดวยตัวเองก็ตอเมื่อทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ พิมพลงบน
กระดาษเฉพาะประเภทกระดาษหรือฟลม หรือใชคุณสมบัติพิเศษ

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

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

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

เคล็ดลบั You can easily select the appropriate options
for your print job by choosing one of the predefined
print tasks on the Printing Shortcuts tab. Click a type
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of print task in the What do you want to do? list. คาดี
ฟอลตสําหรับงานพิมพประเภทนั้นจะถูกกําหนดไวและสรุปบนแท็บ
Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) หากจําเปน ทาน
สามารถปรับการตั้งคาไดที่นี่ หรือเปลี่ยนแปลงบนแท็บอื่นๆ ใน
กรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) ได

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

การพิมพจากซอฟแวรแอปพลเิคชั่นทีใ่ชเพ่ือสรางเอกสาร (ผูใช Macintosh)
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. เลือก HP All-in-One ใน 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) ในซอฟตแวรแอปพลิเคช่ัน 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) ในซอฟตแวรแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก Print (พิมพ)

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

7. เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพแตละตัวในปอปอัพเมนใูหเหมาะสมกับงานของ
ทาน

8. คลิก Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ   
ทานสามารถปรับแตงการตั้งคาการพิมพของHP All-in-One เพ่ือจัดการกับ
งานพิมพไมวาจะเปนงานใด
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ผูใช Windows
กอนที่ทานจะเปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ ทานควรตัดสินใจวาทานตองการเปลี่ยน
การตั้งคาสําหรับงานพิมพปจจุบันเทานั้น หรือทานตองการทําการตั้งคาดังกลาว
เปนดีฟอลตสําหรับงานพิมพในอนาคตท้ังหมด ลักษณะที่ทานแสดงการตั้งคา
การพิมพน้ันจะข้ึนอยูกับวาทานตองการใชการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกับงานพิมพ
ในอนาคตท้ังหมดหรือเพียงแคงานพิมพปจจุบันเทานั้น

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพในอนาคต
1. ใน HP ตัวจัดการ ใหคลิก การตั้งคา ช้ีไปที่ การตั้งคาการพิมพ  ตอจากนั้น

ใหคลิก การตั้งคาเครื่องพิมพ
2. ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิกOK (ตกลง)

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

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

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

เพ่ือพิมพงาน

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

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

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

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

3. เปลี่ยนคาขนาดกระดาษ แนวการพิมพ และปรับขนาด แลวคลิก OK
(ตกลง)

บท 9
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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) ในซอฟตแวรแอปพลิเคช่ัน 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 การติดตั้งแฟกซ   
หลังจากปฏิบัติตามข้ันตอนทั้งหมดในคูมือการตั้งคาเสร็จเรียบรอยแลว ใหใชวิธี
การใชงานในบทนี้เพ่ือดําเนินการตั้งคาแฟกซใหเสร็จสมบูรณ โปรดรักษาคูมือ
การตั้งคาไวสําหรับใชในภายหลัง

ในบทนี้ ทานจะไดเรียนรูวิธีการตั้งคา HP All-in-One ของทานโดยให
การสงแฟกซสามารถทํางานไดกับอุปกรณและบริการที่ทานอาจจะมีอยูแลวดวย
สายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One ของทาน

เคล็ดลับ คุณยังสามารถใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ัง
แฟกซ) (Windows) หรือ Setup Assistant (ตัวชวยการติดต้ัง)
(Macintosh) เพ่ือชวยทานต้ังคาแฟกซบางอยางไดอยางรวดเร็ว เชน
ระบบตอบรับและระบุขอมูลหัวกระดาษแฟกซ คุณสามารถเขาสู Fax
Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแฟกซ) (Windows) หรือ Setup
Assistant (ตัวชวยการติดต้ัง) (Macintosh) ผานทาง HP Image
Zone ซอฟตแวร สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเขาสู HP Image Zone
โปรดดู ใช HP Image Zone เพ่ือการใชงาน HP All-in-One เพ่ิม
เติม หลังจากที่รัน Fax Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแฟกซ)
(Windows) หรือ Setup Assistant (ตัวชวยการติดต้ัง)
(Macintosh) ใหปฏิบัติตามข้ันตอนในบทน้ีเพ่ือทําใหการติดต้ังแฟกซ
เสร็จสมบูรณ

กอนที่ทานจะเร่ิมต้ังคา HP All-in-One ของทานเพ่ือสงแฟกซ ใหกําหนดชนิด
ของระบบโทรศัพทที่ประเทศ/ภูมิภาคของทานใช วิธีการต้ังคา
HP All-in-One เพ่ือสงแฟกซนั้นแตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาทานมีระบบ
โทรศัพทแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

● หากประเภทตัวเช่ือมตอบนอุปกรณโทรศัพทที่ใชรวมกันของทาน (โมเด็ม
โทรศัพท และเครื่องตอบรับโทรศัพท) ไมสามารถเชื่อมตอกันไดกับพอรต
"2-EXT" บน HP All-in-One และกลับตองเชื่อมตอที่ชองเสียบบน
กําแพงสําหรับโทรศัพท ทานอาจจะมีระบบโทรศัพทประเภทอนุกรมอยูก็
เปนได ตรวจดูตารางขางลางเพ่ือตรวจใหแนใจวาประเทศ/ภูมิภาคของทาน
ไมไดปรากฏอยูในรายชื่อน้ี หากทานไมแนใจวาทานมีระบบโทรศัพทชนิด
ไหน (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน) ใหตรวจสอบการทางบริษัทโทรศัพท
ของทาน ระบบโทรศัพทประเภทนี้ใชสายโทรศัพทแบบ 4 เสนเพ่ือเช่ือม
ตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบบนกําแพงสําหรับโทรศัพท

● หากประเทศ/ภูมิภาคของทานมีช่ืออยูในตาราง ทานอาจจะมรีะบบโทรศัพท
ประเภทขนานอยูก็เปนได ระบบโทรศัพทประเภทน้ีใชสายโทรศัพทแบบ

98 HP Officejet 7200 All-in-One series

กา
รต
ิดต
ั้งแ
ฟ
กซ




2 เสนเพ่ือเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบบนกําแพงสําหรับ
โทรศัพท

อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน

เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย

เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร สเปน ไตหวัน

ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวียดนาม   

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถตรวจสอบปลายสายโทรศัพทที่มาใน
กลองกับ HP All-in-One ของทาน หากสายโทรศัพทปรากฏวามี 2 สาย
หมายความวาทานมสีายโทรศัพทประเภท 2 เสน หากสายโทรศัพทมสีี่
เสน แสดงวาทานมสีายโทรศัพทประเภท 4 เสน ภาพกราฟฟกขางลาง
แสดงถึงความแตกตางระหวางสายโทรศัพทดังกลาว

การเลือกการติดตั้งแฟกซทีถู่กตองสําหรับบานหรือทีท่ํางานของ
คุณ 

ในการสงแฟกซ ทานตองรูวาอุปกรณและบริการประเภทไหน (ถามี) ใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One ของทาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากทาน
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อาจตองเชื่อมตออุปกรณสํานักงานที่มีอยูบางอยางเขากับ HP All-in-One โดย
ตรง และอาจจะตองเปลี่ยนการต้ังคาแฟกซบางอยางกอนท่ีจะแฟกซได
ในการกําหนดวิธีที่ดีที่สุดในการติดต้ัง HP All-in-One ในบานหรือสํานักงาน
ของทาน ใหอานคําถามในสวนนี้ใหจบและบันทึกคําตอบของทานกอน จากนั้น
อานขอมูลจากตารางในสวนตอไปนี้และเลือกกรณีวิธีติดต้ังตามคําแนะนําโดย
พิจารณาจากคําตอบของทาน

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอานและตอบคําถามตอไปนี้ตามลําดับที่มีอยู

1. ทานมีบริการ digital subscriber line (DSL) จากบริษัทโทรศัพทของ
ทานใชหรือไม
❑ ใช ฉันม ีDSL
❑ ไมใช
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี B: ในการตั้งคา HP All-in-One ที่มี
DSL โดยไมตองตอบคําถามอื่น
หากทานตอบไมใช โปรดตอบคําถามตอไป

2. ทานมีระบบโทรศัพท private branch exchange (PBX) หรือระบบ
integrated services digital network (ISDN) ใชหรือไม
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี C: Set up your HP All-in-One with
a PBX phone system or an ISDN line โดยไมตองตอบคําถามอื่น
หากทานตอบไมใช โปรดตอบคําถามตอไป

3. ทานสมัครบริการเสียงโทรศัพทพิเศษผานทางบริษัทโทรศัพทท่ีใหหลาย
หมายเลขโทรศัพทที่มรีูปแบบเสียงโทรศัพทท่ีแตกตางกันใชหรือไม
❑ ใชขาพเจามีเสียงเรียกเขาเฉพาะ
❑ ไมใช
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี D: แฟกซที่มีบริการเสียงเรียกเขาที่แตก
ตางบนสายเดียวกัน โดยไมตองตอบคําถามอื่นๆ
หากทานตอบไมใช โปรดตอบคําถามตอไป
ทานไมแนใจวาทานมีเสียงโทรศัพทพิเศษหรือไม บริษัทโทรศัพทหลาย
แหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะที่ชวยใหทานมหีมายเลขโทรศัพท
หลายเลขหมาย โดยมสีายโทรศัพทสายเดียวได
เมื่อทานสมัครใชบริการนี้ แตละหมายเลขโทรศัพทจะมีรูปแบบเสียง
โทรศัพทที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน ทานสามารถมีเสียงเรียกเขาครั้งเดียว
สองครั้งและสามครั้งสําหรับหมายเลขตางๆ ทานอาจกําหนดหมายเลข
โทรศัพทที่มีเสียงเรียกเขาครั้งเดียวใหใชกับสายสนทนาและอีกหมายเลขที่
มีเสียงเรียกเขาสองครั้งใหใชกับสายแฟกซ ซึ่งจะทําใหทานสามารถบอก
ความแตกตางระหวางการโทรเพื่อสนทนาและการโทรเพื่อสงแฟกซเมื่อ
โทรศัพทดังข้ึน
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4. ทานรับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่จะใชรับแฟกซดวย
HP All-in-One ใชหรือไม
❑ ใชขาพเจารับสายสนทนา
❑ ไมใช
โปรดตอบคําถามตอไป

5. ทานมีพีซีโมเด็มบนสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One ใชหรือไม
❑ ใช ฉันมคีอมพิวเตอรโมเด็ม
❑ ไมใช
ในกรณีที่คําตอบของคุณคือ "ใช" ตอคําถามดังตอไปนี้ คุรกําลังใช
คอมพิวเตอรโมเด็ม :
– ทานสงและรับแฟกซโดยตรงถึงและจากโปรแกรมคอมพิวเตอร

ซอฟตแวรตางๆ ผานทางการเชื่อมตอแบบ dial-up ใชหรือไม
– ทานสงและรับขอความอีเมลบนเครื่องคอมพิวเตอรผานการเช่ือมตอ

แบบ dial-up ใชหรือไม
– ทานสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดจากคอมพิวเตอรโดยผานทางการ

เช่ือมตอแบบ dial-up ใชหรือไม
โปรดตอบคําถามตอไป

6. ทานมีเครื่องตอบรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกับที่จะใช
รับสายแฟกซบน HP All-in-One ใชหรือไม
❑ ใช ขาพเจามีเครื่องตอบรับโทรศัพท
❑ ไมใช
โปรดตอบคําถามตอไป

7. ทานสมัครบริการฝากขอความดวยเสียงผานทางบริษัทโทรศัพทของทาน
ดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกันที่ทานใชสําหรับการโทรเพื่อสงแฟกซบน
HP All-in-One ของทานใชหรือไม
❑ ใช ขาพเจารับบริการฝากขอความดวยเสียง
❑ ไมใช
หลังจากที่ทานเสร็จสิ้นการตอบคําถาม ใหไปสวนตอไปเพื่อเลือกกรณีของ
การตั้งคาแฟกซ

เลือกกรณีการตั้งคาแฟกซ
ตอนนี้เมื่อทานไดตอบคําถามทั้งหมดเก่ียวกับอุปกรณและบริการตางๆ ที่ใชสาย
โทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One ของทาน ทานก็พรอมท่ีจะเลือกกรณีการ
ติดต้ังที่ดีที่สุดสําหรับบานหรือสํานักงานของทาน

จากคอลัมนแรกในตารางตอไปนี้ ใหเลือกลักษณะรวมของอุปกรณและบริการท่ี
ใชงานไดกับการติดต้ังท่ีบานหรือสํานักงานของทาน ตอจากน้ันใหดูกรณีการติด
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ต้ังที่เหมาะสมในคอลัมนที่สองและสามตามแตระบบโทรศัพทของทาน ในบทนี้
จะมคํีาแนะนําทีละข้ันตอนสําหรับแตละกรณี

ถาทานตอบคําถามทั้งหมดในสวนกอนหนาน้ีแลว แตไมมีอุปกรณหรือบริการ
ตามที่ระบุไว ใหเลือก “ไมมี” จากคอลัมนแรกในตาราง

หมายเหตุ หากการติดต้ังท่ีบานหรือสํานักงานของทานไมไดอธิบายไว
ในบทนี้ ใหติดต้ัง HP All-in-One ตามที่ทานทํากับโทรศัพทระบบอะนา
ล็อกปกติ ตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองเพื่อ
เช่ือมตอปลายสายเขากับชองเสียบบนกําแพงสําหรับโทรศัพทและอีก
ปลายสายเขากับพอรตที่ติดปายไววา "1-LINE" ที่อยูดานหลังของ
HP All-in-One ของทาน หากทานใชสายโทรศัพทอื่น ทานอาจพบกับ
ปญหาการสงและรับแฟกซ

อุปกรณ/บริการอื่นทีใ่ชสาย
เครื่องแฟกซรวมกัน

การติดตั้งแฟกซทีแ่นะนํา
สําหรับระบบโทรศัพท
ประเภทขนาน

การติดตั้งแฟกซทีแ่นะนํา
สําหรับระบบโทรศัพท
ประเภทอนุกรม

None (ไมระบุ)
(ทานตอบไมใชสําหรับคําถาม
ท้ังหมด)

กรณี A: สายแฟกซแยก
(ไมรับสัญญานเสียง)

กรณี A: สายแฟกซแยก
(ไมรับสัญญานเสียง)

บริการ DSL
(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่
1 เทานั้น)

กรณี B: ในการตั้งคา
HP All-in-One ที่มี DSL

กรณี B: ในการตั้งคา
HP All-in-One ที่มี
DSL

ระบบ PBX หรือ ISDN
ทานตอบใชสําหรับคําถามที่
2 เทานั้น)

กรณี C: Set up your
HP All-in-One with a
PBX phone system or
an ISDN line

กรณี C: Set up your
HP All-in-One with a
PBX phone system
or an ISDN line

บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ

(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่
3 เทานั้น)

กรณี D: แฟกซที่มีบริการ
เสียงเรียกเขาที่แตกตางบน
สายเดียวกัน

กรณี D: แฟกซที่มบีริการ
เสียงเรียกเขาที่แตกตาง
บนสายเดียวกัน

สายสนทนา

(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่
4 เทานั้น)

กรณี E:  สายสนทนาแฟกซ
รวมกัน

กรณี E:
 สายสนทนาแฟกซรวมกัน
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อุปกรณ/บริการอื่นทีใ่ชสาย
เครื่องแฟกซรวมกัน

การติดตั้งแฟกซทีแ่นะนํา
สําหรับระบบโทรศัพท
ประเภทขนาน

การติดตั้งแฟกซทีแ่นะนํา
สําหรับระบบโทรศัพท
ประเภทอนุกรม

สายสนทนาและบริการวอยซ
เมล

(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่
4 และ 7 เทานั้น)

กรณี F: สายสนทนา/
แฟกซรวมกับวอยซเมล

กรณี F: สายสนทนา/
แฟกซรวมกับวอยซเมล

คอมพิวเตอรโมเด็ม

(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่
5 เทานั้น)

กรณี G: สายแฟกซที่ใช
รวมกับคอมพิวเตอรโมเด็ม
(ไมรับสัญญานเสียง)

ใชไมได

สัญญาณเรียกทางเสียงและ
คอมพิวเตอรโมเด็ม

(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่
4 และ 5 เทานั้น)

กรณี H: สายแฟกซ/สัญญา
นเสียงท่ีใชรวมกันกับ
คอมพิวเตอรโมเด็ม

ใชไมได

สายสนทนาและเครื่องตอบรับ
โทรศัพท

(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่
4 และ 6 เทานั้น)

กรณี I: สายสนทนา/แฟกซ
รวมกับเครื่องตอบรับ
โทรศัพท

ใชไมได

สัญญาณเรียกทางเสียง
คอมพิวเตอรโมเด็ม และ
เครื่องตอบรับ

(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่
4, 5 และ 6 เทานั้น)

กรณี J: สายสัญญานแฟก
ซ/เสียงที่ใชรวมกับ
คอมพิวเตอรโมเด็มและ
เครื่องตอบรับ

ใชไมได

สัญญาณเรียกทางเสียง
คอมพิวเตอรโมเด็ม และ
บริการไปรษณียเสียง

(ทานตอบใชสําหรับคําถามที่
4, 5 และ 7 เทานั้น)

กรณี K: สายสัญญานเสียง/
สัญญานแฟกซที่ใชรวมกัน
กับคอมพิวเตอรโมเด็มและ
ไปรษณียเสียง

ใชไมได

(ทําตอ)
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กรณ ีA: สายแฟกซแยก (ไมรับสัญญานเสียง) 
หากทานมีสายโทรศัพทแยกตางหากที่ทานจะไมรับการโทรเพื่อสนทนา และ
ทานไมมอีุปกรณอื่นท่ีเช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ ใหเช่ือมตอ HP All-in-One
ของทานตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

รูปดานหลังของ HP All-in-One
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP All-in-One เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการติดตั้ง HP All-in-One ดวยสายแฟกซแยกตางหาก
1. ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลาย

ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซได สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว หากสายโทรศัพทที่
ใหมาสั้นเกินไป ใหดู The phone cord that came with my
HP All-in-One is not long enough สําหรับขอมูลในการตอ
ขยายสาย

2. ต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติ กดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปดข้ึน

3. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคาเสียงโทรศัพททีต่องรับเปนเสียงโทรศัพทที่
ดังหนึ่งหรือสองครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคานี้ โปรดดู การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

4. ทําการทดสอบแฟกซ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ังแฟก
ซของคุณ
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เมื่อโทรศัพทดังข้ึน HP All-in-One จะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมเีสียง
เรียกเขาตามจํานวนท่ีทานกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียง
เรียกเขา) จากน้ัน เครื่องจะเริ่มสงเสียงรับแฟกซไปยังเครื่องท่ีสงแฟกซมาและ
จะรับแฟกซ

กรณ ีB: ในการตั้งคา HP All-in-One ทีมี่ DSL     
หากทานมีบริการ DSL ผานทางบริษัทโทรศัพท ใหใชวิธีใชในสวนน้ีเพ่ือเช่ือม
ตอตัวฟลเตอร DSL ระหวางชองเสียบโทรศัพทบนผนังกําแพงและ
HP All-in-One ของทาน ตัวฟลเตอร DSL จะกําจัดสัญญาณดิจิตัลที่อาจแทรก
รบกวน HP All-in-One จากการลื่อสารกับสายโทรศัพทได (DSL อาจเรียก
วา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน)

ขอควรระวัง ถาทานมีสาย DSL แตไมไดเช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ ทาน
จะไมสามารถสงและรับแฟกซดวยHP All-in-One ได

รูปดานหลังของ HP All-in-One
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 ตัวฟลเตอร DSL และสายที่ใหมาจากผูใหบริการ DSL
3 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP All-in-One เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการตั้งคา HP All-in-One ทีม่ ีDSL
1. ขอตัวแยกสัญญาณไดจากผูใหบริการ DSL ของทาน
2. ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลาย

ดานหนึ่งเขากับพอรตเปดท่ีตัวแยกสัญญาณ จากน้ันตอปลายอีกดานเขากับ
พอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใช
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แฟกซได สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว

3. ตอสายตัวแยกสัญญาณเขากับชองเสียบโทรศัพทบนกําแพง
4. ทําการทดสอบแฟกซ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ังแฟก

ซของคุณ

กรณ ีC: Set up your HP All-in-One with a PBX
phone system or an ISDN line         

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

เช่ือมตอ HP All-in-One เขากับพอรตที่ถูกกําหนดมาสําหรับการใชงาน
โทรศัพทและแฟกซ นอกจากนั้น โปรดตรวจสอบวาต้ังคาอะแดปเตอร
เทอรมนิอลไวท่ีประเภทสวิตชที่ถูกตองสําหรับใชในประเทศ/ภูมิภาคของ
ทาน หากทําได

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะใหทานสามารถตั้งคาพอรต
ตางๆ สําหรับอุปกรณโทรศัพทเฉพาะได ตวอยางเชน ทานอาจตอง
กําหนดพอรตสําหรับโทรศัพท และแฟกซกลุม 3 และอีกพอรตหนึ่ง
เพ่ือใชงานอเนกประสงค ในกรณีท่ีคุณมีปญหาเมื่อทําการเชื่อมตอ
กับพอรทแฟกซ/โทรศัพทของตัวแปลง ISDN ใหลองใชพอรทอเนก
ประสงค ซึ่งชองนั้นอาจติดฉลากไววา "multi-combi" หรืออื่นๆที่
คลายคลึงกัน

● หากทานใชระบบโทรศัพท PBX ใหต้ังเสียงเรียกสายซอนเปน "ปด"

ขอควรระวัง ระบบดิจิตัล PBX หลายระบบจะมเีสียงเรียกสายซอน
ที่ทางโรงงานไดต้ังให "เปด" ไว เสียงเรียกสายซอนจะแทรกรบกวน
การสงแฟกซ และทานจะไมสามารถสงหรือรับแฟกซดวย
HP All-in-One ได ดูเอกสารที่มากับระบบโทรศัพท PBX ของ
ทานสําหรับวิธีการใชงานเกี่ยวกับวิธีปดเสียงเรียกสายซอน

● หากทานใชระบบโทรศัพท PBX ใหกดหมายเลขสําหรับสายนอกกอนกด
หมายเลขแฟกซ

● ตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบบน
กําแพงสําหรับโทรศัพทเขาสู HP All-in-One ทานอาจจะไมสามารถสง
แฟกซไดสําเร็จ สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว หากสายโทรศัพทที่ใหมาสั้น
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เกินไป ใหดู The phone cord that came with my HP All-in-One
is not long enough สําหรับขอมูลในการตอขยายสาย

กรณ ีD: แฟกซทีมี่บริการเสียงเรียกเขาทีแ่ตกตางบนสายเดียว
กัน     

หากทานสมัครบริการเสียงโทรศัพทพิเศษ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของทาน) ที่
ทําใหทานสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหนึ่งสาย โดยที่แต
ละหมายเลขจะมรีูปแบบเสียงโทรศัพทที่แตกตางกัน ใหเช่ือมตอ
HP All-in-One ของทานตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

รูปดานหลังของ HP All-in-One
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP All-in-One เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการตั้งคา HP All-in-One ทีม่บีริการเสียงโทรศัพทพิเศษ
1. ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลาย

ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซได สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว หากสายโทรศัพทที่
ใหมาสั้นเกินไป ใหดู The phone cord that came with my
HP All-in-One is not long enough สําหรับขอมูลในการตอ
ขยายสาย

2. ต้ัง HP All-in-One ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติ กดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปดข้ึน
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3. เปลี่ยนการตั้งคา รูปแบบการตอบรับเสียงโทรศัพทเปนรูปแบบที่ไดกําหนด
ไวเปนหมายเลขแฟกซของทานโดยบริษัทโทรศัพท ตัวอยางเชน เสียง
โทรศัพทสองครั้ง หรือเสียงโทรศัพทสามครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคานี้ โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบ
เสียงเรียกเขา (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

หมายเหตุ เครื่องHP All-in-One ของทานไดรับการตั้งมาจากโรง
งานใหรับเสียงเรียกเขาทุกรูปแบบ หากทานไมต้ังรูปแบบเสียง
โทรศัพทที่ถูกตองซึ่งกําหนดใหกับหมายเลขแฟกซของทานโดย
บริษัทโทรศัพท HP All-in-One ของทานอาจตอบรับท้ังการโทร
เพ่ือสนทนาและการโทรเพื่อสงแฟกซหรือเครื่องอาจจะไมตอบรับ
เลย

4. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคาเสียงโทรศัพททีต่องรับเปนเสียงโทรศัพทที่
ดังหนึ่งหรือสองครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคานี้ โปรดดู การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

5. ทําการทดสอบแฟกซ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ังแฟก
ซของคุณ

เครื่องHP All-in-One ของทานจะรับสายเรียกเขาที่มรีูปแบบเสียงเรียกเขาตาม
ที่ทานเลือกไว (การตั้งคาAnswer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา)
และหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจํานวนที่ทานเลือกไว (การตั้งคาRings to
Answer (เสียงเรียกเขา) โดยอัตโนมัติ จากนั้น เครื่องจะเริ่มสงเสียงรับแฟกซ
ไปยังเครื่องที่สงแฟกซมาและจะรับแฟกซ

กรณ ีE:  สายสนทนาแฟกซรวมกัน 
หากทานรับทั้งการโทรเพื่อสนทนาและการโทรเพื่อสงแฟกซดวยหมายเลข
โทรศัพทเดียวกัน และทานไมมอีุปกรณสํานักงานอื่นๆ (หรือเสียงฝากขอความ)
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บนสายโทรศัพท ใหเช่ือมตอ HP All-in-One ของทานตามที่ไดอธิบายไวใน
สวนน้ี

รูปดานหลังของ HP All-in-One
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP All-in-One เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"
3 โทรศัพทท่ีสามารถเลือกไดสําหรับ HP All-in-One

ในการตั้งคา HP All-in-One ทีม่สีายเพื่อสนทนา/สงแฟกซทีใ่ชรวมกัน
1. ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลาย

ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซได สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว หากสายโทรศัพทที่
ใหมาสั้นเกินไป ใหดู The phone cord that came with my
HP All-in-One is not long enough สําหรับขอมูลในการตอ
ขยายสาย

2. ทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบโทรศัพทของทาน:
– หากทานมีระบบโทรศัพทประเภทขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจาก

พอรตที่มปีายติดวา "2-EXT" บนดานหลังของ HP All-in-One ตอ
จากนั้นใหเช่ือมโทรศัพทเขากับพอรตนี้

– หากทานมีระบบโทรศัพทประเภทอนุกรม ทานอาจเสียบปลั๊กโทรศัพท
เขาชองเสียบโทรศัพทบนผนังกําแพงโดยตรงได
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3. ตอนนี้ทานตองตัดสินใจวาทานตองการให HP All-in-One ตอบรับการ
โทรแบบอัตโนมัติหรือดวยตัวทานเอง:
– หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับการโทรโดยอัตโนมัติ

เครื่องจะตอบการโทรทั้งหมดและรับแฟกซ Your HP All-in-One
will not be able to distinguish between fax and voice
calls in this case; if you suspect the call is a voice call,
you will need to answer it before the HP All-in-One
answers the call.
ในการตอบรับการโทรเพื่อสงแฟกซโดยอัตโนมัติ ใหกดปุม ตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปด

– หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหตอบแฟกซดวยตัวทานเอง ทาน
ตองอยูเพ่ือรับการโทรเพื่อสงแฟกซที่เขามาเปนการสวนตัว เพราะ
HP All-in-One ไมสามารถรับแฟกซได
ในการตอบการโทรเพื่อสงสงดวยตัวทานเอง ใหกดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟปดลง

4. ทําการทดสอบแฟกซ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ังแฟก
ซของคุณ

หากทานรับสายโทรศัพทกอน HP All-in-One และไดยินเสียงแฟกซจากเครื่อง
สงแฟกซ ทานจะตองตอบรับการโทรเพื่อสงแฟกซนั้นดวยตัวทานเอง สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

กรณ ีF: สายสนทนา/แฟกซรวมกับวอยซเมล     
หากทานรับทั้งการโทรเพื่อสนทนาและการโทรเพื่อสงแฟกซดวยหมายเลข
โทรศัพทเดียวกัน และทานยังสมัครบริการการฝากขอความดวยเสียงผาน
ทางบริษัทโทรศัพทอีกดวย ใหเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One ของทานตามที่
ไดอธิบายในสวนน้ี

หมายเหตุ ทานไมสามารถรับแฟกซไดอัตโนมัติหากทานมบีริการฝาก
ขอความดวยเสียงที่หมายเลขโทรศัพทเดียวกันกับที่ทานใชสําหรับการ
โทรแฟกซ คุณตองรับแฟกซดวยตัวคุณเอง ซึ่งหมายความวาคุณตอง
พรอมที่จะตอบสัญญานแฟกซเรียกเขาดวยตัวคุณเอง หากทานตองการ
รับแฟกซอัตโนมัติแทน ใหติดตอบริษัทโทรศัพทเพ่ือสมัครบริการเสียง
โทรศัพทพิเศษ หรือขอสายโทรศัพทแยกตางหากเพื่อสงแฟกซ
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รูปดานหลังของ HP All-in-One
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP All-in-One เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการตั้งคา HP All-in-One ทีม่กีารฝากขอความดวยเสียง
1. ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลาย

ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซได สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว หากสายโทรศัพทที่
ใหมาสั้นเกินไป ใหดู The phone cord that came with my
HP All-in-One is not long enough สําหรับขอมูลในการตอ
ขยายสาย

2. ต้ังคา HP All-in-Oneใหตอบรับการโทรเขาดวยตนเอง กดปุม ตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟปด

3. ทําการทดสอบแฟกซ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ังแฟก
ซของคุณ
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ทานตองรับสายแฟกซเขาดวยตนเอง มิฉะน้ันเครื่องHP All-in-One จะไม
สามารถรับแฟกซได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซดวยตนเอง โปรดดู
การรับโทรสารดวยตนเอง

กรณ ีG: สายแฟกซทีใ่ชรวมกับคอมพิวเตอรโมเด็ม (ไมรับ
สัญญานเสียง)     

หากทานมีสายแฟกซที่ไมรับสายสนทนา แตมโีมเด็ม PC เช่ือมตอกับสายน้ี ให
เช่ือมตอ HP All-in-One ของทานตามท่ีอธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากซพีีโมเด็มของทานใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One ของ
ทาน ทานจะไมสามารถใชทั้งพีซีโมเด็มและ HP All-in-One ไดในเวลาเดียว
กัน ตัวอยางเชน ทานไมสามารถ HP All-in-One เพ่ือรับสงแฟกซหากทากําลัง
ใชพีซีโมเด็มเพื่อสงอีเมลหรือเขาใชอินเทอรเน็ต

รูปดานหลังของ HP All-in-One
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP All-in-One เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"
3 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีโมเด็ม

ในการตั้งคา HP All-in-One ทีม่พีซีโีมเด็ม
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง

HP All-in-One
2. หาสายตอโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(คอมพิวเตอรโมเด็มของคุณ) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสาย
ดังกลาวออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง และเสียบเขากับพอรต “2-
EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง HP All-in-One

3. ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP All-in-One
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ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซได สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว หากสายโทรศัพทที่
ใหมาสั้นเกินไป ใหดู The phone cord that came with my
HP All-in-One is not long enough สําหรับขอมูลในการตอ
ขยายสาย

4. ในกรณีที่มกีารตั้งซอฟตแวรของคอมพิวเตอรโมเด็มใหรับแฟกซไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ ใหปดการติดต้ังดังกลาว

ขอควรระวัง ถาทานไมปดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับแฟกซ
ได

5. ต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติ กดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปดข้ึน

6. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคาเสียงโทรศัพททีต่องรับเปนเสียงโทรศัพทที่
ดังหนึ่งหรือสองครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคานี้ โปรดดู การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

7. ทําการทดสอบแฟกซ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ังแฟก
ซของคุณ

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน HP All-in-One จะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมเีสียง
เรียกเขาตามจํานวนท่ีทานกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียง
เรียกเขา) จากน้ัน เครื่องจะเริ่มสงเสียงรับแฟกซไปยังเครื่องท่ีสงแฟกซมาและ
จะรับแฟกซ

กรณ ีH: สายแฟกซ/สัญญานเสียงทีใ่ชรวมกันกับคอมพิวเตอร
โมเด็ม     

หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและ
เช่ือมตอโมเด็ม PC เขากับสายโทรศัพทนี้ดวยใหเช่ือมตอ HP All-in-One
ของทานตามที่อธิบายไวในสวนนี้

เนื่องจากซพีีโมเด็มของทานใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One ของ
ทาน ทานจะไมสามารถใชทั้งพีซีโมเด็มและ HP All-in-One ไดในเวลาเดียว
กัน ตัวอยางเชน ทานไมสามารถ HP All-in-One เพ่ือรับสงแฟกซหากทากําลัง
ใชพีซีโมเด็มเพื่อสงอีเมลหรือเขาใชอินเทอรเน็ต
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มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP All-in-One ที่มเีคร่ืองคอมพิวเตอรซึ่ง
ข้ึนอยูกับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนท่ีทานจะ
เริ่ม ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่ง
หรือสองพอรต:
● หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ใหดุใน

สวนถัดไป ต้ังคา HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมพีอรต
โทรศัพทหนึ่งพอรต คุณจําเปนตองซื้อตัวแยกคูขนาน (บางทีเรียกวาตัวคู
ตอ) ตามที่แสดงขางลางนี้ (ตัวแยกคูขนานมีหนึ่ง RJ-11 พอรทที่ดานหนา
และสอง RJ-11 พอรทที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยก
อนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มสีอง RJ-11 พอรทที่ดานหนาและหนึ่งปล๊ัก
ที่ดานหลัง)

ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

● หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานมพีอรตโทรศัพทสองพอรต ใหดู ทั้งคา
HP All-in-One ของทานสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มพีอรตโทรศัพท
สองพอรต
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ตั้งคา HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพวิเตอรทีม่พีอรตโทรศัพทหนึ่งพอรต
ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการต้ังคา HP All-in-One ที่มพีีซโีมเด็มหากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานมีพอรตโทรศัพทเดียวเทานั้น

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

ในการตั้งคา HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
พอรตเดียว
1. หาสายตอโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(คอมพิวเตอรโมเด็มของคุณ) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ถอดสาย
จากชองเสียบโทรศัพทบนผนังกําแพงและเสียบเขาไปในตัวแยกแบบขนาน
ที่อยูทางดานท่ีมพีอรตโทรศัพทสองพอรต

2. ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซได สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว หากสายโทรศัพทที่
ใหมาสั้นเกินไป ใหดู The phone cord that came with my
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HP All-in-One is not long enough สําหรับขอมูลในการตอ
ขยายสาย

3. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง
HP All-in-One

4. ดวยการใชสายโทรศัพทอื่น ใหเช่ือมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตที่เขียน
ไววา "2-EXT" บนดานหลังของ HP All-in-One ของทาน เช่ือมตอปลาย
อีกขางหนึ่งของสายโทรศัพทเขากับตัวแยกแบบขนานที่อยูบนดานที่มี
พอรตโทรศัพทพอรตเดียว

5. ในกรณีที่มกีารตั้งซอฟตแวรของคอมพิวเตอรโมเด็มใหรับแฟกซไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ ใหปดการติดต้ังดังกลาว

ขอควรระวัง ถาทานไมปดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับแฟกซ
ได

6. (เปนทางเลือก) เช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรตโทรศัพทที่เปดอีกพอรตที่อยู
บนตัวแยกแบบขนาน

7. ตอนนี้ทานตองตัดสินใจวาทานตองการให HP All-in-One ตอบรับการ
โทรแบบอัตโนมัติหรือดวยตัวทานเอง:
– หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับการโทรโดยอัตโนมัติ

เครื่องจะตอบการโทรทั้งหมดและรับแฟกซ Your HP All-in-One
will not be able to distinguish between fax and voice
calls in this case; if you suspect the call is a voice call,
you will need to answer it before the HP All-in-One
answers the call.
ในการตอบรับการโทรเพื่อสงแฟกซโดยอัตโนมัติ ใหกดปุม ตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปด

– หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหตอบแฟกซดวยตัวทานเอง ทาน
ตองอยูเพ่ือรับการโทรเพื่อสงแฟกซที่เขามาเปนการสวนตัว เพราะ
HP All-in-One ไมสามารถรับแฟกซได
ในการตอบการโทรเพื่อสงดวยตัวทานเอง ใหกดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟปดลง

8. ทําการทดสอบแฟกซ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ังแฟก
ซของคุณ
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หากทานรับสายโทรศัพทกอน HP All-in-One และไดยินเสียงแฟกซจากเครื่อง
สงแฟกซ ทานจะตองตอบรับการโทรเพื่อสงแฟกซนั้นดวยตัวทานเอง สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

ทั้งคา HP All-in-One ของทานสําหรับเครื่องคอมพวิเตอรทีม่พีอรตโทรศัพทสอง
พอรต

ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการต้ังคา HP All-in-One ที่มพีีซโีมเด็มหากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานมีพอรตโทรศัพทสองพอรต

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

ในการตั้งคา HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
สองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง

HP All-in-One
2. หาสายตอโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(คอมพิวเตอรโมเด็มของคุณ) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสาย
ดังกลาวออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง และเสียบเขากับพอรต “2-
EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง HP All-in-One

3. เช่ือตอโทรศัพทกับพอรท "ออก" ท่ีดานหลังของคอมพิวเตอรโมเด็ม
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4. ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซได สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว หากสายโทรศัพทที่
ใหมาสั้นเกินไป ใหดู The phone cord that came with my
HP All-in-One is not long enough สําหรับขอมูลในการตอ
ขยายสาย

5. ในกรณีที่มกีารตั้งซอฟตแวรของคอมพิวเตอรโมเด็มใหรับแฟกซไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ ใหปดการติดต้ังดังกลาว

ขอควรระวัง ถาทานไมปดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับแฟกซ
ได

6. ตอนนี้ทานตองตัดสินใจวาทานตองการให HP All-in-One ตอบรับการ
โทรแบบอัตโนมัติหรือดวยตัวทานเอง:
– หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับการโทรโดยอัตโนมัติ

เครื่องจะตอบการโทรทั้งหมดและรับแฟกซ Your HP All-in-One
will not be able to distinguish between fax and voice
calls in this case; if you suspect the call is a voice call,
you will need to answer it before the HP All-in-One
answers the call.
ในการตอบรับการโทรเพื่อสงแฟกซโดยอัตโนมัติ ใหกดปุม ตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปด

– หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหตอบแฟกซดวยตัวทานเอง ทาน
ตองอยูเพ่ือรับการโทรเพื่อสงแฟกซที่เขามาเปนการสวนตัว เพราะ
HP All-in-One ไมสามารถรับแฟกซได
ในการตอบการโทรเพื่อสงสงดวยตัวทานเอง ใหกดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟปดลง

7. ทําการทดสอบแฟกซ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ังแฟก
ซของคุณ
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หากทานรับสายโทรศัพทกอน HP All-in-One และไดยินเสียงแฟกซจากเครื่อง
สงแฟกซ ทานจะตองตอบรับการโทรเพื่อสงแฟกซนั้นดวยตัวทานเอง สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

กรณ ีI: สายสนทนา/แฟกซรวมกับเครื่องตอบรับ
โทรศัพท        

หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและ
เช่ือมตอกับเครื่องรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาดวยหมายเลขโทรศัพทน้ีใหเช่ือม
ตอ HP All-in-One ของทานตามที่อธิบายไวในสวนนี้

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

ในการตั้งคา HP All-in-One ทีม่สีายเพื่อสนทนา/รับสงแฟกซทีใ่ชรวมกันกับ
เครื่องตอบรับโทรศัพท
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง

HP All-in-One
2. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเสียบ

เขากับพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง HP All-in-One ของทาน
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หมายเหตุ หากทานไมไดเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของทาน
ดดยตรงกับ HP All-in-One เสียงแฟกซจากเครื่องสงแฟกซอาจถูก
บันทึกลงบนเครื่องตอบรับโทรศัพท และทานอาจไมสามารถรับแฟก
ซดวย HP All-in-One ของทานได

3. ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซได สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว หากสายโทรศัพทที่
ใหมาสั้นเกินไป ใหดู The phone cord that came with my
HP All-in-One is not long enough สําหรับขอมูลในการตอ
ขยายสาย

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

5. ต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติ กดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปดข้ึน

6. ต้ังใหเครื่องตอบรับโทรศัพทตอบหลังจากมเีสียงโทรศัพทดังสี่ครั้งหรือนอย
กวานั้น

7. เปลี่ยนการตั้งคาเสียงโทรศัพททีต่องรับบน HP All-in-One ของเทาเปน
เสียงโทรศัพทดังหกครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคานี้ โปรดดู การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

8. ทําการทดสอบแฟกซ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ังแฟก
ซของคุณ

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนท่ีกําหนดจากนั้นจะสงเสียงคําทักทายที่บันทึกไว HP All-in-One
จะเฝาสังเกตการโทรในระหวางเวลานี้ "การฟง" เสียงแฟกซ If incoming fax
tones are detected, the HP All-in-One will emit fax reception
tones and receive the fax; if there are no fax tones, the
HP All-in-One stops monitoring the line and your answering
machine can record a voice message.
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กรณ ีJ: สายสัญญานแฟกซ/เสียงทีใ่ชรวมกับคอมพิวเตอร
โมเด็มและเครื่องตอบรับ            

หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและ
เช่ือมตอโมเด็ม PC และเครื่องตอบรับโทรศัพทเขากับสายโทรศัพทนี้ดวยให
เช่ือมตอ HP All-in-One ของทานตามท่ีอธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากซพีีโมเด็มของทานใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One ของ
ทาน ทานจะไมสามารถใชทั้งพีซีโมเด็มและ HP All-in-One ไดในเวลาเดียว
กัน ตัวอยางเชน ทานไมสามารถ HP All-in-One เพ่ือรับสงแฟกซหากทากําลัง
ใชพีซีโมเด็มเพื่อสงอีเมลหรือเขาใชอินเทอรเน็ต

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP All-in-One ที่มเีคร่ืองคอมพิวเตอรซึ่ง
ข้ึนอยูกับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนท่ีทานจะ
เริ่ม ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่ง
หรือสองพอรต:
● หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ใหดุใน

สวนถัดไป ต้ังคา HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมพีอรต
โทรศัพทหนึ่งพอรต คุณจําเปนตองซื้อตัวแยกคูขนาน (บางทีเรียกวาตัวคู
ตอ) ตามที่แสดงขางลางนี้ (ตัวแยกคูขนานมีหนึ่ง RJ-11 พอรทที่ดานหนา
และสอง RJ-11 พอรทที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยก
อนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มสีอง RJ-11 พอรทที่ดานหนาและหนึ่งปล๊ัก
ที่ดานหลัง)

ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

● หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานมพีอรตโทรศัพทสองพอรต ใหดู ทั้งคา
HP All-in-One ของทานสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มพีอรตโทรศัพท
สองพอรต
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ตั้งคา HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพวิเตอรทีม่พีอรตโทรศัพทหนึ่งพอรต
ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการต้ังคา HP All-in-One ที่มพีีซโีมเด็มหากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานมีพอรตโทรศัพทเดียวเทานั้น

รูปดานหลังของ HP All-in-One
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีเชื่อมตอกับพอรต "2-EXT"
3 ตัวแยกแบบขนาน
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)
5 เครื่องตอบรับโทรศัพท
6 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีโมเด็ม
7 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP All-in-One เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"

ในการตั้งคา HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
พอรตเดียว
1. หาสายตอโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(คอมพิวเตอรโมเด็มของคุณ) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ถอดสาย
จากชองเสียบโทรศัพทบนผนังกําแพงและเสียบเขาไปในตัวแยกแบบขนาน
ที่อยูทางดานท่ีมพีอรตโทรศัพทสองพอรต

2. ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซได สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว หากสายโทรศัพทที่
ใหมาสั้นเกินไป ใหดู The phone cord that came with my
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HP All-in-One is not long enough สําหรับขอมูลในการตอ
ขยายสาย

3. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง
HP All-in-One

4. ดวยการใชสายโทรศัพทอื่น ใหเช่ือมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตที่เขียน
ไววา "2-EXT" บนดานหลังของ HP All-in-One ของทาน เช่ือมตอปลาย
อีกขางหนึ่งของสายโทรศัพทเขากับตัวแยกแบบขนานที่อยูบนดานที่มี
พอรตโทรศัพทพอรตเดียว

5. ถอดปลั๊กเครื่องตอบรับโทรศัพทออกจากชองเสียบโทรศัพทบนผนังกําแพง
และเชื่อมตอปล๊ักเขากับตัวแยกแบบขนานที่มพีอรตโทรศัพทสองพอรต

หมายเหตุ หากทานไมเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของทานวิธี
นี้ สัญญาณแฟกซจากเครื่องที่สงแฟกซอาจจะถูกบันทึกไวในเครื่อง
ตอบรับโทรศัพท และทานอาจไมสามารถรับแฟกซดวย
HP All-in-One ได

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

7. ในกรณีที่มกีารตั้งซอฟตแวรของคอมพิวเตอรโมเด็มใหรับแฟกซไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ ใหปดการติดต้ังดังกลาว

ขอควรระวัง ถาทานไมปดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับแฟกซ
ได

8. ต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติ กดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปดข้ึน

9. ต้ังใหเครื่องตอบรับโทรศัพทตอบหลังจากมเีสียงโทรศัพทดังสี่ครั้งหรือนอย
กวานั้น

10. เปลี่ยนการตั้งคาเสียงโทรศัพททีต่องรับบน HP All-in-One ของเทาเปน
เสียงโทรศัพทดังหกครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคานี้ โปรดดู การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

11. ทําการทดสอบแฟกซ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ังแฟก
ซของคุณ

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนท่ีกําหนด จากนั้นจะสงเสียงคําทักทายที่บันทึกไว HP All-in-One
จะเฝาสังเกตการโทรในระหวางเวลานี้ "การฟง" เสียงแฟกซ If incoming fax
tones are detected, the HP All-in-One will emit fax reception
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tones and receive the fax; if there are no fax tones, the
HP All-in-One stops monitoring the line and your answering
machine can record a voice message.

ทั้งคา HP All-in-One ของทานสําหรับเครื่องคอมพวิเตอรทีม่พีอรตโทรศัพทสอง
พอรต

ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการต้ังคา HP All-in-One ที่มพีีซโีมเด็มหากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานมีพอรตโทรศัพทสองพอรต

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

ในการตั้งคา HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
สองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง

HP All-in-One
2. หาสายตอโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(คอมพิวเตอรโมเด็มของคุณ) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสาย
ดังกลาวออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง และเสียบเขากับพอรต “2-
EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง HP All-in-One
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3. ถอดปลั๊กเครื่องตอบรับออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเชื่อมตอ
กับพอรท "ออก" ที่ดานหลังของคอมพิวเตอรโมเด็ม
ซึ่งจะชวยใหเครื่อง HP All-in-One และเครื่องตอบรับโทรศัพทของทาน
เช่ือมตอกันโดยตรงแมวาโมเด็ม PC จะถูกเช่ือมตอไวในสายกอนก็ตาม

หมายเหตุ หากทานไมเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของทานวิธี
นี้ สัญญาณแฟกซจากเครื่องที่สงแฟกซอาจจะถูกบันทึกไวในเครื่อง
ตอบรับโทรศัพท และทานอาจไมสามารถรับแฟกซดวย
HP All-in-One ได

4. ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซได สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว หากสายโทรศัพทที่
ใหมาสั้นเกินไป ใหดู The phone cord that came with my
HP All-in-One is not long enough สําหรับขอมูลในการตอ
ขยายสาย

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

6. ในกรณีที่มกีารตั้งซอฟตแวรของคอมพิวเตอรโมเด็มใหรับแฟกซไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ ใหปดการติดต้ังดังกลาว

ขอควรระวัง ถาทานไมปดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับแฟกซ
ได

7. ต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติ กดปุมตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟเปดข้ึน

8. ต้ังใหเครื่องตอบรับโทรศัพทตอบหลังจากมเีสียงโทรศัพทดังสี่ครั้งหรือนอย
กวานั้น
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9. เปลี่ยนการตั้งคาเสียงโทรศัพททีต่องรับบน HP All-in-One ของเทาเปน
เสียงโทรศัพทดังหกครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคานี้ โปรดดู การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

10. ทําการทดสอบแฟกซ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ังแฟก
ซของคุณ

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนท่ีกําหนด จากนั้นจะสงเสียงคําทักทายที่บันทึกไว HP All-in-One
จะเฝาสังเกตการโทรในระหวางเวลานี้ "การฟง" เสียงแฟกซ If incoming fax
tones are detected, the HP All-in-One will emit fax reception
tones and receive the fax; if there are no fax tones, the
HP All-in-One stops monitoring the line and your answering
machine can record a voice message.

กรณ ีK: สายสัญญานเสียง/สัญญานแฟกซทีใ่ชรวมกันกับ
คอมพิวเตอรโมเด็มและไปรษณียเสียง         

หากทานรับทั้งการโทรเพื่อสนทนาและรับสงแฟกซดวยหมายเลขโทรศัพทเดียว
กัน ใหใชพีซโีมเด็มบนสายโทรศัพทเดียวกัน และสมัครบริการฝากขอความดวย
เสียงผานทางบริษัทโทรศัพท เช่ือมตอ HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายไวใน
สวนน้ี

หมายเหตุ ทานไมสามารถรับแฟกซไดอัตโนมัติหากทานมบีริการฝาก
ขอความดวยเสียงที่หมายเลขโทรศัพทเดียวกันกับที่ทานใชสําหรับการ
โทรแฟกซ คุณตองรับแฟกซดวยตัวคุณเอง ซึ่งหมายความวาคุณตอง
พรอมที่จะตอบสัญญานแฟกซเรียกเขาดวยตัวคุณเอง หากทานตองการ
รับแฟกซอัตโนมัติแทน ใหติดตอบริษัทโทรศัพทเพ่ือสมัครบริการเสียง
โทรศัพทพิเศษ หรือขอสายโทรศัพทแยกตางหากเพื่อสงแฟกซ

เนื่องจากซพีีโมเด็มของทานใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One ของ
ทาน ทานจะไมสามารถใชทั้งพีซีโมเด็มและ HP All-in-One ไดในเวลาเดียว
กัน ตัวอยางเชน ทานไมสามารถ HP All-in-One เพ่ือรับสงแฟกซหากทากําลัง
ใชพีซีโมเด็มเพื่อสงอีเมลหรือเขาใชอินเทอรเน็ต

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP All-in-One ที่มเีคร่ืองคอมพิวเตอรซึ่ง
ข้ึนอยูกับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนท่ีทานจะ
เริ่ม ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่ง
หรือสองพอรต:
● หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ใหดุใน

สวนถัดไป ต้ังคา HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมพีอรต
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โทรศัพทหนึ่งพอรต คุณจําเปนตองซื้อตัวแยกคูขนาน (บางทีเรียกวาตัวคู
ตอ) ตามที่แสดงขางลางนี้ (ตัวแยกคูขนานมีหนึ่ง RJ-11 พอรทที่ดานหนา
และสอง RJ-11 พอรทที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยก
อนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มสีอง RJ-11 พอรทที่ดานหนาและหนึ่งปล๊ัก
ที่ดานหลัง)

ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

● หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานมพีอรตโทรศัพทสองพอรต ใหดู ทั้งคา
HP All-in-One ของทานสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มพีอรตโทรศัพท
สองพอรต

ตั้งคา HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพวิเตอรทีม่พีอรตโทรศัพทหนึ่งพอรต
ในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการต้ังคา HP All-in-One ที่มพีีซโีมเด็มหากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานมีพอรตโทรศัพทเดียวเทานั้น

รูปดานหลังของ HP All-in-One
1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 สายโทรศัพทท่ีเชื่อมตอกับพอรต "2-EXT"
3 ตัวแยกแบบขนาน
4 โทรศัพท
5 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีโมเด็ม
6 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองท่ีมี HP All-in-One เชื่อมตอกับพอรต "1-LINE"
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ในการตั้งคา HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
พอรตเดียว
1. หาสายตอโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(คอมพิวเตอรโมเด็มของคุณ) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ถอดสาย
จากชองเสียบโทรศัพทบนผนังกําแพงและเสียบเขาไปในตัวแยกแบบขนาน
ที่อยูทางดานท่ีมพีอรตโทรศัพทสองพอรต

2. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง
HP All-in-One

3. ดวยการใชสายโทรศัพทอื่น ใหเช่ือมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตที่เขียน
ไววา "2-EXT" บนดานหลังของ HP All-in-One ของทาน เช่ือมตอปลาย
อีกขางหนึ่งของสายโทรศัพทเขากับตัวแยกแบบขนานที่อยูบนดานที่มี
พอรตโทรศัพทพอรตเดียว

4. ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซได สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว หากสายโทรศัพทที่
ใหมาสั้นเกินไป ใหดู The phone cord that came with my
HP All-in-One is not long enough สําหรับขอมูลในการตอ
ขยายสาย

5. ในกรณีที่มกีารตั้งซอฟตแวรของคอมพิวเตอรโมเด็มใหรับแฟกซไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ ใหปดการติดต้ังดังกลาว

ขอควรระวัง ถาทานไมปดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับแฟกซ
ได

6. (เปนทางเลือก) เช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรตโทรศัพทที่เปดอีกพอรตที่อยู
บนตัวแยกแบบขนาน

7. ต้ังคา HP All-in-Oneใหตอบรับการโทรเขาดวยตนเอง กดปุม ตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟปด

8. ทําการทดสอบแฟกซ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ังแฟก
ซของคุณ
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ทานตองรับสายแฟกซเขาดวยตนเอง มิฉะน้ันเครื่องHP All-in-One จะไม
สามารถรับแฟกซได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซดวยตนเอง โปรดดู
การรับโทรสารดวยตนเอง

ทั้งคา HP All-in-One ของทานสําหรับเครื่องคอมพวิเตอรทีม่พีอรตโทรศัพทสอง
พอรต

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

ในการตั้งคา HP All-in-One สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
สองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต “2-EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง

HP All-in-One
2. หาสายตอโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(คอมพิวเตอรโมเด็มของคุณ) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสาย
ดังกลาวออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง และเสียบเขากับพอรต “2-
EXT” ที่อยูดานหลังเครื่อง HP All-in-One

3. เช่ือตอโทรศัพทกับพอรท "ออก" ท่ีดานหลังของคอมพิวเตอรโมเด็ม
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4. ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขา
กับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบ
โทรศัพทบนกําแพงเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใช
แฟกซได สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสายโทรศัพทที่ทาน
อาจมอียูในบานหรือสํานักงานของทานอยูแลว หากสายโทรศัพทที่
ใหมาสั้นเกินไป ใหดู The phone cord that came with my
HP All-in-One is not long enough สําหรับขอมูลในการตอ
ขยายสาย

5. ในกรณีที่มกีารตั้งซอฟตแวรของคอมพิวเตอรโมเด็มใหรับแฟกซไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ ใหปดการติดต้ังดังกลาว

ขอควรระวัง ถาทานไมปดการตั้งคารับแฟกซอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับแฟกซ
ได

6. ต้ังคา HP All-in-Oneใหตอบรับการโทรเขาดวยตนเอง กดปุม ตอบรับ
อัตโนมัตจินกระทั่งไฟปด

7. ทําการทดสอบแฟกซ สําหรับขอมูล โปรดดูสวนถัดไป ทดสอบการติดต้ัง
แฟกซของคุณ

ทานตองรับสายแฟกซเขาดวยตนเอง มิฉะน้ันเครื่องHP All-in-One จะไม
สามารถรับแฟกซได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซดวยตนเอง โปรดดู
การรับโทรสารดวยตนเอง

ทดสอบการติดตั้งแฟกซของคุณ           
ทานสามารถทดสอบการตั้งคาแฟกซเพ่ือตรวจสถานะตางๆ ของ
HP All-in-One และเพื่อใหแนใจวาเครื่องถูกต้ังคาไวถูกตองสําหรับการรับสง
แฟกซ ทําตามแบบทดสอบนี้หลังจากท่ีทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือสง
แฟกซเสร็จเรียบรอยแลว การทดสอบจะทําสิ่งดังตอไปนี้:
● ตรวจสอบฮารดแวรของเครื่องแฟกซ
● ตรวจสอบวาสายโทรศัพทเสียบเขาไปในพอรตถูกตองหรือไม
● ตรวจสอบเสียงสัญญาณสําหรับโทร
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● ตรวจสอบสายโทรศัพทที่ใชงานอยู
● ตรวจสอบสถานะตางๆ ของการเชื่อมตอสายโทรศัพทของทาน
HP All-in-One จะพิมพรายงานท่ีมผีลลัพธของการทดสอบ หากการทดสอบไม
ผาน ใหตรวจทานรายงานสําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาและทําการ
ทดสอบใหม

ในการทดสอบการตั้งคาแฟกซจากแผงควบคุม
1. ต้ังคา HP All-in-One ของทานเพ่ือรับสงแฟกซตามคําแนะนําการตั้งคา

ในบทนี้
2. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใสตลับหมึกพิมพและใสกระดาษกอนเริ่มการ

ทดสอบ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ และ การใส
กระดาษขนาดเต็มแผน

3. กด Setup (ตั้งคา)
4. กด6จากน้ัน กด 5

ซึ่งจะแสดงเมนู Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Run Fax Test (รัน
การทดสอบแฟกซ)
จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแผงควบคุมและพิมพรายงานออกมา

5. ตรวจดูรายงาน
– หากการทดสอบผานและทานประสบปญหาในการสงแฟกซ ตรวจสอบ

การตั้งคาแฟกซที่แสดงรายการไวในรายงาน เพ่ือตรวจสอบคาถูก
ตอง การตั้งคาแฟกซวางเปลาหรือผิดอาจทําใหเกิดปญหาการรับสง
แฟกซได

– หากการทดสอบไมผาน ตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการแกไขปญหาที่พบ

6. หลังจากที่ทานไดรายงานแฟกซจาก HP All-in-One ใหกด OK
หากจําเปน ใหแกไขปญหาที่พบและทําการทดสอบใหม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่พบในระหวางการทดสอบ
โปรดดู การทดสอบแฟกซลมเหลว
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11 การใชคุณสมบัตแิฟกซ

ทานสามารถใช HP All-in-One เพ่ือสงและรับแฟกซ รวมถึงแฟกซที่เปนสีได
ทานสามารถกําหนดความเร็วในการหมุนหมายเลขที่ใชบอยเพื่อสงแฟกซได
อยางรวดเร็วและงายดาย ทานสามารถกําหนดตัวเลือกสําหรับแฟกซ เชน ความ
ละเอียดและความคมชัด ไดจากแผงควบคุม

หมายเหตุ กอนท่ีทานจะเริ่ม กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาทานไดต้ังคา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การติดต้ังแฟกซ You can also use the
Fax Setup Wizard (Windows) or Setup Assistant (Mac)
to help you quickly set up some important fax settings such
as the answer mode and fax header information. You can
access the Fax Setup Wizard (Windows) or Setup
Assistant (Mac) through the HP Image Zone software.
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเขาสู HP Image Zone โปรดดู ใช
HP Image Zone เพ่ือการใชงาน HP All-in-One เพ่ิมเติม

You should explore the HP Image Zone software to take full
advantage of all of its features. การใช HP Image Zone จะชวยให
ทานสามารถสงแฟกซจากคอมพิวเตอร รวมทั้งหนาปกที่ใชคอมพิวเตอรสราง
ข้ึน และติดต้ังการโทรดวนไดอยางรวดเร็ว สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่หนา
จอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเขาสู HP Image Zone และหนาจอวิธีใช โปรดดู
ใช HP Image Zone เพ่ือการใชงาน HP All-in-One เพ่ิมเติม

การตั้ง HP All-in-One เพื่อรับแฟกซ   
ทานสามารถตั้ง HP All-in-One เพ่ือรับแฟกซอัตโนมัติหรือรับดวยตนเอง ทั้ง
นี้ ข้ึนอยูกับการตั้งคาที่บานหรือสํานักงานของทาน หากทานต้ัง
HP All-in-One ใหรับแฟกซอัตโนมัติ เครื่องจะรับทุกสายที่โทรเขามาและ
แฟกซที่สงเขามาทั้งหมด หากตั้งให HP All-in-One เปนแบบรับสายดวยตน
เอง ทานตองสามารถโตตอบกับสายแฟกซที่เขามาดวยตัวทานเอง มฉิะนั้น
เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับแฟกซได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
รับแฟกซดวยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง
ในบางสถานการณ ทานอาจตองการรับแฟกซดวยตนเอง ตัวอยางเชน หากทาน
ใชสายโทรศัพทเดียวกันระหวางเครื่อง HP All-in-One กับโทรศัพท และทาน
ไมมเีสียงเรียกเขาเฉพาะหรือเครื่องตอบรับ ทานจะตองกําหนดใหเครื่อง
HP All-in-One ตอบรับสายแฟกซดวยตนเอง หากทานไดสมัครใชบริการ
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วอยซเมล ทานก็ตองรับสายแฟกซดวยตนเองเชนเดียวกัน เนื่องจากเครื่อง
HP All-in-One จะไมสามารถแยกความแตกตางระหวางสายแฟกซกับสาย
โทรศัพทได

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังอุปกรณสํานักงานของ
ทานกับ HP All-in-One โปรดดู การติดต้ังแฟกซ

เลือกระบบตอบรับทีแ่นะนําสําหรับการติดตั้งของทาน        
โปรดดูตารางดานลางเพ่ือเลือกโหมดตอบรับที่แนะนําสําหรับเครื่อง
HP All-in-One ของทาน โดยข้ึนอยูกับการติดต้ังท่ีบานหรือสํานักงานของ
ทาน จากคอลัมนแรกในตารางี ้ใหเลือกอุปกรณและบริการที่สํานักงานของทาน
มีใช จากนั้น หาโหมดตอบรับท่ีแนะนําจากคอลัมนที่สอง คอลัมนที่สามจะ
อธิบายวิธีที่ HP All-in-One รับสายที่เขามา
เมื่อทานไดตัดสินใจเลือกโหมดตอบรับที่แนะนําสําหรับการติดต้ังที่บานหรือ
สํานักงานของทานแลว โปรดอาน การตั้งระบบตอบรับ เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ/บริการทีใ่ช
สายรวมกับแฟกซ

โหมดตอบรับที่
แนะนํา

รายละเอียด

ไมระบุ

(ทานมสีายโทรศัพท
แยกตางหากสําหรับรับ
สายแฟกซโดยเฉพาะ)

แบบอัตโนมัติ

(ไฟ Auto
Answer (ตอบ
รับอัตโนมัติ)
สวาง)

HP All-in-One ของทานจะรับสายเรียก
เขาทั้งหมดโดยใชการตั้งคา Rings to
Answer [เสียงเรียกเขา] สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการต้ังคาจํานวนเสียงเรียก
เขา โปรดดู การกําหนดจํานวนครั้งของ
เสียงเรียกเขากอนตอบรับ

ใชสายโทรศัพทรวมกับ
แฟกซโดยไมมเีครื่อง
ตอบรับ

(ทานใชสายโทรศัพท
เดียวเพื่อรับทั้ง
โทรศัพทและแฟกซ)

ดวยตนเอง

(ไฟ Auto
Answer (ตอบ
รับอัตโนมัติ) ไม
สวาง)

HP All-in-One จะไมรับสายอัตโนมัติ
ทานตองรับสายแฟกซท้ังหมดดวยตนเอง
โดยกดปุม Start Fax Black (เริ่มพิมพสี
ดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่มพิมพสี)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซดวยตน
เอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง
ทานอาจใชคานี้หากสายสวนใหญเปน
โทรศัพทและไดรับแฟกซนอยครั้ง

บริการวอยซเมลจะข้ึน
อยูกับผูใหบริการระบบ
โทรศัพทของทาน

ดวยตนเอง

(ไฟ Auto
Answer (ตอบ

HP All-in-One จะไมรับสายอัตโนมัติ
ทานตองรับสายแฟกซท้ังหมดดวยตนเอง
โดยกดปุม Start Fax Black (เริ่มพิมพสี
ดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่มพิมพสี)
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อุปกรณ/บริการทีใ่ช
สายรวมกับแฟกซ

โหมดตอบรับที่
แนะนํา

รายละเอียด

รับอัตโนมัติ) ไม
สวาง)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซดวยตน
เอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

ใชสายโทรศัพทรวมกับ
แฟกซโดยมีเครื่องตอบ
รับ

แบบอัตโนมัติ

(ไฟ Auto
Answer (ตอบ
รับอัตโนมัติ)
สวาง)

เครื่องตอบรับจะรับสาย และ
HP All-in-One จะตรวจสอบสายนั้น
หาก HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณ
แฟกซ HP All-in-One จะรับแฟกซ

หมายเหตุ ขอแนะนําใหใชการตั้งคานี้หาก
ทานมเีครื่องตอบรับ ตองแนใจวาไดติดต้ัง
เครื่องตอบรับรวมกับ HP All-in-One
อยางถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การติดต้ังแฟกซ

นอกจากนี้ ควรกําหนดจํานวนครั้งของ
เสียงเรียกเขาสําหรับเครื่อง
HP All-in-One ใหมากกวาจํานวนครั้ง
ของเสียงเรียกเขาสําหรับเครื่องตอบรับ
เครื่องตอบรับจะตองรับสายกอนเครื่อง
HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการตั้งคาจํานวนเสียงเรียกเขา
โปรดดู การกําหนดจํานวนครั้งของเสียง
เรียกเขากอนตอบรับ

บริการเสียงเรียกเขา
เฉพาะ

แบบอัตโนมัติ

(ไฟ Auto
Answer (ตอบ
รับอัตโนมัติ)
สวาง)

HP All-in-One จะรับสายเรียกเขาทั้ง
หมดโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบเสียงเรียกเขา
ที่บริษัทโทรศัพทต้ังไวสําหรับสายแฟกซ
ของทานตรงกับ Answer Ring
Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา) ที่ต้ังไว
ที่ HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา
(เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

การตั้งระบบตอบรับ   
โหมดตอบรับจะกําหนดวาเครื่อง HP All-in-One ของทานจะรับสายหรือไม
หากทานต้ัง HP All-in-One ใหรับแฟกซอัตโนมัติ (ไฟ Auto Answer
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(ตอบรับอัตโนมัติ) สวาง) เครื่องจะรับสายเรียกเขาและแฟกซที่สงเขามาทั้ง
หมด หากทานต้ัง HP All-in-One ใหรับแฟกซดวยตนเอง (ไฟ Auto
Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ไมสวาง) ทานจะตองรับสายแฟกซเขาดวยตนเอง
มิฉะน้ันเครื่อง HP All-in-One จะไมรับแฟกซ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับ
แฟกซดวยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง
หากทานไมทราบวาจะใชโหมดตอบรับโหมดใด โปรดดูท่ี เลือกระบบตอบรับที่
แนะนําสําหรับการติดต้ังของทาน
➔ กดปุม Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เพ่ือต้ังคาโหมดตอบรับ

เมื่อไฟ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) สวาง เครื่อง
HP All-in-One จะรับสายโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟดังกลาวไมสวาง เครื่อง
HP All-in-One จะไมรับสาย

การสงแฟกซ 
ทานสามารถสงแฟกซไดหลายวิธี ทานสามารถสงแฟกซที่เปนขาวดํา หรือที่เปน
สีไดจากแผงควบคุมเครื่อง HP All-in-One ทานยังสามารถสงแฟกซ ดวยตน
เองจากโทรศัพทที่เช่ือมตออยู ซึ่งชวยใหทานสามารถพูดสายกับผูรับกอนสง
แฟกซได

หากทานตองสงแฟกซไปยังหมายเลขเดิมบอยๆ ทานสามารถจะตั้งหมายเลขโทร
ดวน และสงแฟกซไดอยางรวดเร็วโดยใชปุม Speed Dial (หมายเลขโทร
ดวน) หรือปุมการโทรดวนระบบสัมผัส โปรดศึกษาขอมูลในสวนน้ีเกี่ยวกับวิธี
ตางๆ ที่ทานสามารถใชในการสงแฟกซ

สงแฟกซเบื้องตน 
ทานสามารถสงแฟกซหนาเดียวหรือหลายหนาแบบเบื้องตนไดโดยใชแผงควบ
คุม

หมายเหตุ หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงแฟกซ
เสร็จเรียบรอย ใหใชคุณสมบัติการยืนยันแฟกซกอนที่จะสงแฟกซ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิมพรายงานการยืนยันแฟกซ

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถสงแฟกซไดโดยการกดปุมบนหนา
จอ ซึ่งชวยใหทานสามารถควบคุมความเร็วในการโทร คุณสมบัตินี้มี
ประโยชนมากเมื่อทานตองการใชบัตรโทรศัพทเพ่ือชําระคาโทรศัพท
และตองตอบสนองตอสัญญาณขณะโทร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การสงแฟกซโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ

1. วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซาย หากทานตองการสงแฟกซหนาเดียว ทานยังสามารถ
วางตนฉบับบนกระจกไดดวย
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หมายเหตุ หากทานตองการสงแฟกซหลายหนา ทานตองวางตน
ฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

2. ใสหมายเลขแฟกซโดยใชปุมตัวเลข

เคล็ดลับ หากตองการเวนชวงในหมายเลขแฟกซ กด Redial/
Pause (โทรซ้ํา/หยุดช่ัวขณะ)

3. กด Start Fax  ฺBlack (เริ่มแฟกซสีดํา)
4. If your original is loaded on the glass, Fax from Glass?

appears. กด 1 เพ่ือเลือก On (เปด)

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานสามารถสงแฟกซสี เชนภาพถาย จากเครื่อง
HP All-in-One ไดดวย เพียงกด Start Fax Color (เร่ิมแฟกซสี)
แทน Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) ทานยังสามารถเปลี่ยนความ
ละเอียดหรือความคมชัดของแฟกซ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
เปลี่ยนคาความละเอียดของแฟกซและความสวาง/ความเขม

ทานรูหรือไมวา สามารถสงแฟกซจากคอมพิวเตอรไดโดยใช HP ตัวจัดการ ที่
มาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone ของทาน? ทานยังสามารถสราง
และแนบกระดาษปะหนาที่สรางจากเครื่องคอมพิวเตอรไปพรอมกับแฟกซได
ซึ่งทําไดไมยาก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP Image Zone Help (วิธี
ใชโซนรูปภาพของ HP) ท่ีมาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone ของ
ทาน

พิมพรายงานการยืนยันแฟกซ     
If you need printed confirmation that your faxes were
successfully sent, follow these instructions to enable fax
confirmation before sending any faxes and select either On Fax
Send or Send & Receive.
คายืนยันแฟกซท่ีต้ังไวเปนดีฟอลตคือ จะไมพิมพรายงานยืนยันสําหรับการสง
และรับแฟกซแตละครั้ง ขอความท่ีระบุวาไดมกีารสงโทรสารเสร็จสมบูรณจะ
ปรากฎเปนขอความสั้นๆ บนแผงควบคุมหลังจากการสงแตละครั้ง
1. กด Setup (ตั้งคา)
2. กด 2 จากนั้นจึงกด1

ซึ่งเปนการเลือก Print Report (การพิมพรายงาน) จากนั้นเลือก Fax
Report Setup (การตั้งคารายงานแฟกซ)
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3. เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
– Off (ปด): จะไมพิมพรายงานการยืนยันแฟกซ เมื่อทานสงและรับ

แฟกซ
– On Fax Send (กําลังสงแฟกซ) พิมพรายงานการยืนยันแฟกซทุก

แผนท่ีทานสง
– On Fax Receive (กําลังรับแฟกซ) พิมพรายงานการยืนยันแฟกซ

ทุกแผนที่ทานรับ
– Send & Receive (สงและรับ) พิมพรายงานการยืนยันแฟกซ

สําหรับแฟกซทุกแผนที่สงและรับ
4. กด OK (ตกลง)

สงตนฉบับทีม่สีองดาน     
หากทานมีอุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดานของ HP ติดต้ังอยู ทาน
สามารถจะสงตนฉบับที่มีสองดานสีขาวดําได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใส
กระดาษลงในอุปกรณเสริมของทาน โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหมา
พรอมกับอุปกรณเสริม

คุณสมบัติน้ีจะใชไดสําหรับการสงแฟกซขาวดําเทานั้น แตจะใชไมไดหากทาน
สงแฟกซสี

เคล็ดลับ นอกจากนี้ทานสามารถพิมพแฟกซที่ไดรับลงบนหนากระดาษ
ทั้งสองดานไดดวย สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู เพ่ือพิมพแฟกซดาน
เดียวหรือแฟกซสองดาน

1. วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซาย

หมายเหตุ ทานจะตองวางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ;
ไมรองรับการสงตนฉบับท่ีมสีองดานเมื่อสงแฟกซจากกระจก

2. ใสหมายเลขแฟกซโดยใชปุมตัวเลข
3. ในสวนโทรสาร ใหกด เมน ูไวจนกวา How to Fax (วิธีสงโทรสาร) จะ

ปรากฏขึ้น
4. เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง จากนั้นกด

– หากทานตองการสงตนฉบับที่มสีองดานและมีใบปะหนา เลือก
ดวยการตั้งคาน้ี เครื่องจะสแกนและสงเฉพาะดานหนาของใบปะหนา
แลวจึงสแกนและสงท้ังสองดานสําหรับเอกสารสวนที่เหลือ ซึ่งจะชวย
ปองกันไมใหสงแผนกระดาษเปลาออกไปโดยไมต้ังใจเมื่อทานมใีบปะ
หนารวมอยูดวย

– หากทานตองการสงตนฉบับที่มสีองดานและไมมใีบปะหนา เลือก
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ดวยการตั้งคาน้ี เครื่องจะสแกนและสงท้ังสองดานของเอกสารทั้งหมด
ของทาน ใชการตั้งคานี้หากตนฉบับท้ังหมดของทานมีขอความอยูท้ัง
สองดาน

หมายเหตุ ตรวจสอบวา ทานไมไดนําตนฉบับออกจากสวน
เอาทพุตกอนสแกนเสร็จทั้งสองดาน เครื่อง HP All-in-One
จะสแกนดานหนาของตนฉบับ, วางตนฉบับลงในสวนรับ
กระดาษออก แลวยกตนฉบับพลิกกลับข้ึนมาเพื่อสแกนดาน
หลัง หลังจากตนฉบับทุกแผนไดถูกสแกนทั้งสองหนาเรียบรอย
แลว ทานสามารถนําตนฉบับออกได

5. กด Start Fax  ฺBlack (เริ่มแฟกซสีดํา)

หมายเหตุ ตัวเลือกที่ทานเลือกจะมีผลเฉพาะกับแฟกซปจจุบันเทา
นั้น หากทานตองการใหใชตัวเลือกเดียวกันนี้กับแฟกซที่จะสงทั้ง
หมดในอนาคต ใหเปลี่ยนคาดีฟอลต สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การตั้งคาดีฟอลตใหม

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง         
ทานสามารถโทรศัพทและสนทนากับผูรับกอนสงแฟกซได วิธีสงแฟกซแบบนี้
เปนการสงแฟกซดวยตนเอง การสงแฟกซดวยตนเองจะมีประโยชนหากทาน
ตองการใหแนใจวา ผูรับพรอมที่จะรับแฟกซกอนที่ทานจะสง
โทรศัพทที่ทานใชในการโทรตองเชื่อมตอกับพอรต "2-EXT" ดานหลังของ
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ัง HP All-in-One กับโทรศัพทของทาน โปรดดู
การติดต้ังแฟกซ

1. วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซาย

2. กดหมายเลขที่แปนบนโทรศัพทที่ตอกับเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ ทานตองกดหมายเลขโทรศัพทบนแปนโทรศัพท หามกด
ที่แปนพิมพบนแผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One

3. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
– หากหลังจากกดหมายเลขแลว ทานไดยินสัญญาณแฟกซ ใหกด

Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่ม
แฟกซสี) ภายใน 3 วินาทีเพ่ือสงแฟกซ

– ถาผูรับรับสาย ทานสามารถสนทนากับผูรับกอนสงแฟกซได เมื่อ
พรอมที่จะสงแฟกซแลว ใหกดปุม Start Fax Black (เริ่มแฟกซสี
ดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่มแฟกซสี) บนแผงควบคุม
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สงแฟกซโดยใชการโทรซ้ํา    
ทานสามารถใชการโทรซ้ําเพื่อสงแฟกซไปยังหมายเลขแฟกซลาสุดที่กดไดจาก
แผงควบคุม

1. วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซาย

2. กด Redial/Pause (โทรซ้ํา/หยุดช่ัวขณะ)
หมายเลขลาสุดท่ีกดจะปรากฏในจอบนแผงควบคุม

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

การสงแฟกซโดยใชการโทรดวน     
ทานสามารถสงแฟกซอยางรวดเร็วไดโดยกดปุม Speed Dial (หมายเลขโทร
ดวน) หรือปุมการโทรดวนระบบสัมผัสบนแผงควบคุม

หมายเหตุ ปุมการโทรดวนระบบสัมผัสเปนปุมท่ีมหีมายเลขตรงกับหมาย
เลขโทรดวนหาหมายเลขแรก

หมายเลขโทรดวนจะไมปรากฏขึ้นจนกวาทานจะต้ังหมายเลขดังกลาวไวกอน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งคาโทรดวน
1. วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ

เอกสารชิดดานซาย
2. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– กด Speed Dial (หมายเลขโทรดวน) จนกวาหมายเลขโทรดวนที่
ตองการจะปรากฏขึ้นบนบรรทัดแรกของจอแสดงผล

– กด Speed Dial (หมายเลขโทรดวน) จากน้ันใหปอนรหัสหมายเลข
โทรดวนโดยการใชปุมกดบนแผงควบคุม

– กดปุมการโทรดวนระบบสัมผัส
3. กด Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่ม

แฟกซสี)

ตั้งเวลาโทรสาร    
ทานสามารถกําหนดเวลาการสงแฟกซขาวดําเพ่ือสงภายหลังในวันเดียวกันได
ภายใน 24 ช่ัวโมงถัดไป (ตัวอยางเชน เมื่อสายโทรศัพทวางหรืออัตราคา
โทรศัพทถูกลง) หากตองการกําหนดเวลาการสงแฟกซ ทานจะตองวางตนฉบับ
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ลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ อยาวางบนกระจก เครื่อง HP All-in-One จะ
สงแฟกซของทานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาท่ีกําหนดไว

ทานสามารถตั้งเวลาสงแฟกซไดทีละหนึ่งฉบับเทานั้น อยางไรก็ตาม ทานยัง
สามารถสงแฟกซอื่นๆ ตอไปไดตามปกติในขณะที่มีการตั้งเวลาสงแฟกซฉบับ
หนึ่งเอาไว

1. วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซาย

หมายเหตุ วางตนฉบับของทานลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ อยา
วางบนกระจก หากทานวางตนฉบับของทานบนกระจก จะทําใหไม
รองรับคุณสมบัตินี้

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

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

4. ปอนเวลาที่ตองการสงโดยใชปุมตัวเลข จากนั้นกด OK (ตกลง)
5. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหกด 1 สําหรับ AM หรือ 2 สําหรับ PM
6. ปอนหมายเลขแฟกซโดยใชปุมตัวเลข, กดปุมการโทรดวนระบบสัมผัส

หรือกด หมายเลขโทรดวน จนปรากฏหมายเลขโทรดวนที่ตองการ
7. กด Start Fax  ฺBlack (เริ่มแฟกซสีดํา)

เครื่อง HP All-in-One จะทําการสงแฟกซเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว Send
Fax Later (สงแฟกซภายหลัง) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี
พรอมดวยเวลาที่กําหนดไว

ยกเลิกโทรสารทีต่ั้งเวลาไว   
ทานสามารถยกเลิกแฟกซที่ต้ังเวลาไว หลังจากท่ีทานต้ังเวลาสงโทรสาร เวลาที่
ต้ังจะปรากฏอยูบนจอแผงควบคุม

การเปลี่ยนหรือยกเลิกแฟกซทีต่ั้งเวลาไวจากแผงควบคุม
➔ หลังจากเวลาที่ต้ังไวปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม ใหกด ยกเลิก จากน้ันกด

1
โทรสารที่ต้ังเวลาไวจะถูกยกเลิก

การสงโทรสารจากหนวยความจํา 
ทานสามารถสแกนแฟกซขาวดํามาเก็บไวในหนวยความจํา จากนั้นจึงสงแฟกซ
จากหนวยความจํา คุณสมบัติน้ีเปนประโยชนหากหมายเลขแฟกซที่
ทานพยายามติดตอไมวางหรือไมสามารถใชไดช่ัวคราว เครื่อง
HP All-in-One จะสแกนตนฉบับมาเก็บไวในหนวยความจํา และจะสงออกไป
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เมื่อสามารถติดตอกับเครื่องรับแฟกซปลายทางได หลังจาก HP All-in-One
สแกนตนฉบับมาเก็บไวในหนวยความจําแลว ทานสามารถนําตนฉบับออกจาก
ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติไดทันที

1. วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซาย

หมายเหตุ วางตนฉบับของทานลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ อยา
วางบนกระจก หากทานวางตนฉบับของทานบนกระจก จะทําใหไม
รองรับคุณสมบัตินี้

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

3. กด  เพ่ือเลือก Letter และจากนั้นจึงกด OK (ตกลง)
4. ปอนหมายเลขแฟกซโดยใชปุมตัวเลข, กดปุมการโทรดวนระบบสัมผัส

หรือกด หมายเลขโทรดวน จนปรากฏหมายเลขโทรดวนที่ตองการ
5. กด Start Fax  ฺBlack (เริ่มแฟกซสีดํา)

หมายเหตุ หากทานกด เริ่มโทรสารส ีเคร่ืองจะสงโทรสารขาวดํา
และขอความจะปรากฏบนจอแผงควบคุม

เครื่อง HP All-in-One จะสแกนตนฉบับมาเก็บไวในหนวยความจํา และ
จะสงแฟกซออกไปเมื่อเครื่องรับแฟกซปลายทางพรอมที่จะรับ

การสงแฟกซโดยใชปุมโทรศัพททีห่นาจอ        
การโทรโดยกดปุมบนหนาจอจะชวยใหทานสามารถกดหมายเลขบนแผงควบคุม
เหมือนกับการโทรศัพทปกติ คุณสมบัตินี้มีประโยชนมากเมื่อทานตองการใช
บัตรโทรศัพทเพ่ือชําระคาโทรศัพท และตองตอบสนองตอสัญญาณขณะโทร
และยังชวยใหทานสามารถกดหมายเลขดวยความเร็วที่กําหนดเองเมื่อจําเปน

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเสียงเอาไว มิเชนนั้นทานจะไม
ไดยินเสียงการโทร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การปรับระดับเสียง

1. วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซาย หากทานตองการสงแฟกซหนาเดียว ทานยังสามารถ
วางตนฉบับบนกระจกไดดวย

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

3. If your original is loaded on the glass, Fax from Glass?
appears. กด 1

4. เมื่อไดยินเสียงการโทร ใหใสหมายเลขแฟกซโดยใชปุมหมายเลขบนแผง
ควบคุม
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5. ปฏิบัติตามขอความเตือนที่อาจเกิดข้ึน
แฟกซของทานจะถูกสงเมื่อเครื่องแฟกซที่รับตอบรับ

การรับแฟกซ  
เครื่อง HP All-in-One สามารถรับแฟกซไดโดยอัตโนมัติหรือดวยตนเอง ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับโหมดตอบรับที่ทานกําหนด หากไฟที่อยูติดกับปุม Auto Answer
(ตอบรับอัตโนมัติ) สวาง เครื่อง HP All-in-One จะรับสายเรียกเขาและแฟกซ
ที่สงเขามาโดยอัตโนมัติ หากไฟดังกลาวไมสวาง ทานจะตองรับแฟกซดวยตน
เอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดตอบรับ โปรดดู การตั้ง
HP All-in-One เพ่ือรับแฟกซ

เคล็ดลับ ทานสามารถตั้ง HP All-in-One ใหพิมพแฟกซที่ไดรับลงบน
หนากระดาษทั้งสองดาน เพ่ือเปนการประหยัดกระดาษ สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู เพ่ือพิมพแฟกซดานเดียวหรือแฟกซสองดาน

หมายเหตุ หากทานใสตลับหมึกสําหรับการพิมพภาพหรือภาพสีเทาไว
ทานอาจตองการเปลี่ยนเปนตลับหมึกพิมพสีดําเมื่อจะรับแฟกซ โปรดดู
การดูแลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ    
ทานสามารถระบุจํานวนคร้ังของเสียงเรียกเขากอนที่เครื่อง HP All-in-One จะ
ตอบรับสายที่โทรเขามาโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ การตั้งคาน้ีจะมผีลก็ตอเมื่อเครื่อง HP All-in-One ถูก
กําหนดใหรับแฟกซอัตโนมัติ

การตั้งคา Rings to Answer [เสียงเรียกเขา] จะมคีวามสําคัญ หากทานใช
สายสําหรับเครื่องตอบรับโทรศัพทรวมกับเครื่อง HP All-in-One เครื่องตอบ
รับจะตองรับสายกอนเครื่อง HP All-in-One จํานวนเสียงเรียกเขาสําหรับ
HP All-in-One ควรมากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
ตัวอยางเชน ต้ังเครื่องตอบรับของทานใหดัง 4 คร้ัง และตั้งใหเครื่อง
HP All-in-One ดังเทากับจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดท่ีเคร่ืองตอบรับ
ของทานรองรับ (จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/
ภูมิภาค) ในการตั้งคา เครื่องตอบรับจะรับสาย และ HP All-in-One จะตรวจ
สอบสายนั้น หาก HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณแฟกซ HP All-in-One
จะรับแฟกซ หากเปนสายโทรศัพท เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไว

การกําหนดจํานวนเสียงเรียกเขากอนทีแ่ผงควบคุมจะรับสาย
1. กด Setup (ตั้งคา)
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2. กด 4 จากนั้นจึงกด3
ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาแฟกซเบื้องตน) จากน้ัน
เลือก Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

3. ปอนจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาตามตองการ โดยใชปุมตัวเลข
4. กด OK (ตกลง) เพ่ือยืนยันการตั้งคา

เพื่อพิมพแฟกซดานเดียวหรือแฟกซสองดาน     
หากทานมีอุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดานของ HP ติดต้ังอยู ทาน
สามารถจะพิมพแฟกซ ีสองดานได

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษลงในอุปกรณเสริมของทาน โปรดอานและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณเสริม

เคล็ดลับ นอกจากนี้ทานยังสามารถสงตนฉบับที่มีสองดานไดโดยใชตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู สงตนฉบับที่มีสอง
ดาน

1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. กด ตั้งคา จากนั้นกด 4

This selects Basic Fax Setup
3. กด  ไวจนกวา Scan & Fax (สแกนโทรสาร) จะปรากฏ จากนั้นกด OK

หมายเหตุ ตัวเลือกน้ีจะปรากฏเฉพาะเมื่อทานมอีุปกรณเสริมในการ
พิมพสองดานของHP ติดต้ังอยู

4. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึง:
– หากทานตองการพิมพบนกระดาษเพียงดานเดียว กด 1-Sided

Output
– หากทานตองการพิมพบนกระดาษทั้งสองหนา เลือก 2-Sided

Output

หมายเหตุ   ุ ถาทานเลือก 2-sided Output โปรดตรวจสอบ
ใหแนใจวาทานไมไดนําแผนกระดาษออกจากถาดรับกระดาษ
ออกกอนที่เครื่อง HP All-in-One จะพิมพแฟกซเสร็จเรียบ
รอย เคร่ือง HP All-in-One จะพิมพบนดานหนา
ของกระดาษ, วางกระดาษลงในถาดรับกระดาษออก แลวยก
กระดาษพลิกกลับข้ึนมาเพื่อพิมพดานหลัง หลังจากกระดาษทุก
แผนไดถูกพ ิมพท้ังสองดานเรียบรอยแลว ทานสามารถนํา
แฟกซออกได

When you receive a fax and 2-Sided Output is
selected, the HP All-in-One will print black-and-
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white faxes with the top along the short side of the
paper, or portrait-style. จะพิมพแฟกซสีโดยใหสวนบน
ของหนาแนบไปตามดานยาวของกระดาษหรือแบบแนวนอน

5. กด OK (ตกลง)
เครื่อง HP All-in-One จะใชการตั้งคานี้ในการพิมพแฟกซทั้งหมด

การรับโทรสารดวยตนเอง           
หากทานต้ังเครื่อง HP All-in-One ใหรับแฟกซดวยตนเอง (ไฟ Auto
Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ไมสวาง) หรือทานรับสายแลวไดยินเสียงสัญญาณ
แฟกซ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในสวนนี้เพ่ือรับแฟกซ
ทานสามารถรับแฟกซดวยตนเองจากโทรศัพทที่:
● ตอสายตรงเขากับ HP All-in-One (ที่พอรท "2-EXT")
● โดยใชสายรวมกัน แตไมไดเช่ือมตอกับ HP All-in-One
1. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่อง HP All-in-One เปดอยูและทานมีกระดาษอยู

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

สามารถรับสายกอนเครื่อง HP All-in-One หรือ กําหนดใหเครื่อง
HP All-in-One ของทานรับแฟกซดวยตนเอง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาจํานวนเครั้งของเสียงเรียกเขา โปรดดูการ
กําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การกําหนดให HP All-in-One รับแฟกซดวยตนเอง โปรดดู การตั้งระบบ
ตอบรับ

4. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
– หากโทรศัพทของทานใชสายโทรศัพทเดียวกับอุปกรณของทาน (แต

ไมไดเสียบสายเขาที่ดานหลังเครื่อง HP All-in-One) และทานไดยิน
เสียงสัญญาณพรอมสงแฟกซ ใหรอประมาณ 5 - 10 วินาที จากนั้น
กด 1 2 3 บนโทรศัพท หากเครื่อง HP All-in-One ยังไม เริ่มรับ
แฟกซ ใหรอตอไปสักครู แลวกด 1 2 3 อีกครั้ง
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หมายเหตุ เมื่อเครื่อง HP All-in-One รับสายที่โทรเขามา จะ
แสดงขอความวา Ringing บนหนาจอแสดงผลกราฟกสี หาก
ทานยกหูโทรศัพท หลังจากนั้นสักครูจะปรากฏขอความวา
Phone-Off Hook (กําลังใชงาน) ทานตองรอจนกวาขอ
ความดังกลาวปรากฏขึ้น แลวจึงกด 1 2 3 บนโทรศัพท มเิชน
นั้นทานจะไมสามารถรับแฟกซได

– หากโทรศัพทของทานเสียบสายตรงเขาที่ดานหลังของเครื่อง
HP All-in-One และทานไดยินเสียงสัญญาณพรอมสงแฟกซ ใหกด
ปุม Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) หรือ Start Fax Color
(เริ่มแฟกซสี) บนแผงควบคุม

– หากทานกําลังสนทนากับผูสงที่ตอโทรศัพทกับเครื่อง
HP All-in-One โปรดแนะนําใหผูสงกดปุม Start บนเครื่องแฟกซ
กอน หลังจากทานไดยินเสียงสัญญาณพรอมสงแฟกซ ใหกดปุม
Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่ม
แฟกซสี) บนแผงควบคุม

หมายเหตุ ถาทานกด Start Fax Color (เร่ิมแฟกซสี) แตผู
สงสงแฟกซมาเปนสีขาวดํา เครื่อง HP All-in-One จะพิมพ
แฟกซเปนสีขาวดํา

เริ่มรับแฟกซ ทานสามารถวางหูโทรศัพท

ขอรับแฟกซ    
การขอรับแฟกซจะชวยใหเครื่อง HP All-in-One แจงใหเครื่องแฟกซอีก
เครื่องหนึ่งสงแฟกซลําดับถัดไป เมื่อทานใชคุณสมบัติ Poll to Receive (ขอ
รับแฟกซ) เครื่อง HP All-in-One จะติดตอเคร่ืองแฟกซที่กําหนดและขอใหสง
แฟกซมา เครื่องแฟกซท่ีกําหนดตองตั้งไวเพ่ือการขอรับแฟกซและมีแฟกซท่ี
พรอมสงแลว

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One ไมสนับสนุนรหัสผานสําหรับขอรับ
แฟกซ รหัสผานการขอรับแฟกซเปนคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัย
ซึ่งเครื่องรับแฟกซจําเปนตองใชรหัสผานกับอุปกรณในการขอรับแฟกซ
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณที่ทานกําลังจะขอรับแฟกซไมมกีารต้ังรหัส
ผานเอาไว (หรือไดเคยเปลี่ยนรหัสผานที่เปนดีฟอลต) มฉิะนั้นเครื่อง
HP All-in-One จะไมสามารถรับแฟกซได

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

2. กด  เพ่ือเลือก Letter และจากนั้นจึงกด OK (ตกลง)
3. ปอนหมายเลขแฟกซของเครื่องแฟกซอีกเครื่อง
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4. กด Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่ม
แฟกซสี)

หมายเหตุ ถาทานกด Start Fax Color (เร่ิมแฟกซสี) แตผูสงสง
แฟกซมาเปนสีขาวดํา เครื่อง HP All-in-One จะพิมพแฟกซเปนสี
ขาวดํา

การตั้งวันทีแ่ละเวลา     
ทานสามารถตั้งวันที่และเวลาไดจากแผงควบคุม เมื่อมกีารสงแฟกซ เครื่องจะ
พิมพวันที่และเวลาปจจุบันบนหัวกระดาษแฟกซ รูปแบบของวันที่และเวลาจะขึ้น
อยูกับการต้ังคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาค

หมายเหต ุ1 ในบางประเทศ/ภูมิภาค กําหนดใหตองมตีราประทับวันที่
และเวลา

หมายเหต ุ2 หากเครื่อง HP All-in-One หยุดทํางานนานกวา 72
ช่ัวโมง ทานตองตั้งวันที่และเวลาใหม

1. กด Setup (ตั้งคา)
2. กด 4 จากนั้นจึงกด1

ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาแฟกซเบื้องตน) จากน้ัน
เลือก Date and Time (วันที่และเวลา)

3. ใสเดือน วัน และป โดยกดท่ีปุมหมายเลขที่เหมาะสม ทานอาจใสวันที่ในรูป
แบบอื่นได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคของทาน
แสดงเคอเซอรขีดเสนใตใตตัวเลขตัวแรก เครื่องจะไปยังตัวเลขถัดไปโดย
อัตโนมัติเมื่อทานกดปุม เวลาจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากทานปอนตัว
เลขของวันท่ีตัวสุดทาย

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

5. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหกด 1 สําหรับ AM หรือ 2 สําหรับ PM
วันท่ีและเวลาใหมจะปรากฎขึ้นบนจอแผงควบคุม

การตั้งหัวกระดาษแฟกซ   
หัวกระดาษแฟกซจะพิมพช่ือทาน และหมายเลขแฟกซไวที่สวนบนของกระดาษ
ทุกแผนที่ทานสงไป ขอแนะนําใหทานต้ังคาหัวกระดาษโดยใช Fax Setup
Wizard [ตัวชวยติดต้ังแฟกซ] (สําหรับผูใช Windows) หรือ Setup
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Assistant [ตัวชวยติดต้ัง] (สําหรับผูใช Macintosh) ในระหวางการติดต้ัง
ซอฟตแวร HP Image Zone 
ทานยังสามารถกําหนดหรือแกไขหัวกระดาษแฟกซ ืไดท ี่แผงควบคุม

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภูมิภาค กําหนดใหตองมขีอมูลหัวกระดาษ
แฟกซ

1. กด Setup (ตั้งคา)
2. กด 4 จากนั้นกด 2

ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาแฟกซเบื้องตน) และ
Fax Header(หัวกระดาษแฟกซ)

3. ปอนช่ือบุคคลหรือช่ือบริษัทโดยใชปุมตัวเลข จากนั้นกด
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนขอความจากแผงควบคุม โปรดดู
การปอนขอความและสัญลักษณ ทานสามารถใสตัวอักษรไดสูงสุด 25 ตัว
อักษร

4. ใสหมายเลขแฟกซโดยใชปุมตัวเลข ทานสามารถใสตัวเลขไดสูงสุด 19
หลัก

5. กด OK (ตกลง)
ทานอาจพบวาการระบุขอมูลหัวกระดาษแฟกซโดยใช นั้นงายกวา นอกจากการ
ระบุหัวกระดาษแลว ทานยังอาจแทรกใบปะหนาได โดยสงแฟกซจาก
คอมพิวเตอรและแนบใบปะหนาเขาไป สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP
Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวร
HP Image Zone ของทาน

การปอนขอความและสัญลักษณ          
ทานสามารถใสขอความและสัญลักษณไดท่ีแผงควบคุม โดยการใชปุมกดบน
แผงควบคุมเมื่อทานต้ังหมายเลขลัดและขอมูลหัวกระดาษโทรสาร

หรือจะปอนสัญลักษณจากปุมกดเมื่อกดหมายเลขแฟกซหรือโทรศัพทก็ได เมื่อ
HP All-in-One กดหมายเลข มันจะแปลสัญลักษณและตอบสนอง ตัวอยาง
เชน เมื่อทานใสขีด "-" ในหมายเลขแฟกซ HP All-in-One จะหยุดช่ัวคราว
กอนกดตัวเลขท่ีเหลือ การหยุดช่ัวคราวจะมีประโยชนเมื่อทานตองติดตอสาย
นอกกอนท่ีจะกดหมายเลขแฟกตที่ตองการ

การปอนขอความโดยใชปุมทีแ่ผงควบคุม
ทานสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณไดโดยใชปุมกดบนแผงควบคุม

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

หมายเหตุ การใชตัวอักขระพิเศษข้ึนอยูกับภาษาและการกําหนด
ประเทศ/ภูมิภาค

● หลังจากปรากฏตัวอักษรที่ตองการแลว ใหรอลูกศรขยับไปดานขวาโดย
อัตโนมัติ หรือกด  กดปุมหมายเลขที่มีอักษรตัวถัดไปที่ตองการ ใหกดปุม
ซ้ําจนกวาจะไดตัวอักษรที่ตองการ ตัวอักษรตัวแรกของคําจะเปนตัวพิมพ
ใหญโดยอัตโนมัติ

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

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

(*)) หลายๆ คร้ัง เพ่ือเล่ือนดูสัญลักษณตางๆ ซึ่งมดัีงตอไปนี้: *, -, &, ., /,
( ), ', =, #, @, _, +, !, ;, ?, ,, :, %, และ ~

● If you make a mistake, press  to erase the character.
● เมื่อทานปอนขอความ หมายเลขหรือสัญลักษณเสร็จ ใหกด

การพิมพรายงาน     
ทานสามารถตั้งคาเครื่อง HP All-in-One ใหพิมพรายงานขอผิดพลาดในการ
พิมพและรายงานการยืนยันของการรับหรือสงแฟกซแตละครั้งโดยอัตโนมัติได
อีกทั้งทานสามารถสั่งพิมพรายงานดวยตนเองไดเมื่อตองการ รายงานเหลานี้สอ
งดขอมูลระบบที่เปนประโยชนเกี่ยวกับ

คาดีฟอลตจะกําหนดใหเครื่อง HP All-in-One พิมพรายงานเฉพาะเมื่อมี
ปญหาในการรับสงแฟกซเทานั้น ขอความท่ีระบุวาไดมกีารสงโทรสารเสร็จ
สมบูรณจะปรากฎเปนขอความสั้นๆ บนแผงควบคุมหลังจากการสงแตละครั้ง

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถรายงานการยืนยันแฟกซ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิมพรายงานการยืนยันแฟกซ

พิมพรายงานแฟกซผิดพลาด     
เพ่ือใหพิมพรายงานอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดพลาดขณะสงแฟกซ คาดีฟอลตจะ
กําหนดเปน On (เปด)
1. กด Setup (ตั้งคา)
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2. กด 2 จากนั้นกด 2 อีกครั้ง
ซึ่งเปนการเลือก Print Report (การพิมพรายงาน) จากนั้นเลือก Fax
Report Setup (การตั้งคารายงานแฟกซ)

3. เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด
– Send & Receive (สงและรับ) พิมพรายงานสําหรับความผิดพลาด

ใดๆ ที่พบระหวางการสงแฟกซ
– Off (ปด): ไมพิมพรายงานแฟกซผิดพลาดหากเกิดความผิดพลาด

ระหวางการสงแฟกซ
– On Fax Send (กําลังสงแฟกซ) prints fax error reports for

errors encountered while the HP All-in-One is sending a
fax.

– On Fax Receive (กําลังรับแฟกซ) prints fax error reports
for errors encountered while the HP All-in-One is
receiving a fax.

พิมพรายงานอื่น                
ทานสามารถสรางรายงานจากเครื่อง HP All-in-One ดวยตนเอง เชน สถานะ
ของแฟกซลาสุดที่สง รายการหมายเลขโทรดวนที่ต้ังไว หรือรายงานการทดสอบ
เครื่องเพื่อใชในการวิเคราะหปญหา

1. กด ตั้งคา จากนั้นกด 2
ซึ่งเปนการเลือก Print Report (พิมพรายงาน)

2. กด  เพ่ือเลื่อนไปยังประเภทของรายงานตอไปนี้:
– 1: การยืนยันแฟกซ พิมพรายงานการยืนยันแฟกซตามที่ไดอธิบายไว

ใน
– 2: รายงานแฟกซผิดพลาด  พิมพรายงานสําหรับความผิดพลาดใดๆ

ที่พบระหวางการสงแฟกซ ตามที่อธิบายไวใน
– 3: Last Transaction (รายการสุดทาย): พิมพรายละเอียดเกี่ยวกับ

แฟกซที่สงไปลาสุด
– 4: Fax Log (ไฟลบันทึกการรับสงโทรสาร): พิมพบันทึกรับสง

แฟกซประมาณ 30 รายการสุดทาย
– 5: Speed Dial List (รายการหมายเลขลัด): พิมพรายการโทรดวน

ที่ต้ังโปรแกรมไว
– 6: Self-Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง): พิมพรายงาน

เพ่ือชวยวินิจฉัยปญหาในการพิมพและการปรับตําแหนง สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง

3. เมื่อเลือกรายงานที่ทานตองการแลว กด OK (ตกลง)

คูมือการใชงาน 149

การใช
คุณ

สม
บ
ัตแิ
ฟ
กซ




การตั้งคาโทรดวน 
ทานสามารถกําหนดหมายเลขโทรดวนที่ทานใชแฟกซบอยได ใชปุมการโทร
ดวนระบบสัมผัสบนแผงควบคุมเพื่อสงแฟกซแบบรวดเร็ว นอกจากนี้ ทานยัง
สามารถกด Speed Dial (โทรดวน) เพ่ือเลื่อนและเลือกรายการหมายเลขโทร
ดวน

หมายเลขโทรดวนหาหมายเลขแรกจะบันทึกไวในปุมการโทรดวนระบบสัมผัส
บนแผงควบคุมโดยอัตโนมัติ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสงแฟกซโดยใชการโทรดวน โปรดดู การสงแฟกซ
โดยใชการโทรดวน

ทานยังสามารถตั้งคาการจัดกลุมหมายเลขโทรดวน ซึ่งจะชวยประหยัดเวลาโดย
การสงแฟกซไปยังผูรับหลายคนในเวลาเดียวกัน แทนที่จะสงแฟกซไปยังผูรับที
ละคน

ทานสามารถกําหนดหมายเลขโทรดวนไดอยางรวดเร็วและงายดายจากเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน โดยใช สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP Image
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ท่ีมาพรอมกับซอฟตแวร
HP Image Zone ของทาน

การสรางหมายเลขโทรดวน    
ทานสามารถสรางหมายเลขโทรดวนที่ทานใชแฟกซบอยได

1. กด Setup (ตั้งคา)
2. กด 3 จากนั้นจึงกด1

ซึ่งเปนการเลือก Speed Dial Setup (ต้ังคาโทรดวน) และ
Individual Speed Dial (หมายเลขโทรดวนสวนตัว)
หมายเลขลัดแรกท่ียังไมไดมีการกําหนดจะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม

3. กด OK เพ่ือเลือกหมายเลขโทรดวนที่แสดงบนจอแสดงผล ทานสามารถ
กด  หรือ  เพ่ือเลือกหมายเลขอื่น จากน้ันกด OK

4. ใสหมายเลขแฟกซเพ่ือกําหนดใหหมายเลขนั้นเปนหมายเลขโทรดวน จาก
นั้นกด OK

เคล็ดลับ หากตองการเวนชวงในหมายเลขแฟกซ กด Redial/
Pause (โทรซ้ํา/หยุดช่ัวขณะ)

5. ใสช่ือ จากนั้นกด OK
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนขอความ โปรดดู การปอนขอความ
และสัญลักษณ

6. กด 1 ถาทานตองการตั้งอีกหมายเลขหนึ่ง หรือกด ยกเลิก เพ่ือออกจากเม
นุ Speed Dial Setup [การตั้งคาโทรดวน]
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การสรางกลุมหมายเลขลัด      
ทานสามารถสรางหมายเลขโทรดวนของกลุมซึ่งประกอบดวยหมายเลขโทรดวน
รายบุคคลไดมากถึง 48 หมายเลขตอหนึ่งกลุม ซึ่งชวยใหทานสามารถสงแฟกซ
ขาวดําไปยังกลุมคนที่เฉพาะเจาะจงโดยใชหมายเลขโทรดวนเพียงหมายเลข
เดียว

หมายเหตุ ทานสามารถสงไดเฉพาะแฟกซขาวดําเทาน้ันเมื่อเปนการสง
แฟกซไปยังกลุม นอกจากน้ีการใชคุณสมบัติดังกลาวยังไมรองรับความ
ละเอียด Very Fine (ดีมาก)

ทานสามารถกําหนดเฉพาะหมายเลขโทรดวนรายบุคคลที่มอียูแลวใหจัดเขา
กลุม นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มหมายเลขโทรดวนรายบุคคลเปนการเฉพาะ;
ทานไมสามารถกําหนดกลุมหนึ่งถึงอีกกลุมหน่ึงได

1. กด Setup (ตั้งคา)
2. กด 3 จากนั้นกด 2

ซึ่งเปนการเลือก Speed Dial Setup (การตั้งคาหมายเลขลัด) จากน้ัน
เลือก Group Speed Dial (กลุมหมายเลขลัด)
หมายเลขลัดแรกท่ียังไมไดมีการกําหนดจะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม

3. กด OK เพ่ือเลือกหมายเลขโทรดวนที่แสดงบนจอแสดงผล ทานสามารถ
กด  หรือ  เพ่ือเลือกหมายเลขอื่น จากน้ันกด OK

4. เพ่ือเลือกหมายเลขโทรดวนรายบุคคลที่จะเพ่ิมเขากลุมหมายเลขลัด
5. กด OK (ตกลง)
6. กด 1 เพ่ือเพิ่มหมายเลขลัดสวนตัวหมายเลขอื่น หรือกด 2 หากทานทําเสร็จ

แลว
7. ใสช่ือกลุมหมายเลขลัด จากนั้นกด OK

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนขอความ โปรดดู การปอนขอความ
และสัญลักษณ

8. Press 1 If you want to add another group, or press 2 to exit.

การอัพเดตหมายเลขโทรดวน   
ทานสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทหรือช่ือของรายการโทรดวนรายบุคคลได

หมายเหตุ หากทานอัพเดตหมายเลขโทรดวนรายบุคคลซึ่งรวมอยูใน
หมายเลขดวนของกลุม หมายเลขนั้นก็จะถูกอัพเดตเชนกัน

1. กด Setup (ตั้งคา)
2. กด 3 จากนั้นจึงกด1

ซึ่งเปนการเลือก Speed Dial Setup (ต้ังคาโทรดวน) และ
Individual Speed Dial (หมายเลขโทรดวนสวนตัว)
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3. กด  เพ่ือดูรายการหมายเลขโทรดวนตางๆ แลวกด OK เพ่ือเลือกรายการ
ที่ตองการ

4. เมื่อปรากฏหมายเลขแฟกซ ใหกด  เพ่ือลบหมายเลขนั้นท้ิงไป
5. ใสหมายเลขใหม
6. กด OK เพ่ือบันทึกหมายเลขใหม
7. ใสช่ือใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนขอความ โปรดดู การปอนขอความ
และสัญลักษณ

8. กด OK (ตกลง)
9. กด 1 เพ่ืออัพเดตรายการโทรดวนรายการอื่น หรือกด ยกเลิก เพ่ือออกจาก

การทํางาน

การลบหมายเลขโทรดวน   
ทานสามารถลบรายการโทรดวนท้ังของรายบุคคลหรือของกลุม หากทานลบ
หมายเลขโทรดวนรายบุคคลซึ่งรวมอยูในหมายเลขดวนของกลุม หมายเลขนั้นก็
จะถูกลบออกจากกลุมไปดวย

1. กด Setup (ตั้งคา)
2. กด 3 จากนั้นกด 3 อีกครั้ง

ซึ่งเปนการเลือก Speed Dial Setup (การตั้งคาโทรดวน) และ
Delete Speed Dial (ลบการโทรดวน)

3. กด  จนรายการโทรดวนที่ตองการลบปรากฏขึ้น จากนั้นกด OK เพ่ือลบ
รายการนั้น และทานยังสามารถปอนรหัสหมายเลขโทรดวนโดยการใชปุม
กดบนแผงควบคุม
ลบรายการโทรดวนแลว

การเปลี่ยนคาความละเอียดของแฟกซและความสวาง/ความ
เขม 

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

เปลี่ยนคาความละเอียดของแฟกซ    
การตั้งคา Resolution [ความละเอียด] จะมผีลตอความเร็วในการสงแฟกซ
และคุณภาพของเอกสารขาวดําที่แฟกซ เครื่อง HP All-in-One จะสงแฟกซที่มี
ความละเอียดสูงสุดที่เครื่องรับแฟกซจะสามารถรับได ทานสามารถเปลี่ยนคา
ความละเอียดเฉพาะของแฟกซที่จะสงเปนสีขาวดําเทานั้น The
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HP All-in-One sends all color faxes using Fine resolution. โดยมีคา
ความละเอียดดังตอไปนี้:
● Fine [ดี] : ใหขอความมีคุณภาพดีเหมาะสําหรับการสงแฟกซเอกสารสวน

ใหญ จะเปนการตั้งคาดีฟอลต
● Very Fine (ดีมาก): การตั้งคานี้ทําใหแฟกซมคุีณภาพดีที่สุดเมื่อแฟกซ

เอกสารท่ีมรีายละเอียดมาก หากทานเลือก Very Fine (ดีมาก) การแฟกซ
จะใชเวลานานขึ้น และทานสามารถสงไดเฉพาะแฟกซขาวดําเทานั้นเมื่อใช
คาความละเอียดนี้ ถาทานสงแฟกซสี แฟกซจะถูกสงโดยใชความละเอียด
Fine แทน

● Photo [ภาพถาย] : การตั้งคานี้ทําใหแฟกซมีคุณภาพดีท่ีสุดเมื่อสงเปน
ภาพถาย หากทานเลือก Photo [ภาพถาย] การแฟกซจะใชเวลานานขึ้น
เมื่อแฟกซภาพถาย ขอแนะนําใหทานเลือก Photo [ภาพถาย]

● Standard [มาตรฐาน] : การตั้งคานี้จะทําใหสงแฟกซไดรวดเร็วท่ีสุดเทา
ที่จะเปนไปได แตแฟกซมีคุณภาพต่ําที่สุด

คาน้ีจะกลับไปเปนคาดีฟอลตหลังจากสงแฟกซเสร็จแลว เวนแตทานจะตั้งการ
เปลี่ยนแปลงของทานใหเปนคาดีฟอลตแทน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การ
ต้ังคาดีฟอลตใหม

การเปลี่ยนคาความละเอียดจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ

เอกสารชิดดานซาย
2. ปอนหมายเลขแฟกซโดยใชปุมตัวเลข, กดปุมการโทรดวนระบบสัมผัส

หรือกด หมายเลขโทรดวน จนปรากฏหมายเลขโทรดวนที่ตองการ
3. ในสวนโทรสาร ใหกด เมน ูไวจนกวา Fax Resolution (ความละเอียด

ของโทรสาร) จะปรากฏ
4. กด  เพ่ือเลือกคาความละเอียด
5. กด Start Fax  ฺBlack (เริ่มแฟกซสีดํา)

หมายเหตุ หากทานกด Start Fax Color (เริ่มแฟกซสี) เครื่องจะ
สงแฟกซโดยใชคา Fine (ดี)

แฟกซของทานจะถูกสงออกไปโดยมีความละเอียดตามที่ทานเลือกไว หาก
ทานตองการจะสงแฟกซทั้งหมดโดยใชการต้ังคานี้ ใหเปลี่ยนเปนคาดี
ฟอลต สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งคาดีฟอลตใหม
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การเปลี่ยนคาความสวาง/ความเขม        
ทานสามารถปรับความคมชัดของแฟกซใหเขมข้ึนหรือสวางขึ้นกวาตนฉบับ
คุณสมบัติน้ีมีประโยชนหากทานกําลังแฟกซเอกสารที่จาง เลือน หรือเขียนดวย
ลายมือ ทานสามารถทําใหตนฉบับเขมข้ึนไดดวยการปรับความคมชัด
คาน้ีจะกลับไปเปนคาดีฟอลตหลังจากสงแฟกซเสร็จแลว เวนแตทานจะตั้งการ
เปลี่ยนแปลงของทานใหเปนคาดีฟอลตแทน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การ
ต้ังคาดีฟอลตใหม

1. วางตนฉบับหงายขึ้นในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ โดยใหดานบนของ
เอกสารชิดดานซาย

2. ปอนหมายเลขแฟกซโดยใชปุมตัวเลข, กดปุมการโทรดวนระบบสัมผัส
หรือกด หมายเลขโทรดวน จนปรากฏหมายเลขโทรดวนที่ตองการ

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

4. กด  เพ่ือเพิ่มความสวางหรือ  ความเขมของแฟกซ
ตัวบงช้ีจะเลื่อนไปทางซายหรือขวา เมื่อทานกดปุมลูกศร

5. กด Start Fax Black (เริ่มแฟกซสีดํา) หรือ Start Fax Color (เริ่ม
แฟกซสี)
แฟกซของทานจะถูกสงออกไปโดยมีคาความสวาง/ความเขมตามที่ทาน
เลือกไว หากทานตองการจะสงแฟกซทั้งหมดโดยใชการตั้งคาน้ี ใหเปล่ียน
เปนคาดีฟอลต สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งคาดีฟอลตใหม

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

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

2. ในสวนทําสําเนา ใหกด เมน ูไวจนกวา Set New Defaults (ต้ังคาดี
ฟอลตใหม) จะปรากฏขึ้น

3. กด  เพ่ือเลือก Yes (ใช)
4. กด OK (ตกลง)

การกําหนดตัวเลือกแฟกซ   
มีตัวเลือกแฟกซมากมายที่ทานสามารถกําหนดได เชน การควบคุมใหเคร่ือง
HP All-in-One โทรซ้ําอัตโนมัติเมื่อสายไมวาง, การปรับระดับเสียงของ
เครื่อง HP All-in-One และการโอนแฟกซไปยังหมายเลขอื่น เมื่อเปล่ียนไปใช
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ตัวเลือกตอไปน้ี การตั้งคาใหมจะกลายเปนคาดีฟอลต โปรดศึกษาขอมูลในสวน
นี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเลือกแฟกซ

การตั้งขนาดกระดาษสําหรับรับแฟกซ   
ทานสามารถเลือกขนาดกระดาษเพื่อรับแฟกซ ขนาดกระดาษที่เลือก ควรเปน
ขนาดเดียวกับกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษ เครื่องแฟกซสามารถพิมพ
บนกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal เทานั้น

หมายเหตุ ถาใสกระดาษผิดขนาดลงในถาดปอนเมื่อไดรับโทรสาร
เครื่องจากไมพิมพออกมาและแจังขอผิดพลาดบนจอแผงควบคุม ใหใส
กระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal แลวกดปุม OK เพ่ือพิมพแฟกซ

1. กด Setup (ตั้งคา)
2. กด 4 จากนั้นกด 4 อีกครั้ง

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

3. กด  เพ่ือไฮไลตรายการที่เลือก แลวกด OK

การตั้งการโทรศัพทระบบกดปุมหรือระบบหมุน   
ทานสามารถตั้งโหมดการโทรที่เครื่อง HP All-in-One เพ่ือใหเปนการโทร
ระบบกดปุมหรือระบบหมุนก็ได ระบบโทรศัพทสวนใหญจะทํางานโดยระบบใด
ระบบหนึ่ง หากระบบโทรศัพทของทานไมจําเปนตองใชระบบหมุน ขอแนะนํา
ใหทานใชระบบกด หากทานมีชุมสายโทรศัพทสาธารณะ หรือเครือขาย
โทรศัพท (PBX) ทานอาจจําเปนตองใช Pulse Dialing [โทรศัพทระบบ
หมุน] กรุณาติดตอบริษัทโทรศัพททองถิ่น หากทานไมแนใจวาจะใชระบบใด

หมายเหต ุ1 หากทานเลือก Pulse Dialing [โทรศัพทระบบหมุน] อาจ
ใชคุณสมบัติบางประการไมได รวมทั้งยังอาจใชเวลานานกวาในการโทร
หมายเลขแฟกซหรือหมายเลขโทรศัพทดวย

หมายเหต ุ2 ไมรองรับคุณลักษณะน้ีในทุกประเทศ/ภูมิภาค If it is not
supported in your country/region, Tone or Pulse Dialing
does not appear in the menu.

1. กด Setup (ตั้งคา)
2. กด 4 จากนั้นจึงกด7

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

3. กด  เพ่ือไฮไลตรายการที่เลือก แลวกด OK
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การปรับระดับเสียง   
เครื่อง HP All-in-One มรีะดับการปรับเสียงเรียกเขาและเสียงของลําโพงสาม
ระดับดวยกัน ระดับเสียงเรียกเขาคือระดับเสียงที่โทรศัพทดัง ระดับเสียงของ
ลําโพง คือระดับเสียงอื่นๆ เชน เสียงโทรออก เสียงสัญญาณแฟกซ และเสียงปุม
กด คาดีฟอลตจะกําหนดเปน soft [เบา]
1. กด Setup (ตั้งคา)
2. กด 4 จากนั้นจึงกด5

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

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

หมายเหตุ หากทานเลือก Off [ปด] ทานจะไมไดยินเสียงโทร เสียง
แฟกซ หรือเสียงเรียกเขา

4. กด OK (ตกลง)

สงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น    
ทานสามารถกําหนดให HP All-in-One โอนแฟกซของทานไปยังหมายเลข
แฟกซอื่น ถาไดรับแฟกซสี แฟกซดังกลาวจะถูกโอนเปนสีขาวดํา

หมายเหตุ ในขณะที่เครื่อง HP All-in-One กําลังโอนแฟกซของทาน
เครื่องจะไมพิมพแฟกซท่ีไดรับเวนแตเกิดปญหา หากเครื่อง
HP All-in-One ไมสามารถโอนแฟกซไปยังเครื่องแฟกซที่ระบุไวได
(ตัวอยางเชน ถาเครื่องแฟกซดังกลาวไมไดเปดอยู) เครื่อง
HP All-in-One จะพิมพแฟกซและรายงานขอผิดพลาด

ขอแนะนําใหทานตรวจสอบใหแนใจวาหมายเลขที่ทานตองการโอนแฟกซไป
นั้นเปนสายแฟกซที่สามารถใชงานได สงแฟกซสําหรับทดสอบเพื่อใหแนใจวา
เครื่องแฟกซดังกลาวสามารถรับแฟกซที่ทานโอนไปได

1. กด Setup (ตั้งคา)
2. กด 4 จากนั้นจึงกด6

ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาแฟกซเบื้องตน) จากน้ัน
เลือก Fax Forwarding Black Only(การโอนแฟกซขาวดําเทานั้น)

3. กด  เพ่ือเลือก Yes (ใช)
4. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหปอนหมายเลขแฟกซที่ตองการใหรับแฟกซท่ีจะโอน

ไป
5. กด OK (ตกลง)

Fax Forwarding (การสงตอโทรสาร) จะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม
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ยกเลิกการสงตอโทรสาร      
ทานสามารถยกเลิกการสงตอโทรสารไดจากแผงควบคุม

การยกเลิกการสงตอแฟกซจากแผงควบคุม
➔ กด ยกเลิก จากน้ันกด 1

ยกเลิกการสงตอโทรสารแลว

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)        
บริษัทโทรศัพทหลายแหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะที่ชวยใหทานมี
หมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขโดยมสีายโทรศัพทเดียวได เมื่อทานใชบริการ
นี้ รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะแตกตางกันออกไป ตัวอยาง
เชน ทานสามารถมเีสียงเรียกเขาครั้งเดียว สองครั้งและสามครั้งสําหรับหมายเลข
ตางๆ ทานสามารถตั้งคาให HP All-in-One รับสายดวยเสียงเรียกเขาเฉพาะ
หากทานเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทที่มีเสียงเรียกเขา
เฉพาะ โปรดใหบริษัทโทรศัพทต้ังรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับสายสนทนาและ
สายแฟกซแตกตางกัน ขอแนะนําใหใชเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง หรือเสียง
เรียกเขาแบบสามครั้งสําหรับหมายเลขแฟกซ เมื่อ HP All-in-One ตรวจพบ
เสียงเรียกเขาที่กําหนดไว เครื่องก็จะรับสายและรับแฟกซ
ตัวอยางเชน ทานอาจใหบริษัทโทรศัพทกําหนดเสียงเรียกเขาสองครั้งสําหรับ
หมายเลขแฟกซของทาน และเสียงเรียกเขาครั้งเดียวสําหรับหมายเลขโทรศัพท
ในการตั้งคาแบบนี้ ใหต้ัง Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา)
สําหรับเครื่อง HP All-in-One เปน Double Rings (เสียงเรียกเขาสองครั้ง)
ทานยังสามารถตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหเปน 3 เมื่อมสีาย
เรียกเขามาโดยมีเสียงเรียกเขาสองครั้ง หลังจากดังครบสามครั้งแลวเครื่อง
HP All-in-One จะรับสายนั้นและรับแฟกซ
หากทานไมไดใชบริการดังกลาว ใหเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ีเปนคาดีฟอลต
ก็คือ All Rings [เสียงเรียกเขาทั้งหมด]

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาจากแผงควบคุม
1. โปรดตรวจสอบวาไดต้ังเครื่อง HP All-in-One ใหตอบรับสายแฟกซ

อัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การต้ังระบบตอบรับ
2. กด ตั้งคา
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3. กด 1 จากนั้นกด 4
ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาแฟกซข้ันสูง) จาก
นั้นเลือก Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงตอบรับ)

4. กด  เพ่ือไฮไลตรายการที่เลือก แลวกด OK
เมื่อโทรศัพทดังเปนเสียงเรียกเขาท่ีต้ังไวสําหรับสายแฟกซแลว เครื่อง
HP All-in-One จะรับสายและรับแฟกซ

การโทรซ้ําอัตโนมัตเิมื่อสายไมวางหรือไมมผีูรับสาย  
ทานสามารถตั้งใหเครื่อง HP All-in-One โทรซ้ําอัตโนมัติเมื่อสายไมวางหรือ
ไมมผูีรับสาย คาดีฟอลตสําหรับ Busy Redial [โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง] คือ
Redial [โทรซ้ํา] คาดีฟอลตสําหรับ No Answer Redial [โทรซ้ําเมื่อไมมผูี
รับสาย] คือ No Redial [ไมโทรซ้ํา]
1. กด Setup (ตั้งคา)
2. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– สําหรับการเปลี่ยนการตั้งคา Busy Redial [โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง]
ใหกด 5 และกด 2
ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาแฟกซข้ันสูง)
จากนั้นเลือก Busy Redial (โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง)

– ในการเปลี่ยน No Answer Redial [โทรซ้ําเมื่อไมมผูีรับสาย] กด
5 และกด 3
ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาแฟกซข้ันสูง)
จากนั้นเลือก No Answer Redial (โทรซ้ําเมื่อไมมีผูรับสาย)

3. กด  เพ่ือเลือก Redial [โทรซ้ํา] หรือNo Redial [ไมโทรซ้ํา]
4. กด OK (ตกลง)

การตั้งการยอขนาดอัตโนมัตสิําหรับแฟกซทีเ่ขามา  
การตั้งคาน้ีจะกําหนดการทํางานของเครื่อง HP All-in-One เมื่อไดรับแฟกซที่
มีขนาดใหญกวาขนาดกระดาษที่ต้ังคาดีฟอลตไว เมื่อเปดการตั้งคานี้ (คาดี
ฟอลต) ภาพของแฟกซที่รับเขามาจะถูกยอขนาดเพื่อใหมีขนาดพอดีหนาเทาท่ี
จะเปนได หากปดคุณสมบัติน้ี ขอมูลท่ีเกินจากหนาแรก จะพิมพออกมาในหนาที่
สอง Automatic Reduction [การยอขนาดอัตโนมัติ] เปนประโยชนเมื่อ
ทานไดรับแฟกซขนาด legal แตมีกระดาษขนาด letter วางอยูในถาด
ปอนกระดาษ

1. กด Setup (ตั้งคา)
2. กด 4 จากนั้นกด 4

ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาแฟกซข้ันสูง) จาก
นั้นเลือก Automatic Reduction(การยอขนาดอัตโนมัติ)
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3. กด  เพ่ือเลือก Off [ปด] หรือ On [เปด]
4. กด OK (ตกลง)

ตั้งการรับแฟกซสํารอง     
HP All-in-One จะจัดเก็บแฟกซทั้งหมดที่รับเขามาไวในหนวยความจํา หากมี
ขอผิดพลาดซึ่งทําใหเครื่อง HP All-in-One ไมสามารถพิมพแฟกซได
Backup Fax Reception (การรับแฟกซสํารอง) จะชวยใหทานยังคง
สามารถรับแฟกซตอไปได ในระหวางที่เกิดขอผิดพลาดนั้น หากมกีารใช
คุณสมบัติ Backup Fax Reception (การรับแฟกซสํารอง) แฟกซจะถูก
เก็บไวในหนวยความจํา

ตัวอยางเชน ถากระดาษในเครื่อง HP All-in-One หมดและคุณสมบัติ
Backup Fax Reception (การรับแฟกซสํารอง) ถูกเปดใชงานอยู แฟกซทั้ง
หมดท่ีรับเขามาจะถูกเก็บไวในหนวยความจํา เมื่อใสกระดาษเพิ่ม ทานก็
สามารถพิมพแฟกซเหลานั้นได ถาทานยกเลิกการใชคุณสมบัติดังกลาว เครื่อง
HP All-in-One จะไมรับสายแฟกซที่เขามา จนกวาขอผิดพลาดจะไดรับการ
แกไข

ในระหวางที่เครื่องทํางานปกติ (ไมวา Backup Fax Reception (การรับ
แฟกซสํารอง) จะถูกกําหนดเปน On (เปด) หรือ Off (ปด) ก็ตาม) เครื่อง
HP All-in-One จะเก็บแฟกซท้ังหมดไวในหนวยความจํา หลังจากท่ีหนวย
ความจําเต็ม เครื่อง HP All-in-One จะบันทึกขอมูลแฟกซท่ีไดรับเขามาใหม
ทับขอมูลแฟกซที่เกาที่สุดที่พิมพออกมาแลว หากทานตองการลบแฟกซที่อยูใน
หนวยความจําทั้งหมด ใหปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม On

หมายเหตุ ถา Backup Fax Reception (การรับแฟกซสํารอง) ถูก
กําหนดเปน On (เปด) และมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน เครื่อง
HP All-in-One จะเก็บแฟกซท่ีไดรับไวในหนวยความจําโดยมสีถานะ
เปนแฟกซที่ยังไมไดพิมพ แฟกซทั้งหมดที่ไมไดพิมพออกมาจะยังคงอยู
ในหนวยความจําจนกวาจะถูกพิมพออกมาหรือลบท้ิง เมื่อมีแฟกซท่ีไมได
พิมพออกมาเต็มหนวยความจํา เคร่ือง HP All-in-One จะไมรับสาย
แฟกซอีกจนกวาแฟกซเหลานั้นจะถูกพิมพหรือลบออกจากหนวยความ
จํา สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการพิมพหรือลบแฟกซจากหนวยความจํา โปรด
ดู การพิมพซ้ําหรือลบแฟกซในหนวยความจํา

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

วิธต้ัีงการรับแฟกซสํารองจากแผงควบคุม
1. กด Setup (ตั้งคา)
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2. กด 5 จากนั้นกด 5 อีกครั้ง
ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง)
จากนั้นเลือก Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)

3. กด  เพ่ือเลือก On  [เปด] หรือ Off [ปด]
4. กด OK (ตกลง)

การใชโหมดแกไขขอผิดพลาด  
Error Correction Mode [โหมดแกไขขอผิดพลาด] (ECM) ชวยปองกัน
ขอมูลสูญหายเนื่องจากสายโทรศัพทขัดของ โดยโหมดดังกลาวจะตรวจหาขอผิด
พลาดที่เกิดข้ึนในระหวางการสง และทําการสงขอมูลสวนท่ีผิดพลาดซ้ําอีกครั้ง
โดยอัตโนมัติ หากเปนสายโทรศัพทท่ีมคุีณภาพดี ก็จะไมสงผลตอคาโทรศัพท
และอาจลดคาใชจายลงดวย หากเปนสายโทรศัพทที่คุณภาพไมดี ECM จะสงผล
ใหการสงแฟกซใชเวลานานขึ้น และเสียคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึนดวย แตการสงขอมูล
จะมปีระสิทธิภาพเพิ่มข้ึนดวย คาดีฟอลตจะกําหนดเปน เปด ใหปด ECM หาก
ทําใหทานเสียคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึนมาก และทานยอมรับคุณภาพการรับสงที่ดอย
กวาได

เงื่อนไขดังตอไปน้ีใชกับ ECM:
● หากทานปด ECM จะมผีลเฉพาะกับแฟกซที่ทานสงเทานั้น แตจะไมมผีล

กับแฟกซที่ทานไดรับ
● หากทานปด ECM ใหต้ังคา Fax Speed (ความเร็วแฟกซ) เปน

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

● หากทานสงแฟกซสี แฟกซจะถูกสงโดยเปด ECM โดยไมสนใจวามีการตั้ง
คาตัวเลือกไวอยางไร

การเปลี่ยนการตั้งคา ECM โดยคําสั่งจากแผงควบคุม
1. กด Setup (ตั้งคา)
2. กด 6 จากนั้นกด 4

ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาแฟกซข้ันสูง) จาก
นั้นเลือกError Correction Mode(โหมดแกไขขอผิดพลาด)

3. กด  เพ่ือเลือก Off [ปด] หรือ On [เปด]
4. กด OK (ตกลง)
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การตั้งความเร็วแฟกซ    
ทานสามารถตั้งความเร็วแฟกซที่ใชติดตอระหวางเครื่อง HP All-in-One ของ
ทานและแฟกซอื่นๆ เมื่อสงและรับแฟกซ ความเร็วแฟกซท่ีต้ังไวเปนคาดีฟอลต
คือ Fast [ดวน]
หากทานใชขอใดขอหนึ่งตอไปน้ี อาจจําเปนตองตั้งความเร็วแฟกซใหชาลง:
● บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
● ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
● การใชแฟกซผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet

Protocol - FoIP)
● โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิทัล (integrated services digital

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

คาความเร็วแฟกซ ความเร็วแฟกซ

ดวน v.34 (33600 บอด)

Medium [ปานกลาง] v.17 (14400 บอด)

Slow [ชา] v.29 (9600 บอด)

การตั้งความเร็วแฟกซจากแผงควบคุม
1. กด Setup (ตั้งคา)
2. กด 7 จากนั้นกด 4

ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง)
จากนั้นเลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

3. กด  เพ่ือไฮไลตรายการที่เลือก แลวกด OK

การพิมพซ้ําหรือลบแฟกซในหนวยความจํา          
ทานสามารถพิมพซ้ําแฟกซแปดแผนสุดทายในหนวยความจําหรือลบแฟกซท้ัง
หมดในหนวยความจํา ทานอาจตองพิมพแฟกซที่อยูในหนวยความจําใหม หาก
เครื่อง HP All-in-One ใชกระดาษหมดขณะรับแฟกซ หรือ ทานอาจตองการ
ลบแฟกซท้ังหมดในหนวยความจําเพื่อวัตถุประสงค การรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One จะจัดเก็บแฟกซที่ไดรับทั้งหมดไวใน
หนวยความจํา แมวาแฟกซดังกลาวจะถูกพิมพออกมา ซึ่งจะชวยใหคุณ
พิมพซ้ําแฟกซแปดแผนสุดทายเมื่อตองการ หลังจากท่ีหนวยความจําเต็ม
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เครื่อง HP All-in-One จะบันทึกขอมูลแฟกซท่ีไดรับเขามาใหมทับ
ขอมูลแฟกซที่เกาที่สุดที่พิมพออกมาแลว

หากทานไดรับแฟกซที่มขีนาดใหญเกินไป เชน ภาพสีที่มีรายละเอียดมาก อาจ
ไมมกีารเก็บบันทึกในหนวยความจําเน่ืองจากขอจํากัดของหนวยความจํา ทาน
จะไมสามารถพิมพซ้ําแฟกซที่มขีนาดใหญเกินกวาจะเก็บบันทึกไวในหนวย
ความจํา

การพิมพแฟกซจากหนวยความจําซ้ําโดยใชแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. กด Setup (ตั้งคา)
3. กด 6 จากนั้นกด 4

ซึ่งเปนการเลือก Tools (เครื่องมือ) และ Reprint Faxes in
Memory (การพิมพแฟกซในหนวยความจําซ้ํา)
แฟกซจะถูกพิมพตามลําดับยอนหลังจากท่ีไดรับ โดยพิมพแฟกซท่ีไดรับลา
สุดกอน ตามดวยลําดับถัดไป

4. หากทานไมตองการแฟกซที่กําลังพิมพ ใหกดปุม ยกเลิก
เครื่อง HP All-in-One จะเริ่มพิมพแฟกซถัดไปในหนวยความจํา

หมายเหตุ ทานตองกด ยกเลิก เพ่ือหยุดพิมพแฟกซที่บันทึกไว

การลบแฟกซทั้งหมดจากหนวยความจําซ้ําโดยใชแผงควบคุม
➔ วิธีการลบแฟกซทั้งหมดออกจากหนวยความจํา ใหปดเครื่อง

HP All-in-One โดยกดปุม On
แฟกซทั้งหมดท่ีบันทึกไวในหนวยความจําจะถูกลบออกไปหลังจากที่ทานปด
เครื่อง HP All-in-One

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

มีพอรทโทรศัพทแบบอะนาล็อกสําหรับการเชื่อมตอแฟกซ
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หมายเหตุ ทานสามารถสงและรับแฟกซไดโดยเช่ือมตอสายไฟเขากับ
พอรต "1-LINE" ของ HP All-in-One ไมใชจากพอรต Ethernet ซึ่ง
หมายความวาการเช่ือมตอของทานกับอินเตอรเน็ตตองเสร็จสิ้นผานกลอง
คอนเวอรเตอร (ซึ่งจะแจ็คเครื่องอะนาล็อกแบบปกติสําหรับการเช่ือม
ตอ) หรือบริษัทโทรศัพท

The FoIP service might not work properly when the
HP All-in-One is sending and receiving faxes at high speed
(33600 bps). หากทานประสบปญหาในการสงและรับแฟกซขณะใชบริการ
แฟกซอินเตอรเน็ต ใหใชความเร็วแฟกซที่ชาลง ทานสามารถทําการเปลี่ยน
แปลงคา Fax Speed (ความเร็วแฟกซ) จาก High (สูง) (คาดีฟอลตt) เปน
Medium (กลาง) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคาน้ี โปรดดู การตั้ง
ความเร็วแฟกซ

ทานควรตรวจสอบกับทางบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของทานเพื่อใหแนใจวา
บริการแฟกซผานอินเทอรเน็ตของบริษัทดังกลาวรองรับการรับสงแฟกซ
หากบริการเครือขายอินเตอรเนตไมรองรับการสงและรับแฟกซ ทานจะไม
สามารถสงและรับแฟกซผานทางอินเตอรเนตได

การหยุดการสงแฟกซ     
ทานสามารถยกเลิกแฟกซที่กําลังสงหรือรับไดตลอดเวลา

การหยุดรับสงแฟกซโดยใชแผงควบคุม
➔ กด ยกเลิก ท่ีแผงควบคุมเพื่อระงับแฟกซที่ทานกําลังสงหรือรับ มองหาขอ

ความ Fax Cancelled (ยกเลิกการรับสงโทรสารแลว) บนจอแผงควบ
คุม หากไมมีขอความปรากฏขึ้น ใหกด ยกเลิก อีกคร้ัง
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาใดๆ ที่เริ่มพิมพไปแลว จากน้ันจะยก
เลิกการพิมพแฟกซสวนที่ยังเหลืออยู โดยอาจใชเวลาสักครู

การยกเลิกหมายเลขทีก่ําลังโทร
➔ กด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกหมายเลขที่ทานกําลังโทรอยู
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12 ใช HP Instant Share
ทําใหการแลกเปลี่ยนภาพถายกับเพ่ือนๆ และครอบครัวเปนเรื่องงาย เพียงแค
สแกนภาพถายหรือเสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองเสียบการดท่ีถูกตอง
ในเครื่อง HP All-in-One แลวเลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือมากกวานั้นเพ่ือแลก
เปลี่ยน เลือกปลายทาง จากนั้นสงภาพถายออกไป นอกจากนี้ ยังสามารถอัพ
โหลดภาพถายของทานไวในอัลบั้มภาพออนไลน หรือบริการตกแตงภาพถายออ
นไลนไดอีกดวย บริการเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค
ดวย HP Instant ShareHP Instant Share E-mail (อีเมล HP Instant
Share) ครอบครัวและเพื่อนๆ ของทานจะไดรับภาพถายที่พวกเขาสามารถดูได
เสมอ โดยไมตองดาวนโหลดภาพขนาดใหญหรือภาพที่ใหญเกินกวาจะเปดดูได
ขอความอีเมลที่มีภาพขนาดยอของภาพถายของทานจะถูกสงไปพรอมกับลิงคไป
ยังเว็บเพจที่มคีวามปลอดภัยที่ซึ่งครอบครัวและเพื่อนๆ ของทานสามารถดูภาพ
ถายเหลานั้น แบงปน พิมพ และบันทึกภาพถายไดอยางงายดาย

ภาพรวม 
มีการติดต้ังพอรต USB ดังนั้นทานจึงสามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิ้ล USB นอกจากนี้ ยังมีการติดต้ังพอรตอีเทอรเน็ต
ดังนั้นทาน ทานสามารถเชื่อมตอเขากับขายงานบริเวณเฉพาะที่ที่มอียู (LAN)
เลือกพอรตท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเชื่อมตอกับ Now you can share photos
with friends and relatives using your HP All-in-One and the
HP Image Zone software installed on your computer.
แสดงอุปกรณเช่ือมตอ USB และเครือขายดานลาง
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การใช HP Instant Share เพ่ือสงภาพจาก HP All-in-One ไปยังปลายทางที่
ตองการ ปลายทางนั้นอาจเปนที่อยูอีเมล อัลบั้มภาพถายออนไลน หรือบริการ
ตกแตงภาพถายออนไลน เปนตน บริการเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเทศ/
ภูมิภาค

หมายเหตุ ทานยังสามารถสงภาพไปยัง การสงภาพไปยังอุปกรณปลาย
ทางนั้น ทานตองม ีuser ID (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน)
ของ HP Passport อุปกรณที่รับตองถูกติดต้ังและลงทะเบียนกับ
HP Instant Share ทานอาจตองถามชื่ออุปกรณปลายทางที่กําหนดไว
จากผูรับ คําแนะนําเพิ่มเติมมอียูในข้ันตอนที่ 5 ใน สงรูปภาพโดยใช

เริ่มการติดตั้ง 
การใช HP Instant Share กับเครื่อง HP All-in-One ทานตองมีสิ่งตอไปนี้:
● ที่เช่ือมตอกับคอมพิวเตอร (ไมวาจะเปนสายเคเบิล USB หรือผานระบบ

LAN)
● การเขาถึงชองสัญญาณอินเทอรเน็ต
● ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการที่ทานใช:

– Windows: HP Image Zone ซอฟตแวรที่ติดต้ังอยูใน
คอมพิวเตอรของทาน

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

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

สงรูปภาพโดยใช  
ภาพอาจเปนภาพถายหรือเอกสารที่สแกนมา ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ
และญาติไดโดยใช HP All-in-One และ HP Instant Share ถาย
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โอนภาพอยางงายจากการดหนวยความจําสูเครื่องคอมพิวเตอรของทาน หรือ
สแกนรูปภาพ เลือกภาพที่ตองการแลกเปลี่ยนแลวสงภาพของทานไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่เลือก

สงภาพถายจากการดหนวยความจํา        
You can use your HP All-in-One to share photos from a memory
card. ถายโอนภาพของทานสูเครื่องคอมพิวเตอร เลือกภาพถายที่ตองการสง
และแลกเปลี่ยนโดยใช

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชการดหนวยความจํา
โปรดดู การใชการดหนวยความจําหรือกลอง PictBridge

1. ตรวจสอบวาทานไดใสการดหนวยความจําไวในชองเสียบที่ถูกตองใน
เครื่อง HP All-in-One
– หากทานกําลังเช่ือมตอดวยเคเบิล USB ขามไปขั้นตอนที่ 5
– หากทานเช่ือมตอดวยเครือขายอีเทอรเน็ต ใหดําเนินการตอข้ันตอนท่ี

2
2. The Photo menu displays on the control panel display with

Photo Transfer selected. กด  เพ่ือเลือก Letter และจากนั้นจึงกด
OK (ตกลง)
เริ่มกระบวนการถายโอน

หมายเหตุ ไฟลภาพยนตรอาจไมสามารถใชไดกับบริการ
HP Instant Share

3. When the Transfer To menu appears, press  to select the
computer to which you want to transfer the photos.

4. กด OK (ตกลง)
5. แสดงตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปน้ี:

– สําหรับผูใช Windows กรอบโตตอบซอฟตแวรการถายโอนภาพ
ของ HP จะแสดงบนหนาจอเครื่องคอมพิวเตอรของทาน คลิกตัวเลือก
เพ่ือบันทึกภาพถายในเครื่องคอมพิวเตอร

– For Macintosh OS X users, the Image Capture dialog
displays on your computer screen.

บท 12
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หมายเหตุ Image Capture opens automatically only
if you have configured it as described in the
Transfer Images section of the HP Image Zone
Help.

• Choose a destination for your images from the
Download To pop-up menu.

• Choose View Images with HP Gallery from the
Automatic Task pop-up menu.

– For Macintosh OS 9 users, the Unload images software
dialog displays on your computer screen.

เคล็ดลับ หากทานกําลังใช Macintosh OS 9 อัพโหลดภาพ
ถายของทานไปยัง คลิก E-mail(อีเมล) และสงรูปถายเปน
เอกสารแนบอีเมลโดยปฏิบัติตามขอความที่ปรากฎบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

6. ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมสําหรับระบบปฏิบัติการดังตอไปนี้:
หากใชคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบปฏิบัตกิาร Windows:
a. ดับเบิลคลิกไอคอน HP Image Zone บนเดสกท็อป

หนาตาง HP Image Zone จะแสดงบนคอมพิวเตอร แท็บ My
Images (รูปภาพ) จะปรากฏขึ้นในหนาตาง

b. เลือกรูปภาพหนึ่งรูปหรือมากกวานั้นจากโฟลเดอรท่ีเก็บภาพไว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image Zone Help
(วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

c. คลิกที่แท็บ HP Instant Share
แท็บ HP Instant Share จะปรากฏขึ้นในหนาตาง HP Image
Zone

d. จากสวน Control (ควบคุม) หรือสวน Work (งาน) ของแท็บ
HP Instant Share ใหคลิกที่ลิงคหรือไอคอนของบริการท่ีทานตอง
การใชเพ่ือสงภาพที่สแกน

หมายเหตุ หากคลิก See All Services (ดูบริการทั้งหมด)
ทานจะสามารถเลือกจากบริการทั้งหมดที่มีในประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน ตัวอยางเชน: HP Instant Share E-mail (อีเมล)
และ Create Online Albums (สรางอัลบั้มออนไลน)
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

หนาจอ Go Online จะปรากฏขึ้นในสวน Work (งาน)
e. คลิก Next (ถัดไป) และปฏิบัติตามคําแนะนําในหนาจอ
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หากทานกําลังใช Macintosh OS X:
a. พ้ืนที่ Image Area เลือกภาพที่ตองการแลกเปลี่ยน
b. On the Sidebar, click the Share Images icon.

ปรากฏหนาตางไคลเอ็นตแอปพลิเคชันซอฟตแวร
c. ตรวจดูใหแนใจวารูปภาพที่ทานตองการแลกเปลี่ยนแสดงอยูใน

หนาตาง HP Instant Share
ใชปุม - เพ่ือลบภาพถายออก หรือใชปุม + เพ่ือเพิ่มภาพถายเขาไปใน
หนาตาง

d. คลิก Continue (ดําเนินการตอ) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอ

e. จากรายการบริการของ HP Instant Share ใหเลือกบริการที่ทาน
ตองการใชเพ่ือสงภาพถาย

f. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

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

และบันทึก
– การเปดและจัดเก็บขอมูลในสมุดที่อยูอีเมล คลิกที่ Address Book

(สมุดท่ีอยู) แลวลงทะเบียนกับ HP Instant Share และสรางแอ
คเคานท HP Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังหลายที่อยู คลิกที่ลิงค multiple address
(หลายทีอ่ยู)

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

หมายเหตุ หากทานไมไดต้ังคา HP Instant Share ไวกอน
ใหคลิกที่ I need an HP Passport account (ฉันตอง
การมีแอคเคานท HP Passport) บนหนาจอ Sign in with
HP Passport (เขาสูระบบโดยใช HP Passport) ทานจะ
ไดรับ user ID (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) ของ
HP Passport

บท 12
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สงภาพทีส่แกน       
ทานสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพที่สแกน วางภาพบนกระจก เลือกปลายทาง
สแกนภาพและแลกเปลี่ยนภาพของทานโดยใช

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนภาพ โปรดดู การใช
คุณสมบัติการสแกน

1. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจก
2. กด Setup (ต้ังคา) บนแผงควบคุมของ HP All-in-One

เมนูจะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม.
3. แสดงตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปน้ี:

– หากทานกําลังเช่ือมตอดวยเคเบิล USB ขามไปขั้นตอนที่ 6
– หากทานเช่ือมตอดวยเครือขายอีเทอรเน็ต ใหดําเนินการตอข้ันตอนท่ี

4
4. กด  เพ่ือเลือก Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) จากนั้นกด OK

(ตกลง)
5. กด  เพ่ือเลือกคอมพิวเตอรที่ตองการสงรูปภาพ จากนั้นกด OK (ตกลง)
6. กด  เพ่ือ HP Instant Share จากน้ันกด OK (ตกลง) หรือ Start

Scan (เริ่มสแกน)
เครื่องจะสแกนภาพและอัพโหลดเขาเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับผูใช Windows ซอฟตแวร HP Image Zone จะเปดข้ึนบน
คอมพิวเตอร แท็ป HP Instant Share จะปรากฏขึ้น ภาพขนาดยอของ
ภาพที่สแกนจะปรากฏขึ้นใน Selection Tray (เทรยรายการเลือก) หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Image Zone โปรดดูวิธีใชบนหนา
จอ
สําหรับผูใช Macintosh OS X (v10.2 และสูงกวา) ไคลเอ็นตแอปพลิ
เคชันซอฟตแวร HP Instant Share จะเปดบนคอมพิวเตอรของทาน
ภาพขนาดยอของภาพที่สแกนจะปรากฏขึ้นในหนาตาง HP Instant
Share

หมายเหตุ หากใช Macintosh OS X v10.1.5 หรือรุนกอนหนา
นั้น (หรือ OS 9) ภาพถายของทานจะถูกอัพโหลดเขา
HP แกลเลอรีภ่าพ บน Macintosh คลิกE-mail (อีเมล) สงภาพที่
สแกนแนบไปกับอีเมลโดยการปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

7. ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมสําหรับระบบปฏิบัติการดังตอไปนี้:
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หากใชคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบปฏิบัตกิาร Windows:
a. จากสวน Control (ควบคุม) หรือสวน Work (งาน) ของแท็บ

HP Instant Share ใหคลิกที่ลิงคหรือไอคอนของบริการท่ีทานตอง
การใชเพ่ือสงภาพที่สแกน

หมายเหตุ หากคลิก See All Services (ดูบริการทั้งหมด)
ทานจะสามารถเลือกจากบริการทั้งหมดที่มีในประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน ตัวอยางเชน: HP Instant Share E-mail (อีเมล)
และ Create Online Albums (สรางอัลบั้มออนไลน)
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

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

ใชปุม - เพ่ือลบภาพถายออก หรือใชปุม + เพ่ือเพิ่มภาพถายเขาไปใน
หนาตาง

b. คลิก Continue (ดําเนินการตอ) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอ

c. จากรายการบริการของ HP Instant Share ใหเลือกบริการที่ทาน
ตองการใชเพ่ือสงภาพที่สแกน

d. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

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

และบันทึก
– การเปดและจัดเก็บขอมูลในสมุดที่อยูอีเมล คลิกที่ Address Book

(สมุดท่ีอยู) แลวลงทะเบียนกับ HP Instant Share และสรางแอ
คเคานท HP Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังหลายที่อยู คลิกที่ลิงค multiple address
(หลายทีอ่ยู)

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

หมายเหตุ หากทานไมไดต้ังคา HP Instant Share ไวกอน
ใหคลิกที่ I need an HP Passport account (ฉันตอง
การมีแอคเคานท HP Passport) บนหนาจอ Sign in with
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HP Passport (เขาสูระบบโดยใช HP Passport) ทานจะ
ไดรับ user ID (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) ของ
HP Passport

หมายเหตุ ทานยังสามารถใชปุม Scan To (สแกนไปยัง) เพ่ือสงภาพที่
สแกน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชคุณสมบัติการสแกน

สงภาพโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรของทาน     
นอกจากจะใช HP All-in-One เพ่ือสงรูปภาพผานทาง HP Instant Share
แลว ทานยังสามารถใชซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังในคอมพิวเตอร
ของทานสงรูปภาพไดอีกดวย ซอฟตแวร HP Image Zone ชวยใหทานเลือก
และแกไขรูปภาพไดหนึ่งภาพหรือมากกวานั้น จากน้ันไปยัง HP Instant
Share เพ่ือเลือกบริการ (เชน HP Instant Share E-mail - อีเมล HP
Instant Share) และสงรูปภาพ ในข้ันตํ่าสุด ทานสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพ
ดวยวิธีดังตอไปนี้:
● HP Instant Share E-mail (สงไปยังที่อยูอีเมล)
● HP Instant Share E-mail (สงไปยังอุปกรณ)
● อัลบั้มแบบออนไลน
● บริการตกแตงภาพถายออนไลน (บริการน้ีอาจมีในบางประเทศ/ภูมิภาค)

การดูภาพรวมกันโดยใชซอฟตแวร HP Image Zone (ผูใช Windows)    
การใชซอฟตแวร HP Image Zone เพ่ือดูภาพรวมกับเพื่อนและญาติ ใหเปด
HP Image Zone แลวเลือกภาพที่ตองการดูรวมกัน จากน้ันสงตอภาพดัง
กลาวไปโดยใชบริการอเีมล HP Instant Share

การใชซอฟตแวร HP Image Zone
1. ดับเบิลคลิกไอคอน HP Image Zone บนเดสกท็อป

หนาตาง HP Image Zone จะแสดงบนคอมพิวเตอร แท็บ My
Images (รูปภาพ) จะปรากฏขึ้นในหนาตาง

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

หมายเหตุ ใชเคร่ืองมือตัดตอรูปภาพ HP Image Zone เพ่ือปรับ
แตงรูปภาพของทานใหเปนไปตามที่ตองการ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ
HP)
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3. คลิกที่แท็บ HP Instant Share
แท็บ HP Instant Share จะปรากฏขึ้นในหนาตาง HP Image Zone

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

หมายเหตุ หากคลิก See All Services (ดูบริการทั้งหมด) ทาน
จะสามารถเลือกจากบริการทั้งหมดที่มีในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
ตัวอยางเชน: HP Instant Share E-mail (อีเมล) และ Create
Online Albums (สรางอัลบั้มออนไลน) ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏ
บนหนาจอ

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

5. คลิก Next (ถัดไป) และปฏิบัติตามคําแนะนําในหนาจอ
จากบริการ HP Instant Share E-mail ทานสามารถ:
– สงขอความอีเมลที่มีภาพถายขนาดยอของทานซึ่งสามารถที่จะดู พิมพ

และบันทึก
– การเปดและจัดเก็บขอมูลในสมุดที่อยูอีเมล คลิกที่ Address Book

(สมุดท่ีอยู) แลวลงทะเบียนกับ HP Instant Share และสรางแอ
คเคานท HP Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังหลายที่อยู คลิกที่ลิงค multiple address
(หลายทีอ่ยู)

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

หมายเหตุ หากทานไมไดต้ังคา HP Instant Share ไวกอน
ใหคลิกที่ I need an HP Passport account (ฉันตอง
การมีแอคเคานท HP Passport) บนหนาจอ Sign in with
HP Passport (เขาสูระบบโดยใช HP Passport) ทานจะ
ไดรับ user ID (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) ของ
HP Passport

บท 12

172 HP Officejet 7200 All-in-One series

ใช
  H

P 
In

st
an

t S
ha

re



แลกเปลี่ยนรูปภาพโดยใช HP Instant Share ไคลเอ็นตแอปพลเิคชนัซอฟตแว
ร (สําหรับผูใช Macintosh OS X v10.2 และทีใ่หมกวา)    

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

การใชไคลเอ็นตแอปพลิเคช่ัน HP Instant Share เพ่ือแลกเปลี่ยนภาพกับ
เพ่ือนๆ และญาติ ใหเปดหนาตาง HP Instant Share แลวเลือกภาพที่ตองการ
แลกเปลี่ยน จากนั้นสงตอภาพดังกลาวไปโดยใชบริการอเีมล HP Instant
Share

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

การใชไคลเอ็นตแอปพลเิคชัน HP Instant Share
1. เลือกไอคอน HP Image Zone จาก Dock

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

หนาตาง
รายการแอปพลิเคช่ันที่ปรากฏตรงสวนลางของ HP Image Zone

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

4. ใชปุม + เพ่ือเพิ่มรูปภาพเขาไปในหนาตาง หรือใชปุม - เพ่ือลบรูป
ภาพออก

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

5. ตรวจดูใหแนใจวารูปภาพที่ทานตองการแลกเปลี่ยนแสดงอยูในหนาตาง
HP Instant Share

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

การใชเพ่ือสงภาพที่สแกน
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8. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
จากบริการ HP Instant Share E-mail ทานสามารถ:
– สงขอความอีเมลที่มีภาพถายขนาดยอของทานซึ่งสามารถที่จะดู พิมพ

และบันทึก
– การเปดและจัดเก็บขอมูลในสมุดที่อยูอีเมล คลิกที่ Address Book

(สมุดท่ีอยู) แลวลงทะเบียนกับ HP Instant Share และสรางแอ
คเคานท HP Passport

– การสงขอความอีเมลไปยังหลายที่อยู คลิกที่ลิงค multiple address
(หลายทีอ่ยู)

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

หมายเหตุ หากทานไมไดต้ังคา HP Instant Share ไวกอน
ใหคลิกที่ I need an HP Passport account (ฉันตอง
การมีแอคเคานท HP Passport) บนหนาจอ Sign in with
HP Passport (เขาสูระบบโดยใช HP Passport) ทานจะ
ไดรับ user ID (รหัสผูใช) และ password (รหัสผาน) ของ
HP Passport

Share images using the HP Image Zone (Macintosh OS X
earlier than v10.2)  

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้ไมสามารถใชไดกับ Macintosh OS X v10.0
และ v10.0.4

ทานสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพกับผูที่มอีีเมล เพียงสตารท HP Image Zone
แลวเปด HP แกลเลอรีภ่าพ จากนั้น สรางขอความอีเมลใหมโดยใชอีเมลแอ
ปพลิเคช่ันที่ติดต้ังอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image Zone
Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)
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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
รายการแอปพลิเคช่ันที่ปรากฏตรงสวนลางของ HP Image Zone

3. การเลือก HP แกลเลอรีภ่าพ จากรายการแอปพลิเคชัน
โปรแกรมการติดต้ังจะเปดเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

4. เลือกแลกเปลี่ยนรูปภาพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช
โซนรูปภาพของ HP)

5. คลิกE-mail (อีเมล)
โปรแกรมอีเมลบนเครื่อง Macintosh จะเปดทํางาน
สงภาพถายแนบไปกับอีเมลโดยการปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

Share images using the HP ตัวจัดการ (Macintosh OS 9) 
หมายเหตุ คุณสมบัตินี้สามารถใชไดกับ Macintosh OS 9 v9.1.5
หรือรุนหลังจากนี้ และ v9.2.6 หรือรุนหลังจากน้ี

ทานสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพกับผูที่มอีีเมล เพียงสตารท HP ตัวจัดการ แลว
เปด HP แกลเลอรีภ่าพ จากน้ัน สรางขอความอีเมลใหมโดยใชอีเมลแอปพลิเค
ช่ันที่ติดต้ังอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image Zone
Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)

การใชตัวเลือกอเีมลใน HP ตัวจัดการ
1. ดับเบิลคลิกไอคอน HP ตัวจัดการ บนเดสกท็อป

HP ตัวจัดการ จะแสดงบนเดสกท็อป
2. ดับเบิลคลิก

HP แกลเลอรีภ่าพ จะแสดงบนเดสกท็อป
3. เลือกแลกเปลี่ยนรูปภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใช
โซนรูปภาพของ HP)

4. คลิกE-mail (อีเมล)
โปรแกรมอีเมลบนเครื่อง Macintosh จะเปดทํางาน
สงภาพถายแนบไปกับอีเมลโดยการปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอ
คอมพิวเตอร
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13 ตั้งคาเครือขายของทาน

This chapter describes how to connect your HP All-in-One to an
Ethernet network so that you can share your HP All-in-One with
other computers. นอกจากน้ียังรวมถึงตัวอยางเครือขายที่แนะนําและขอมูล
การจัดการเครือขาย กับเครือขายเปนครั้งแรก หรือหากทานตองการการเชื่อม
ตอ USB โดยตรงแทน โปรดดูคูมือการตั้งคาที่ใหมาพรอมกับ
อานบทนี้เพ่ือชวยใหทานคนหาขอมูลเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้:
● เปลี่ยนจากการเชื่อมตอแบบ USB เปนแบบเครือขาย
● เลือกเครือขายอีเทอรเน็ตท่ีแนะนํา
● เช่ือมตอเครือขายอีเทอรเน็ต
● ติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย
● เช่ือมตอเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเพ่ิมเติม
● จัดการกับเครือขายของทาน
● อภิธานศัพทเครือขาย

หมายเหตุ สําหรับคํานิยามของเครือขายที่ใชในบทนี้ โปรดดูที่

เปลี่ยนจากการเชื่อมตอแบบ USB เปนแบบเครือขาย   
หากทานติดต้ังเครื่อง HP All-in-One ดวยการเชื่อมตอแบบ USB ในครั้ง
แรก ทานสามารถสับเปลี่ยนเปนการเช่ือมตอแบบเครือขายไดในภายหลัง

เมื่อตองการสับเปลี่ยนการเชื่อมตอแบบ USB เปนการเชื่อมตอแบบเครือขาย
1. ใหถอดปลั๊กการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ HP All-in-One
2. ติดต้ังซอฟตแวร ตามที่ไดอธิบายไวใน ติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อม

ตอเครือขาย
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3. เมื่อการติดต้ังเสร็จสมบูรณแลว ใหเขาถึงไอคอนเครื่องพิมพที่อยูบนเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานดวยวิธีดังตอไปนี้:
– สําหรับ Windows XP: เปดโฟลเดอร Printers and Faxes

(เครื่องพิมพและแฟกซ)
– สําหรับ Windows 9.x หรือ Windows 2000: เปดโฟลเดอร

Printers (เครื่องพิมพ)
– สําหรับ Macintosh OS X: เปด Printer Setup Utility (ยูทิลิต้ี

การติดต้ังเครื่องพิมพในรายการ Utilities (ยูทิลิต้ี)
4. ตรวจสอบเพื่อดูวามไีอคอนเครื่องพิมพ USB สําหรับเครื่อง

HP All-in-One ของทานอยูท่ีนั่นหรือไม หากมอียู ใหลบไอคอนนั้นทิ้ง

เลือกเครือขายอีเทอรเน็ตทีแ่นะนํา
อานสวนนี้เพ่ือชวยใหทานระบุประเภทของเครือขายอีเทอรเน็ตที่ทานไดติดต้ัง
ไวเรียบรอยแลว หรือตองการติดต้ัง เครือขายแตละเครือขายทีแ่สดงไวที่น่ีจะใช
อุปกรณเพ่ือเช่ือมตอสวนประกอบของเครือขาย เชน เราตเตอรอีเทอรเน็ต เครือ
ขายที่เช่ือมตอดวยวิธีน้ีเรียกวาเครือขาย infrastructure (เครือขายพื้นฐาน)
เครือขายอีเทอรเน็ตใหประสิทธิภาพการทํางานที่เหนือกวา มีความนาเช่ือถือ
และรักษาความปลอดภัยเครือขาย  
เครือขายอีเทอรเน็ตอาจเชื่อมตอหรือไมเช่ือมตอเขากับอินเทอรเน็ตก็ได หาก
ทานติดต้ังเครื่อง HP All-in-One ของทานบนเครือขายอีเทอรเน็ตที่เช่ือมตอ
เขากับอินเทอรเน็ต เราแนะนําใหทานใชเกตเวย เพ่ือกําหนด IP address (ท่ี
อยู IP) ของเครื่อง HP All-in-One ผาน Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) เกตเวยสามารถเปนเราตเตอรหรือเปนเครื่องคอมพิวเตอร
ระบบ Windows ที่เรียกใช Internet Connection Sharing (ICS).

หมายเหตุ สําหรับคํานิยามของคําศัพทที่ไมไดกําหนดไวที่นี่ โปรดดู
อภิธานศัพทเครือขาย

เราแนะนําใหใชการกําหนดคา LAN (ขายงานบริเวณเฉพาะที่) ซึ่งไดอธิบายไว
ที่ดานลางเพื่อใชในการใหความชวยเหลือเครื่อง HP All-in-One ของทาน

การเชื่อมตออีเทอรเน็ตกับเครือขายใชสายดวย DSL หรือ สายเคเบิลทีใ่ชเขาถึงอิน
เทอรเน็ต     

ถาเครือขายของทานม ีDSL หรือสายเคเบิลท่ีใชเขาถึงอินเทอรเน็ต ทานสามา
รถใชเราตเตอรหรือเครื่องคอมพิวเตอรเปนอินเทอรเน็ตเกตเวยได With
either DSL or cable, you are able to access the full functionality
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of your HP All-in-One, including sharing pictures over the
Internet with HP Instant Share.  
เราตเตอรเกตเวย

สําหรับตัวอยางนี้ เราตเตอรจัดการกับการเชื่อมตอเครือขาย และ DSL หรือ
สายเคเบิลโมเด็มใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ต หากทานตองการใชการกําหนด
คาน้ี ใหเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One เขากับเราตเตอรดวยสายเคเบิลอีเทอร
เน็ต

With this configuration, you are able to access the full
functionality of the HP All-in-One, including sharing pictures over
the Internet.  ืสําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการเชื่อมตอ โปรดดู เช่ือมตอเครือ
ขายอีเทอรเน็ต 
คอมพิวเตอรเกตเวย  

สําหรับตัวอยางนี้ จะเช่ือมตออุปกรณเครือขายเขากับสวิตชหรือเราตเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรที่อยูบนเครือขายทําหนาที่เปนเกตเวยระหวางเครือขายและ
อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอรเกตเวยจะใช Windows Internet Connection
Sharing (ICS) หรือซอฟตแวรที่คลายกันนี้จัดการกับการเชื่อมตอเครือขาย
และจัดเตรียมการเขาถึงอินเทอรเน็ตใหกับอุปกรณอื่นๆ
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หมายเหตุ หากปดเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนเกตเวย
คอมพิวเตอรเครื่องอื่นที่อยูบนเครือขายจะไมสามารถใชอินเทอรเน็ตได
ซึ่งเครื่อง HP All-in-One จะไมสนับสนุนฟงกชันที่เกี่ยวของกับอิน
เทอรเน็ต

หากทานตองการใชการกําหนดคานี้ ใหเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One เขากับ
สวิตชหรือเราตเตอรดวยสายเคเบิลอีเทอรเน็ต  ืสําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการ
เช่ือมตอ โปรดดู เช่ือมตอเครือขายอีเทอรเน็ต

การเชื่อมตออีเทอรเน็ตเขากับเครือขายโดยใชสายดวยโมเด็มการเชื่อมตออิน
เทอรเน็ต 

สําหรับตัวอยางนี้ จะเช่ือมตออุปกรณเครือขายเขากับสวิตชหรือเราตเตอร และ
โมเด็ม (ใหดูการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรทางดานซายที่แสดงท่ีนี่) เพ่ือให
เขาถึงอินเทอรเน็ต ใชสายโทรศัพทและชองเสียบเพื่อเช่ือมตอโมเด็มเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งจะมีเพียงเครื่องเดียวเทานั้นที่เขาถึงอินเทอรเน็ตได ไมวา
เครื่อง HP All-in-One หรือเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นที่อยูบนเครือขายก็จะ
ไมสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได หากทานตองการใชการกําหนดคานี้ ใหเช่ือม
ตอเครื่อง HP All-in-One เขากับสวิตชหรือเราตเตอรดวยสายเคเบิลอีเทอร
เน็ต  ืสําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการเชื่อมตอ โปรดดู เช่ือมตอเครือขายอีเทอร
เน็ต

หมายเหตุ หากตองการใชคุณสมบัติ HP Instant Share บนเครื่อง
HP All-in-One ทานจําเปนตองมชีองสัญญาณการเขาถึงอินเทอรเน็ต
เชนสายเคเบิล หรือ DSL สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
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การเชื่อมตออีเทอรเน็ตเขากับเครือขายโดยใชสายทีไ่มมอีินเทอรเน็ต

สําหรับตัวอยางนี้ จะเช่ือมตออุปกรณเครือขายเขากับสวิตชหรือเราตเตอร และ
ไมมกีารเช่ือมตออินเทอรเน็ต อุปกรณใช AutoIP ซึ่งหมายถึง IP
addresses (ที่อยู IP) ท่ีกําหนดคาโดยอัตโนมัติ หากทานตองการใชการ
กําหนดคานี้ ใหเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One เขากับสวิตชหรือเราตเตอร
ดวยสายเคเบิลอีเทอรเน็ต  ืสําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการเชื่อมตอ โปรดดู เช่ือม
ตอเครือขายอีเทอรเน็ต

หมายเหตุ หากตองการใชคุณสมบัติ HP Instant Share บนเครื่อง
HP All-in-One ทานจําเปนตองมชีองสัญญาณการเขาถึงอินเทอรเน็ต
เชนสายเคเบิล หรือ DSL สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

การเชื่อมตออีเทอรเน็ตกับเครือขายแบบไรสาย 

สถานีแมขายของทานเชื่อมตออุปกรณโดยใชสายเขากับเครือขายไรสาย สําหรับ
โมเดลนี้ ทานกําหนดคาเครื่องคอมพิวเตอรของทานสําหรับเครือขายไรสายโดย
ใชอแดปเตอรสําหรับเครือขายไรสาย และสงผานและรับขอมูลผานทางสถานีแม
ขาย ทานจะกําหนดคาเครื่อง HP All-in-One ของทานใหเปนเครือขายแบบใช
สาย และเชื่อมตอสายเคเบิลอีเทอรเน็ตเขากับสถานีแมขาย DSL หรือสายเคเบิล
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โมเด็มสามารถใชเขาถึงอินเทอรเน็ตได  ืสําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
โปรดดู เช่ือมตอเครือขายอีเทอรเน็ต

หมายเหตุ สําหรับการกําหนดคานี้ เราแนะนําใหทานวางเสนทางการ
เช่ือมตออินเทอรเน็ตผานสถานีแมขายโดยตรงโดยใชสายเคเบิลอีเทอร
เน็ต

เชื่อมตอเครือขายอีเทอรเน็ต
อานบทนี้เพ่ือเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเราตเตอร สวิตช หรือสถานีแม
ขายโดยใชสายเคเบิลอีเทอรเน็ต

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการต้ังคาการเชื่อมตอโดยใชสาย โปรดดู เลือกเครือ
ขายอีเทอรเน็ตที่แนะนํา

หมายเหตุ สําหรับคํานิยามของคําศัพทที่ไมไดกําหนดไวที่นี่ โปรดดู
อภิธานศัพทเครือขาย

เมื่อตองการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับสิ่งท่ีทานจําเปนตองมีซึ่งอยูในสวนถัดไปเปนอันดับแรก
เมื่อทานเช่ือมตอ HP All-in-One ของทานเสร็จแลว ทานจําเปนตองติดต้ัง
ซอฟตแวรที่ไดอธิบายไวใน ติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย

สิ่งทีท่านตองการ
● เครือขายอีเทอรเน็ตที่ใชงานไดซึ่งรวมถึงเราตเตอรอีเทอรเน็ต สวิตช หรือ

สถานีแมขายแบบไรสายที่มพีอรทอีเทอรเน็ตแบบไรสาย
● สายเคเบิลอีเทอรเน็ต CAT-5 หากสายเคเบิลอีเทอรเน็ตที่เตรียมไวมีความ

ยาวไมเพียงพอสําหรับการกําหนดคาเครือขายของทาน ทานอาจจําเปนตอง
ซื้อสายเคเบิลที่มีความยาวเพียงพอ
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ถึงแมวาสายเคเบิลอีเทอรเน็ตมาตรฐานจะดูคลายกับสายเคเบิลโทรศัพท
มาตรฐาน แตก็ไมอาจใชแทนกันได เนื่องจากจํานวนของสายไฟในแตละ
ชนิดไมเทากัน และแตละชนิดจะมตัีวเช่ือมตอที่ตางกันดวย ตัวเช่ือมตอสาย
เคเบิลอีเทอรเน็ต (หรือเรียกวา ตัวเช่ือมตอ RJ-45) มีความกวางและหนา
กวามี 8 แถบตรงสวนปลาย ตัวเช่ือมตอโทรศัพทจะมต้ัีงแต 2 ถึง 6 แถบ

● เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่มกีารเชื่อมตอโดยใชสายหรือ
ไรสายเขากับเราตเตอรหรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ HP All-in-One สนับสนุนเครือขายอีเทอรเน็ตท้ัง 10
Mbps และ 100 Mbps หากทานกําลังเลือกซื้อ network
interface card (NIC) หรือซื้อแลว โปรดแนใจวา การดนี้สามารถ
ทํางานไดดวยความเร็ว

● การเขาถึงชองสัญญาณอินเทอรเน็ต เชน เคเบิล หรือ DSL (หากทานตอง
การเขาถึง HP Instant Share โดยตรงจากอุปกรณเทานั้น) หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Instant Share โปรดดู ใช HP Instant
Share  

เชื่อมตอ HP All-in-One
1. ถอดปลั๊กสีเหลืองออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

2. เช่ือมตอสายเคเบิลอีเทอรเน็ตเขากับพอรทอีเทอรเน็ตที่อยูดานหลังของ
เครื่อง HP All-in-One
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3. เช่ือมตอสวนปลายของสายเคเบิลอีเทอรเน็ตอีกดานหนึ่งเขากับพอรทบ
นเราตเตอรอีเทอรเน็ต สวิตช หรือสถานีแมขายแบบไรสายที่วางอยู

4. หากทานไดเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายแลว โปรดไปที่
เครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อติดต้ังซอฟตแวร โปรดดู ติดต้ังซอฟตแวร
สําหรับการเชื่อมตอเครือขาย

ติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย
Use this section to install your HP All-in-One software on either
a Windows or Macintosh computer connected to an Ethernet
network. However, before you install the software, make sure
you have connected your HP All-in-One to an Ethernet network
as described in the previous section, เช่ือมตอเครือขายอีเทอรเน็ต.

หมายเหตุ หากทานต้ังคาเครื่องคอมพิวเตอรใหเช่ือมตอเขากับชุดของ
ไดรฟเครือขายแลว โปรดแนใจวา เครื่องคอมพิวเตอรของทานยังคง
เช่ือมตอกับไดรฟเหลานั้นกอนการติดต้ังซอฟตแวร ไมเชนนั้น การติดต้ัง
ซอฟตแวร HP All-in-One อาจใชหน่ึงในตัวอักษรสําหรับระบุไดรฟซึ่ง
มีการจองไวแลว และทานจะไมสามารถเขาถึงไดรฟเครือขายท่ีอยูบน
เครื่องคอมพิวเตอรของทานได

โปรดดูคําแนะนําดานลางสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรระบบ Windows หรือ
Macintosh
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สําหรับ Windows    
คําแนะนําตอไปนี้ใชสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรระบบ Windows เทานั้น

หมายเหตุ เวลาที่ใชในการติดต้ังอยูระหวาง 20 ถึง 45 นาที ข้ึนอยูกับ
ระบบปฏิบัติการของทาน จํานวนเนื้อท่ีที่วาง และความเร็วของตัว
ประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

เมื่อตองการติดตั้งซอฟตแวร HP All-in-One
1. ออกจากโปรแกรมแอปพลิเคชันท่ีเรียกใชบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

รวมถึงไฟรวอลล XP ภายใน และไฟรวอลลอื่นๆ หรือซอฟตแวรตรวจ
สอบไวรัส

2. ใสแผนซดีี Windows ที่มาพรอมกับ HP All-in-One เขาในไดรฟซีดี
รอมของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
หนาจอ Welcome (ยินดีตอนรับ) จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ สําหรับ Windows XP เทานั้น หากหนาจอเริ่มตนไม
ปรากฏขึ้น ใหดับเบิลคลิกที่ My Computer ดับเบิลคลิกไอคอนซี
ดีรอม จากน้ันดับเบิลคลิกที่ setup.exe

3. คลิก Next (ถัดไป) ในหนาจอการติดต้ังเพื่อตรวจสอบการเตรียมระบบ
และเพื่อติดต้ังไดรเวอร อุปกรณเพ่ิมเติม และซอฟตแวร
หลังจากผานไปหลายหนาจอ หนาจอ Connection Type (ประเภทของ
การเชื่อมตอ) ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ บนหนาจอคําเตือนเกี่ยวกับไฟรวอลลบนระบบของทาน
ทานตองยอมรับหากตองการดําเนินการติดต้ังตอ

4. บนหนาจอ Connection Type (ประเภทของการเชื่อมตอ) ใหเลือก
Through the network (ผานเครือขาย) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
The Searching screen appears as the Setup program
searches for your HP All-in-One on the network.

5. On the Printer Found screen, verify that the printer
description is correct.
หากพบเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งเครื่องบนเครือขาย หนาจอ Printers
Found (การคนพบเครื่องพิมพ) จะปรากฏขึ้น เลือกอุปกรณท่ีทานตอง
การเชื่อมตอ
เมื่อตองการดูการตั้งคาอุปกรณบนเครื่อง HP All-in-One ของทาน:
a. ใหไปที่แผงควบคุมบนอุปกรณของทาน
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b. เลือก View Network Settings (ดูการตั้งคาเครือขาย) บน
Network Menu (เมนูเครือขาย) จากนั้นเลือก Display
Summary (ดูผลสรุป)

6. หากคําอธิบายของอุปกรณถูกตอง ใหเลือก Yes, install this printer
(ใช ติดต้ังเครื่องพิมพนี้)

7. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานใหมเพ่ือเสร็จ
สิ้นกระบวนการติดต้ัง
เมื่อทานเสร็จสิ้นการติดต้ังซอฟตแวรแลว เครื่อง HP All-in-One ของ
ทานพรอมใหบริการแลว

8. หากทานปดการใชงานไฟรวอลลหรือซอฟตแวรตรวจสอบไวรัสในเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน โปรดตรวจสอบวาเปดใชงานอีกครั้งแลว

9. เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน และพิมพหนาการทําทดสอบไปยังเครื่อง HP All-in-One สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การพิมพจากคอมพิวเตอร

สําหรับ Macintosh    
คําแนะนําตอไปนี้ใชสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรระบบ Macintosh เทานั้น

หมายเหตุ เวลาที่ใชในการติดต้ังอยูระหวาง 20 ถึง 45 นาที ข้ึนอยูกับ
ระบบปฏิบัติการของทาน จํานวนเนื้อท่ีที่วาง และความเร็วของตัว
ประมวลผล

เมื่อตองการติดตั้งซอฟตแวร HP All-in-One
1. ออกจากแอปพลิเคชันท้ังหมดที่เรียกใชบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
2. ใสแผนซดีี Macintosh ท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One เขาในไดรฟซีดี

รอมของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP All-in-One installer (ตัวติดต้ัง HP all-in-

one)
4. บนหนาจอ การตรวจสอบผูใช ใหปอน Administrator ท่ีใชเขาถึงเครื่อง

คอมพิวเตอรหรือเครือขายของทาน
ตัวติดต้ังซอฟตแวรคนหาอุปกรณ HP All-in-One จากนั้นจะแสดง
รายการอุปกรณ

5. บนหนาจอ Select Device (เลือกอุปกรณ) ใหเลือก HP All-in-One
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6. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเสร็จสิ้นข้ันตอนการติดต้ังท้ังหมด รวมถึง
Setup Assistant (ตัวชวยติดต้ัง)
เมื่อทานเสร็จสิ้นการติดต้ังซอฟตแวรแลว เครื่อง HP All-in-One ของ
ทานพรอมใหบริการแลว

7. เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน และพิมพหนาการทําทดสอบไปยังเครื่อง HP All-in-One สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การพิมพจากคอมพิวเตอร

เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรทีเ่พิ่มเติม
หากเครื่อง HP All-in-One ของทานเช่ือมตอกับหน่ึงเครือขายที่แนะนําใหใช
ทานสามารถใชเครื่อง HP All-in-One ของทานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรที่
เพ่ิมเขามาบนเครือขาย สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องที่เพ่ิมเขามา ทาน
ตองติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายไวใน ติดต้ังซอฟตแวร
สําหรับการเชื่อมตอเครือขาย ในระหวางการติดต้ัง ซอฟตแวรจะคนพบ SSID
(ช่ือเครือขาย) ของเครือขายที่มีอยูแลว หากทานไดติดต้ังเครื่อง
HP All-in-One บนเครือขายแลว ทานไมจําเปนตองกําหนดคาอีกครั้งเมื่อทาน
เพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอรบนเครือขาย

จัดการกับเครือขายของทาน
บทนี้อธิบายวิธีการใชเครื่องมือเกี่ยวกับเครือขายบนแผงควบคุมอุปกรณและ
Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) เครื่องมือน้ีชวยใหทาน
ดูและแกไขการตั้งคาเครือขาย และเพิ่มการรักษาความปลอดภัยข้ันสูงใหกับ
เครือขายของทาน

Use the HP All-in-One control panel

พิมพและดหูนาการกําหนดคาเครือขาย  
Network Configuration Page (หนาการกําหนดคาเครือขาย) แสดงการ
ต้ังคาเครือขายท่ีสําคัญ เชน IP address (ที่อยู IP) ความเร็วลิงค DNS และ
DNS-SD

เมื่อตองการพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด 8 จากนั้นจึงกด1

This selects the Network Setup menu and then selects
Print Network Settings.

3. กด 1 เพ่ือยืนยัน
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สําหรับคํานิยามของรายการบนหนาการกําหนดคา โปรดดู คํานิยามของหนา
การกําหนดคา

การเรียกคืนคาดฟีอลตของเครือขาย  
หากจําเปน ทานสามารถรีเซ็ตเครือขายของเครื่อง HP All-in-One ใหเปนคาดี
ฟอลตท่ีกําหนดโดยโรงงาน

เมื่อตองการรเีซ็ตเปนคาดฟีอลตทีก่ําหนดโดยโรงงาน
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด 8 จากนั้นจึงกด4

ซึ่ง Network menu (เมนูเครือขาย) จะปรากฏขึ้น จากนั้นเลือก
Restore Network Defaults (เรียกคืนคาดีฟอลตเครือขาย)

3. กดs OK (ตกลง) เพ่ือยืนยัน

การตั้งคาเครือขายชั้นสูง
จัดใหมีการตั้งคาเครือขายช้ันสูงเพื่อความสะดวกสบายของทาน. อยางไรก็ดี
นอกเสียจากวา ทานเปนผูใชข้ันสูง ทานไมควรเปลี่ยนการต้ังคาเหลาน้ี The
advanced settings include Set Link Speed and IP Settings
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
● การตั้งความเร็วลิงค
● เปลี่ยนการตั้งคา IP

การตั้งความเร็วลิงค  
ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วท่ีใชสงขอมูลผานเครือขายได คาดีฟอลตคือ
อัตโนมัติ

เมื่อตองการตั้งคาความเร็วลิงค
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด 8 จากนั้นกด 2

This selects the Network Setup menu and then selects Set
Link Speed.

3. จนกวาความเร็วลิงคจะปรากฏ:
– แบบอัตโนมัติ
– 10-เต็ม
– 10-ครึ่ง
– 100-เต็ม
– 100-ครึ่ง
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เปลี่ยนการตั้งคา IP 
การตั้งคาดีฟอลตของ IP คือ อัตโนมัต ิอยางไรก็ตาม หากจําเปน ทานสามารถ
เปลี่ยน IP address (ที่อยู IP) subnet mask หรือดีฟอลตเกตเวยไดดวยตน
เอง ในการดู IP address และ subnet mask ของเครื่อง HP All-in-One
ใหพิมพหนาการตั้งคาเครือขายจาก HP All-in-One ของทาน (ดู พิมพและดู
หนาการกําหนดคาเครือขาย) สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรายการตางๆ บนหนา
การตั้งคา ที่ประกอบดวย IP address และ subnet mask โปรดดู คํานิยาม
ของหนาการกําหนดคา

การเปลี่ยนการตั้งคา IP จากแผงควบคุม
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด 8 จากนั้นจึงกด3

This selects the Network Setup menu and then selects IP
Settings.

3. กด  ไวจนไวกวา On (เปด) จะปรากฏ จากนั้นกด OK
4. Edit the IP Address, and then press OK.
5. Edit the Subnet Mask, and then press OK.
6. Edit the Default Gateway, and then press OK.

ใช Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง)   
วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการตั้งคาเครือขายทั่วไปสําหรับเครื่อง HP All-in-One
คือทําผานแผงควบคุม HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู Use
the HP All-in-One control panel
อยางไรก็ดี, สําหรับการต้ังคาข้ันสูง ทานสามารถใช เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
(Embedded Web Server - EWS) เครื่องมือการกําหนดคาเครือขายที่ทาน
ใชเขาถึงจากเว็บเบราเซอรของทาน ทานสามารถตรวจสอบสถานะ กําหนดคา
พารามิเตอรเครือขาย HP All-in-One หรือเขาถึงคุณสมบัติของเครื่อง
HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีมใีน EWS โปรดดูหนาจอวิธีใชใน
Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) เมื่อตองการเขาถึงวิธี
ใช Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) ใหเปด
Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) ตามที่ไดอธิบายไวดาน
ลาง จากนั้นคลิก Help วิธีใชที่ลิงคอยูภายใต Other Links (ลิงคอื่นๆ) บน
แท็ป Embedded Web Server Home (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวหนาแรก)

เคล็ดลับ ทานสามารถใช Embedded Web Server เพ่ือตรวจสอบ
ปริมาณหมึกพิมพท่ีเหลืออยูโดยประมาณในตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
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เมื่อตองการเขาถึง Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด 8 จากนั้นจึงกด1

เครื่องจะพิมพหนาการกําหนดคาสําหรับเครื่อง HP All-in-One รวมถึง
IP address (ท่ีอยู IP) ทานจะใช IP address ในข้ันตอนตอไป

3. ในกลอง Address (ที่อยู) ในเว็บเบราเซอรของทาน ใหปอน IP
address (ที่อยู IP) ของเครื่องHP All-in-One ดังที่แสดงไวบนหนาการ
กําหนดคาเครือขาย ตัวอยางเชน http://195.168.0.5
หนา แรก ของ Embedded Web Server จะปรากฏขึ้น ซึ่งแสดงขอมูล
เกี่ยวกับอุปกรณ HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพร็อกซีเ่ซิรฟเวอรในเบราเซอรของทาน ทาน
อาจจําเปนตองปดพร็อกซี่เพ่ือเขาถึง Embedded Web Server
(เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)

4. หากทานจําเปนตองเปล่ียนภาษาที่แสดงใน Embedded Web Server
(เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) ใหทําส่ิงตอไปนี้:
a. คลิกแท็บ Settings (การตั้งคา)
b. คลิก Select Language (เลือกภาษา) ในเมนูนําทาง Settings

(การตั้งคา)
c. ในรายการ Select Language (เลือกภาษา) ใหคลิกภาษาที่ตอง

การ
d. คลิก ทําใหมผีล

5. คลิกแท็บ Home (หนาแรก) เพ่ือเขาถึงขอมูลอุปกรณและเครือขาย หรือ
คลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพ่ือเขาถึงขอมูลเครือขายเพิ่มเติม
หรือปรับเปลี่ยนขอมูลเครือขาย

หมายเหตุ หามปดการใชงาน TCP/IP (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol) บนเครื่องคอมพิวเตอร
ของทาน ซึ่งจําเปนตองใชเพ่ือการสื่อสารกับ Embedded Web
Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)

คํานิยามของหนาการกําหนดคา
หัวขอน้ีจะอธิบายเกี่ยวกับไอเท็มตางๆ ที่ปรากฏบนหนาการกําหนดคาเครือขาย.
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
● การตั้งคาเครือขายทั่วไป
● การตั้งคาเครือขายไรสาย
● เบ็ดเตล็ด
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การตั้งคาเครือขายทั่วไป
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลการตั้งคาเครือขายท่ัวไปที่แสดงอยูบนหนาการ
กําหนดคาเครือขาย

พารามิเตอร รายละเอียด

Network
Status
(สถานะเครือ
ขาย)

สถานะของ HP All-in-One:
● พรอม: HP All-in-One พรอมที่จะรับหรือสงผานขอมูล
● ปดเครื่อง: ยังไมไดเช่ือมตอกับเครือขายในขณะนี้

ประเภทการ
เช่ือมตอที่ใช
งานได 

เครือขายโหมดของ HP All-in-One:
● ใชสาย: เช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One ดวยสายเคเบิล

อีเทอรเน็ตกับเครือขาย IEEE 802.3
● None (ไมระบุ): ไมมีการเชื่อมตอเครือขาย

หมายเหตุ ประเภทของการเชื่อมตอแบบแรกสามารถใชงาน
ไดทุกเวลา

URL เว็บหรือ IP address (ที่อยู IP) ของ Embedded Web
Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)

หมายเหตุ ทานจะตองรู URL นี้เมื่อทานพยายามเขาถึง
Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)

ท่ีอยู
ฮารดแวร
(MAC) 

ที่อยู Media Access Control (ที่อยู MAC) ซึ่งจะระบุ ซึ่งมี
ตัวเลข 12 หลักท่ีกําหนดใหกับฮารดแวรของเครือขายสําหรับ
การบงช้ี และไมมีฮารดแวรสองตัวที่มทีี่อยู MAC เดียวกัน

หมายเหตุ Internet service providers (ISPs) [ผูให
บริการดานอินเทอรเน็ต] บางเจาตองการใหทานลงทะเบียนที่
อยู MAC ของการดเครือขายหรืออแดปเตอร LAN ท่ีใชเช่ือม
ตอกับสายเคเบิลหรือโมเด็ม DSL ในระหวางการติดต้ัง

Firmware
Revision

สวนประกอบของเครือขายภายในและอุปกรณ firmware
revision code จะแยกโดยยติภังค

หมายเหตุ หากทานเรียกความชวยเหลือ ซึ่งข้ึนอยูกับปญหา
ทานอาจจําเปนตองเตรียมรหัส firmware revision

Hostname ช่ือ TCP/IP กําหนดโดยการติดต้ังซอฟตแวรใหกับอุปกรณ
ดวยคาดีฟอลต นี่คือตัวอักษรซึ่งตามดวย 6 หลักสุดทายของท่ี
อยู MAC

บท 13

190 HP Officejet 7200 All-in-One series

ต
ั้งค
าเ
ค
รือ
ข
าย
ข
อง
ท
าน



พารามิเตอร รายละเอียด

ท่ีอยู IP ที่อยูนี้จะบงช้ีถึงอุปกรณเฉพาะบนเครือขาย ระบบจะกําหนด
IP address (ที่อยู IP) ผาน DHCP หรือ AutoIP ทาน
สามารถตั้งคา IP address (ที่อยู IP) แบบคงที่ได ซึ่งไมแนะ
นําใหทํา

หมายเหตุ การกําหนดท่ีอยู IP ผิดดวยตนเองในระหวางการ
ติดต้ังจะปองกันสวนประกอบของเครือขายจากการมองเห็น
HP All-in-One

Subnet
Mask

subnet คือที่อยู IP ที่กําหนดโดยการติดต้ังซอฟตแวรเพ่ือทํา
ใหเครือขายเพ่ิมเติมใชงานไดโดยเปนสวนหนึ่งของเครือขาย
ที่ใหญกวา Subnets จะถูกระบุโดย subnet mask ซึ่ง
กําหนดวา สวนไหนของ IP address (ที่อยู IP)
HP All-in-One ที่บงช้ีถึงเครือขายและ subnet และสวน
ไหนที่บงช้ีถึงอุปกรณของตนเอง

หมายเหตุ แนะนําวา ให HP All-in-One และเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชทั้งหมดจะอยูบน subnet ตัวเดียวกัน.

ดีฟอลตเก
ตเวย  

โหนดบนเครือขายท่ีเตรียมทางเขาไปยังเครือขายอื่น โหน
ดในตัวอยางน้ีคือคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ

หมายเหตุ ท่ีอยูของดีฟอลตเกตเวยซึ่งกําหนดใหโดยการติด
ต้ังซอฟตแวร

การกําหนด
คาแหลงที่มา

โพรโทคอลที่ใชเพ่ือกําหนด IP address (ที่อยู IP) ใหกับ
HP All-in-One:
● AutoIP: ซอฟตแวรการติดต้ังกําหนดคาพารามิเตอร

โดยอัตโนมัติ
● DHCP: ใชการกําหนดคาพารามิเตอรโดยเซิรฟเวอรโพ

รโทคอลการกําหนดคาโฮสตแบบไมเจาะจง (DHCP)
บนเครือขาย สําหรับเครือขายแบบเล็ก สิ่งน้ีคือเราตเตอร

● ดวยตนเอง: การกําหนดคาพารามิเตอรจะกําหนดดวยตน
เอง เชน ที่อยู IP แบบคงที่

● ไมไดระบ ุโหมดที่ใชเมื่อ HP All-in-One เริ่มตน

เซิรฟเวอร
DNS

IP address (ที่อยู IP) ของบริการชื่อโดเมนสําหรับเครือ
ขาย เมื่อทานเขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมล ทานจําเปนตอง
ใชช่ือโดเมนเพื่อเขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมล ตัวอยางเชน

(ทําตอ)
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พารามิเตอร รายละเอียด

URL http://www.hp.com ใชช่ือโดเมน hp.com DNS
บนอินเทอรเน็ตจะแปลช่ือโดเมนไปเปน IP address (ท่ีอยู
IP) อุปกรณใช IP address (ท่ีอยู IP) เพ่ืออางอิงถึงอุปกรณ
อื่น

● ทีอ่ยู IP ที่อยู IP ของเซิรฟเวอรช่ือโดเมน
● ไมไดระบ ุไมไดระบุที่อยู IP หรืออุปกรณเริ่มตน

หมายเหตุ ตรวจสอบเพื่อดูวา ที่อยู IP ของ DNS ปรากฏขึ้น
บนหนาการกําหนดคาเครือขายหรือไม หากไมมีที่อยูแสดง
ใหเอาที่อยู IP ของ DNS จากผูใหบริการอินเทอรเน็ต
(ISP) ของทาน

mDNS Rendezvous ใชเฉพาะที่ และเครือขาย ad hoc ที่ไมไดใช
เซิรฟเวอรกลาง DNS เมื่อตองการตั้งช่ือบริการ
Rendezvous ใช DNS ซึ่งยังเรียกวา mDNS
ดวย mDNS คอมพิวเตอรของทานสามารถคนหาและใช
HP All-in-One ที่เช่ือมตอกับขายงานบริเวณเฉพาะที่ได ซึ่ง
สามารถทํางานรวมกับอุปกรณท่ีใชอีเทอรเน็ตไดที่ปรากฏอยู
บนเครือขาย

Admin
Password
(รหัสผาน
Admin)     

สถานะของรหัสผานของผูดูแล Embedded Web Server
(เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว):
● ตั้งคา ระบุรหัสผาน. ทานตองปอนรหัสผานเพื่อทําการ

เปลี่ยนเปนพารามิเตอร Embedded Web Server
(เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)

● ไมไดตั้ง ไมมกีารตั้ง ไมตองใชรหัสผานเพ่ือเปลี่ยนเปน
คาพารามิเตอร Embedded Web Server (เว็บเซิรฟ
เวอรแบบฝงตัว)

Link
Configurati
on (การ
กําหนดคา
ลิงค) 

ความเร็วที่สงขอมูลผานเครือขาย:
● 10TX-Full: สําหรับเครือขายใชสาย
● 10TX-Half: สําหรับเครือขายใชสาย
● 100TX-Full: สําหรับเครือขายใชสาย
● 100TX-Half: สําหรับเครือขายใชสาย
● None (ไมระบุ): ปดการใชงานเครือขาย
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การตั้งคาเครือขายไรสาย
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลการตั้งคาเครือขายไรสายที่แสดงอยูบนหนาการ
กําหนดคาเครือขาย

พารามิเตอร รายละเอียด

สถานะไรสาย สถานะของเครือขายไรสาย:
● Connected (เช่ือมตอแลว): เช่ือมตอเครื่อง

HP All-in-One เขากับ LAN แบบไรสาย และอุปกรณ
ทุกช้ินทํางานได

● Disconnected (ปดการเชื่อมตอ): ไมไดเช่ือมตอ
HP All-in-One เขากับ LAN แบบไรสาย เน่ืองจากมี
การตั้งคาผิด (เชน กุญแจ WEP ผิด) หรือเครื่อง
HP All-in-One ไมไดอยูในระยะ

● Disabled (ปดการใชงาน): ปดวิทยุ หรือเสียบสาย
เคเบิลอีเทอรเน็ต

● Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไมได
ใชกับประเภทของเครือขายน้ี

Communic
ation
Mode
(โหมดการสื่อ
สาร)

โครงรางเครือขาย IEEE 802.11 ซึ่งอุปกรณหรือสถานีส่ือ
สารดวยกันเอง:
● Infrastructure (โครงสรางพื้นฐาน): เครื่อง

HP All-in-One สื่อสารกับอุปกรณเครือขายอื่นผาน
สถานีแมขายแบบไรสาย เชน เราตเตอรไรสาย หรือ
สถานีกลาง

● ad hoc (เฉพาะกิจ): เครื่อง HP All-in-One สื่อสาร
กับอุปกรณแตละตัวโดยตรงบนเครือขาย ไมมสีถานีแม
ขายแบบไรสายใชงานอยู ซึ่งยังเรียกวาเครือขายแบบ
peer-to-peer ดวย บนเครือขายระบบ Macintosh
โหมด ad hoc (เฉพาะกิจ) ถูกเรียกวาโหมด
computer-to-computer (คอมพิวเตอรกับ
คอมพิวเตอร)

● Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไมได
ใชกับประเภทของเครือขายน้ี

ช่ือเครือขาย
(SSID)  

Service Set Identifier (ตัวบงช้ีคาการบริการ) ตัวบงช้ี
เฉพาะ (มตัีวอักษรสูงสุด 32 ตัวอักษร) ที่แบงแยกขาย
งานบริเวณเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN) จากอีกขายงาน
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พารามิเตอร รายละเอียด

หนึ่ง SSID ยังอางอิงกับช่ือเครือขาย ซึ่งเปนช่ือของเครื่อง
ขายที่เช่ือมตอกับ HP All-in-One

Signal
Strength
(1-5) (ความ
เขมของ
สัญญาณ)

การสงสัญญาณหรือการเรียกคืนสัญญาณมีระดับต้ังแต 1 ถึง
5:
● 5: Excellent (ดีเลิศ)
● 4: Good (ดี)
● 3: Fair (พอใช)
● 2: Poor (ไมดี)
● 1: Marginal (แย)
● No signal (ไมมสีัญญาณ): ไมพบสัญญาณบนเครือ

ขาย
● Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไมได

ใชกับประเภทของเครือขายน้ี

ชอง หมายเลขชองใชเพ่ือการสื่อสารแบบไรสายในปจจุบัน ซึ่งข้ึน
อยูกับเครือขายที่ใช และอาจตางจากหมายเลขชองที่รองขอ
ได คาระหวาง 1 ถึง 14; ประเทศ/ภูมิภาคอาจจํากัดชวงของ
ชองที่อนุมัติ

● <number> (หมายเลข): คาระหวาง 1 ถึง 14 ซึ่งข้ึน
อยูกับประเทศ/ภูมิภาค

● None (ไมระบุ): ไมมีการใชชอง
● Not applicable (ใชงานไมได): ปดการใชงาน

WLAN หรือพารามิเตอรน้ีใชไมไดกับประเภทของเครือ
ขายนี้

หมายเหตุ ในโหมด ad hoc (เฉพาะกิจ) หากทานไม
สามารถรับหรือสงขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
และ HP All-in-One โปรดแนใจวา ทานกําลังใชชองการสื่อ
สารเหมือนกันบนเคร่ืองคอมพิวเตอรและ HP All-in-One
ในโหมดโครงสรางพื้นฐาน ชองจะบอกถึงสถานีแมขาย

Authenticat
ion type
(ประเภทของ
การพิสูจนตัว
ตน)

ประเภทของการพิสูจนตัวตนท่ีใชงานอยู:
● None (ไมระบุ): ไมมีการพิสูจนตัวตนที่ใชงานอยู
● Open System [ระบบเปด] (ad hoc และโครงสราง

พ้ืนฐาน) : ไมมีการพิสูจนตัวตน
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พารามิเตอร รายละเอียด

● Shared Key (โครงสรางพื้นฐานเทานั้น): ตองใช
กุญแจ WEP

● WPA-PSK (โครงสรางพื้นฐานเทานั้น): WPA กับ
กุญแจ Pre-Shared

● Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไมได
ใชกับประเภทของเครือขายน้ี

การพิสูจนตัวตนตรวจสอบชื่อของผูใชหรืออุปกรณกอนที่จะ
ใหสิทธิในการเขาถึงเครือขาย ซึ่งจะทําใหผูใชท่ีไมมีสิทธิ
เรียกใชทรัพยากรเครือขายไดยากขึ้น วิธีการรักษาความ
ปลอดภัยน้ีเปนวิธีทั่วไปท่ีใชบนเครือขายแบบไรสาย

เครือขายที่ใชการพิสูจนตัวตนของระบบเปดจะไมตรวจสอบผู
ใชเครือขายตามท่ีไดระบุไว ผูใชไรสายสามารถเขาถึงจาก
เครือขายได อยางไรก็ตาม เครือขายอาจใชการเขารหัส
ขอมูล WEP (Wired Equivalent Privacy) เพ่ือเตรียม
ระดับของความปลอดภัยที่มสีาเหตุมาจากการดักฟง

เครือขายที่ใชกุญแจการพิสูจนตัวตนรวมกันจะเพิ่มการรักษา
ความปลอดภัยโดยใหผูใชหรืออุปกรณบงช้ีตัวเองดวยกุญแจ
คงที่ (ฐานสิบหกหรืออักขระตัวอักษร) ผูใชและอุปกรณทุกช้ิน
บนเครือขายจะใชกุญแจเหมือนกัน การเขารหัสขอมูล WEP
จะใชพรอมกับกุญแจการพิสูจนตัวตนที่ใชรวมกันโดยใช
กุญแจที่เหมือนกันสําหรับทั้งการพิสูจนตัวตนและการเขารหัส
ขอมูล

เครือขายที่ใชเซิรฟเวอรเปนตัวพิสูจนตัวตน (WPA-PSK)
จะมกีารรักษาความปลอดภัยทีดี่ และสนับสนุนสถานีแมขาย
แบบไรสายและเราตเตอรแบบไรสาย สถานีแมขายหรือ
เราตเตอรตรวจสอบการบงช้ีของผูใชหรืออุปกรณที่เรียกรอง
ใหเขาถึงเครือขายกอนใหสิทธิในการเขาถึง โพรโทคอลการ
พิสูจนตัวตนอื่นๆ อาจใชบนเซิรฟเวอรการพิสูจนตัวตน

หมายเหตุ กุญแจท่ีใชรวมกันและการพิสูจนตัวตนของ
WPA-PSK สามารถปอนผาน Embedded Web Server
(เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) ไดเทานั้น

การเขารหัส ประเภทของการเขารหัสขอมูลใชงานอยูบนเครือขาย:
● None (ไมระบุ): ไมมีการใชการเขารหัส
● 64-bit WEP (WEP 128 บิต): 5 ตัวอักษร หรือ 10

หลักสําหรับฐานสิบหก กุญแจ WEP ใชงานอยู
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พารามิเตอร รายละเอียด

● 128-bit WEP (WEP 128 บิต): 13 ตัวอักษร หรือ
26 หลักสําหรับฐานสิบหก กุญแจ WEP ใชงานอยู

● WPA-AES: การเขารหัส Advanced Encryption
Standard (มาตรฐานการเขารหัสข้ันสูง) ใชงานอยู นี่
คืออัลกอริธึมการเขารหัสขอมูลสําหรับการรักษาความ
ปลอดภัย แตไมไดแบงแยกวัสดุดวยองคการ US
Government

● WPA-TKIP: Temporal Key Integrity Protocol
ซึ่งเปนโพรโทคอลการเขารหัสข้ันสูง ใชงานอยู

● Automatic (อัตโนมัติ): AES หรือ TKIP ใชงานอยู
● Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไมได

ใชกับประเภทของเครือขายน้ี

WEP มีจุดประสงคเพ่ือรักษาความปลอดภัยดวยการเขารหัส
ขอมูลผานคลื่นวิทยุ ดังน้ันจึงปองกันการสงผานจากจุดปลาย
ดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง วิธีการรักษาความปลอดภัยน้ีเปน
วิธีทั่วไปที่ใชบนเครือขายแบบไรสาย

Access
Point HW
Address (ที่
อยูสถานีแม
ขาย HW)

ที่อยูฮารดแวรของสถานีแมขายบนเครือขายซึ่งเช่ือมตอกับ
HP All-in-One :
● <MAC address> (ที่อยู MAC): ที่อยูฮารดแวร

MAC (media access control) ของสถานีแมขาย
● Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไมได

ใชกับประเภทของเครือขายน้ี

เบ็ดเตล็ด
ตารางตอไปนี้อธิบายถึงการสงขอมูลและการรับขอมูลซึ่งแสดงบนหนาการ
กําหนดคาเครือขาย

พารามิเตอร รายละเอียด

Total
Packets
transmitted
(รวมแพ็กเกจ
ท่ีสง)

จํานวนของแพ็กเกจท่ีสงโดย HP All-in-One ไมมขีอผิด
พลาดเกิดข้ึนต้ังแตที่เครื่องเปด ตัวนับจะลบท้ิงหลังจากที่ปด
เครื่อง HP All-in-One เมื่อสงขอความผานเครือขายการสับ
เปลี่ยนแพ็กเกจ ขอความจะกระจัดกระจายอยูในแพ็กเกจ แต
ละแพ็กเกจมีท่ีอยูปลายทางพรอมกับขอมูล

บท 13

(ทําตอ)

196 HP Officejet 7200 All-in-One series

ต
ั้งค
าเ
ค
รือ
ข
าย
ข
อง
ท
าน



พารามิเตอร รายละเอียด

Total
Packets
received
(รวมแพ็กเกจ
ท่ีไดรับ)

จํานวนของแพ็กเกจท่ีไดรับโดย HP All-in-One ไมมขีอผิด
พลาดเกิดข้ึนต้ังแตที่เครื่องเปด ตัวนับจะลบท้ิงหลังจากที่ปด
เครื่อง HP All-in-One

อภิธานศัพทเครือขาย

ASCII (แอสกี) American Standard Code for Information
Interchange (รหัสคอมพิวเตอรมาตรฐานของสหรัฐ
อเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ) ตัวเลขมาตรฐานที่
ใชโดยเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือแสดงตัวอักษรแบบลาตินที่
เปนตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก ตัวเลข เครื่องหมายวรรค
ตอน เปนตน

autoIP คุณสมบัติของการติดต้ังซอฟตแวรซึ่งกําหนดคา
พารามิเตอรของอุปกรณที่อยูบนเครือขาย

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (โพรโทคอ
ลการกําหนดคาโฮสตแบบไมเจาะจง) เซิรฟเวอรบนเครือ
ขายท่ีกําหนดคาพารามิเตอรใหกับอุปกรณท่ีอยูบนเครือ
ขาย สําหรับเครือขายแบบเล็ก สิ่งนี้คือเราตเตอร

DNS Domain Name Service (การใหบริการชื่อโดเมน) เมื่อ
ทานเขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมล ทานจําเปนตองใชช่ือ
โดเมนเพื่อเขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมล ตัวอยางเชน
URL http://www.hp.com ใชช่ือโดเมน hp.com
DNS บนอินเทอรเน็ตจะแปลชื่อโดเมนไปเปน IP
address (ที่อยู IP) อุปกรณใช IP address (ที่อยู IP)
เพ่ืออางอิงถึงอุปกรณอื่น

DNS-SD โปรดดู DNS SD ยอมาจาก Service Discovery (การ
คนพบบริการ) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโพรโทคอลที่พัฒนา
โดย Apple ที่สามารถคนพบเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
และบริการบนเครือขาย IP ไดโดยอัตโนมัติ

DSL Digital Subscriber Line การเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ต
ดวยความเร็วสูง
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อีเทอรเน็ต เทคโนโลยีเครือขายทองถิ่นทั่วไปที่เช่ือมตอเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยการใชสายเคเบิลทองแดง

สายเคเบิล
อีเทอรเน็ต

สายเคเบิลที่ใชเช่ือมตอสวนประกอบของเครือขายในเครือ
ขายโดยใชสาย สายเคเบิลอีเทอรเน็ต CAT-5 ยังรูจักกันใน
ช่ือของสายเคเบิลแบบเสนตรง เมื่อตองการใชสายเคเบิล
อีเทอรเน็ต สวนประกอบของเครือขายตองตอกับเราตเตอร
สายเคเบิลอีเทอรเน็ตใชตัวเช่ือมตอ RJ-45

EWS Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง) ยูทิลิ
ต้ีเบราเซอรที่ใหวิธีงายๆ ในการจัดการเครื่อง
HP All-in-One ของทาน ทานสามารถตรวจสอบสถานะ
กําหนดคาพารามิเตอรเครือขาย HP All-in-One หรือเขา
ถึงคุณสมบัติของเครื่อง HP All-in-One สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดู ใช Embedded Web Server (เว็บเซิรฟ
เวอรแบบฝง)

เกตเวย เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่น เชน เราเตอรซึ่ง เตรียม
ทางเขาไปยังเครือขายอื่น

HEX ฐานสิบหก ระบบตัวเลขฐาน 16 ซึ่งใชตัวเลข 0-9 รวมกับ
ตัวอักษร A-F

ฮับ ไมคอยใชในเครือขายที่ใชตามบาน ฮับใชสัญญาณจาก
เครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องและสงสัญญาณไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นๆ ทั้งหมดที่เช่ือมตอเขากับฮับ ฮับจะ
ต้ังไวอยูกับที่ ; อุปกรณอื่นๆ ที่อยูบนเครือขายจะเสียบปลั๊ก
เขากับฮับหากตองการสื่อสารกับอุปกรณอื่นๆ ฮับไมใชการ
จัดการเครือขาย

IP address (ที่
อยู IP)

หมายเลขที่บงช้ีถึงอุปกรณเฉพาะที่อยูบนเครือขาย ระบบจะ
กําหนด IP address (ที่อยู IP) ผาน DHCP หรือ
AutoIP ทานสามารถตั้งคา IP address (ที่อยู IP) แบบ
คงที่ได ซึ่งไมแนะนําใหทํา

infrastructure
(โครงสรางพื้น
ฐาน)

เครือขายพื้นฐานใชเราตเตอร สวิตช หรือสถานีแมขายเพื่อ
เช่ือมตอสวนประกอบของเครือขาย

MAC
address (ท่ี
อยู MAC)

  Media Access Control (MAC) address (ที่อยู
MAC) ที่บงช้ีถึง HP All-in-One เฉพาะ ซึ่งมีตัวเลข 12
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หลักที่กําหนดใหกับฮารดแวรของเครือขายสําหรับการบงช้ี
และไมมีฮารดแวรสองตัวที่มีที่อยู MAC เดียวกัน

NIC Network Interface Card การดท่ีอยูบนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมตออีเทอรเน็ต ดังนั้น ทาน
สามารถเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรของทานเขากับเครือ
ขายได

ตัวเช่ือมตอ
RJ-45

ตัวเช่ือมตอที่อยูสวนปลายของสายเคเบิลอีเทอรเน็ต ถึงแม
วาตัวเช่ือมตอสายเคเบิลอีเทอรเน็ตมาตราฐาน (ตัวเช่ือมตอ
RJ-45) ดูคลายกับตัวเช่ือมตอสายเคเบิลโทรศัพท
มาตรฐาน แตไมอาจใชแทนกันได ตัวเช่ือมตอ RJ-45 มี
ความกวางและหนากวา อีกทั้งยังม ี8 แถบตรงสวนปลาย
ตัวเช่ือมตอโทรศัพทจะมีต้ังแต 2 ถึง 6 แถบ

SSID Service Set Identifier (ตัวบงช้ีคาการบริการ) ตัวบงช้ี
เฉพาะ (มีตัวอักษรสูงสุด 32 ตัวอักษร) ท่ีแบงแยกขาย
งานบริเวณเฉพาะที่แบบไรสาย (WLAN) จากอีกขายงาน
หนึ่ง SSID ยังอางอิงกับช่ือเครือขาย ซึ่งเปนช่ือของเครื่อง
ขายท่ีเช่ือมตอกับ HP All-in-One

เราตเตอร เราตเตอรเปนสะพานเชื่อมตอระหวางสองเครือขายหรือ
มากกวานั้น เราตเตอรสามารถลิงคเครือขายกับอิน
เทอรเน็ต ลิงคระหวางสองเครือขาย และเชื่อมตอเครือขาย
ทั้งสองกับอินเทอรเน็ต และชวยรักษาความปลอดภัยของ
เครือขายผานการใชไฟรวอลล และกําหนดที่อยูแบบไม
เจาะจง เราตเตอรสามารถทําหนาที่เปนเกตเวย ขณะที่
สวิตชไมสามารถทําได

สวิตช สวิตชชวยใหผูใชหลายๆ คน สงขอมูลผานเครือขายในเวลา
เดียวกันโดยไมลดความเร็วในการสงลง สวิตชยอมใหใช
โหนดของเครือขายที่ตางกัน (จุดการเชื่อมตอเครือขาย โดย
ปกติคือเครื่องคอมพิวเตอร) เพ่ือสื่อสารกับอีกโหนดหนึ่งได
โดยตรง
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14 การสั่งซื้อวัสดุ

ทานสามารถสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ ประเภทของกระดา ษ HP  ท่ีแนะนําใหใช
และHP All-in-One อุปกรณเสริมอื่นๆ ทางออนไลนไดจากเว็บไซตของ HP 

การสั่งซื้อกระดาษ แผนใส หรือวัสดพุิมพอ่ืนๆ   
หากทานตองการสั่งซื้อวัสดุสําหรับพิมพ เชน HP Premium Paper,
HP Premium Plus Photo Paper, HP Premium Inkjet
Transparency Film หรือ HP Iron-On Transfer ใหไปที่ www.hp.com
เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น

สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ   
หมายเลขสั่งซื้อใหมของตลับหมึกพิมพจะแตกตางกันไปตามแตละประเทศ/
ภูมิภาค หากหมายเลขสั่งซื้อใหมท่ีระบุไวในคูมือนี้ไมตรงกับหมายเลขบนตลับ
หมึกพิมพเดิมที่ติดต้ังอยูในเครื่อง HP All-in-One ของทาน ใหทําการสั่งซื้อ
ตลับหมึกพิมพใหมที่มหีมายเลขเดียวกับที่ทานติดต้ังอยู เครื่อง
HP All-in-One สามารถใชไดกับตลับหมึกพิมพตอไปนี้:

ตลับหมึกพิมพ หมายเลขสั่งซื้อใหมของ HP

ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ตสีดํา HP #96 ตลับหมึกพิมพสีดํา ขนาด 21
มล.

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

ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ตสามสี HP #99 ตลับหมึกพิมพภาพสีขนาด 13
มล.

ตลับหมึกพิมพภาพอิงคเจ็ตสีเทา HP #100 ตลับหมึกพิมพสีเทาขนาด
15 มล.

นอกจากนี้ ทานยังสามารถคนหาหมายเลขสั่งซื้อใหมสําหรับตลับหมึกพิมพทั้ง
หมดท่ีอุปกรณของทานรองรับโดยปฏิบัติตามตอไปนี้:
● สําหรับผูใช Windows ใน HP ตัวจัดการ ใหคลิก การตั้งคา ช้ีไปที่ การ

ตั้งคาการพิมพ  ตอจากนั้นใหคลิก การตั้งคาเครื่องพิมพ คลิกแท็บ
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Estimated Ink Levels (ระดับหมึกโดยประมาณ) จากน้ันคลิก Print
Cartridge Ordering Information(ขอมูลการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ)

● ผูใช Mac ใน HP ตัวจัดการ (OS 9) หรือ HP Image Zone (OS X)
ใหเลือก Settings (ต้ังคา) ใหเลือก Maintain Printer(การดูแลรักษา
เครื่องพิมพ)
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก HP All-in-One แลวคลิก Utilities(ยูทิลิ
ต้ี) จากปอปอัพเมน ูเลือก Received (แฟกซที่ไดรับ)

นอกจากนี้ ทานสามารถติดตอตัวแทนจําหนายของ HP ในประเทศของทาน
หรือไปที่ www.hp.com/supportเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของหมายเลขสั่ง
ซื้อใหมของตลับหมึกพิมพ สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของทาน
หากตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพสําหรับ HP All-in-One ใหไปที่เว็บไซต  
www.hp.com เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติ
ตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการ
ชอปปงในหนานั้น

การสั่งซื้ออุปกรณเสริม  
หากตองการสั่งซื้ออุปกรณเสริมสําหรับเครื่อง HP All-in-One เชน
ถาดกระดาษเพิ่มเติม หรือดูเพล็กเซอรสําหรับการพิมพสองดานอัตโนมัติ ใหไป
ที่เว็บไซต www.hp.com เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน
แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงค
สําหรับการชอปปงในหนานั้น

เครื่อง HP All-in-One ของทานอาจสามารถใชไดกับอุปกรณเสริมตอไปนี้ ทั้ง
นี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของทาน:

อุปกรณเสริมและหมายเลข
รุนของ HP

รายละเอียด

HP Automatic Two-
sided Printing
Accessory
ph5712

ชวยใหทานพิมพเอกสารทั้ง 2 หนาไดโดยอัตโนมัติ ดวย
การติดต้ังอุปกรณเสริมน้ี ทานจะสามารถพิมพบนหนา
กระดาษทั้งสองดาน โดยไมตองพลิกกระดาษแลวใสเขาไป
ใหมดวยตนเองในระหวางการพิมพงาน

อุปกรณเสริมพิมพสองดาน
อัตโนมัติของ HP พรอม
ถาดกระดาษขนาดเล็ก

(หรือที่เรียกกันวา
Hagaki Tray with

เพ่ิมถาดปอนกระดาษเฉพาะสําหรับกระดาษขนาดเล็กหรือ
ซองจดหมายที่ดานหลังของเครื่อง HP All-in-One เพ่ือ
ใหทานสามารถพิมพไดทั้งบนกระดาษขนาดเต็มแผนและ
กระดาษขนาดเล็กโดยอัตโนมัติ เมื่อติดต้ังอุปกรณเสริมนี้
ทานจะสามารถใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาด
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อุปกรณเสริมและหมายเลข
รุนของ HP

รายละเอียด

Auto Two-sided Print
Accessory)
ph3032

ปอนกระดาษหลัก และใสกระดาษขนาดเล็ก เชน บัตร
Hagaki ลงในถาดปอนกระดาษดานหลังไดดวย ซึ่งจะชวย
ประหยัดเวลาในการเปลี่ยนกระดาษที่มีขนาดตางกัน เนื่อง
จากไมตองนํากระดาษออกและใสเขาไปใหมในแตละครั้ง
ท่ีพิมพ

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

invent)
● ในยุโรปโทร+49 180 5 290220 (เยอรมัน หรือ +44 870 606 9081

(สหราชอาณาจักร)
หากตองการสั่งซื้อซอฟตแวร HP All-in-One ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ โปรด
โทรไปที่หมายเลขสําหรับประเทศ/ภูมิภาคของทาน หมายเลขดานลางแสดงวันที่
พิมพคูมือฉบับนี้ ทานสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพทสําหรับการสั่งซื้อได
ที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลว
คลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับสนุนทางเทคนิค

ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขติดตอเพื่อสั่งซื้อ

เอเซียแปซีฟก (ยกเวนญี่ปุน) 65 272 5300

ออสเตรเลีย 1300 721 147

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

นิวซีแลนด 0800 441 147

แอฟริกาใต +27 (0)11 8061030

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

บท 14
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15 การดูแลรักษาเครื่อง
HP All-in-One
HP All-in-One ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอย ในบางครั้ง ทานอาจตอง
ทําความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปดเพ่ือกําจัดฝุนบนพื้นผิวและเพ่ือให
สําเนาและงานสแกนสะอาด นอกจากน้ีทานจะตองเปลี่ยน, ปรับตําแหนง หรือ
ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพของทานเปนครั้งคราว บทนี้จะใหคําแนะนํา
สําหรับการดูแลรักษาเครื่อง HP All-in-One ของทานใหอยูในสภาพการใช
งานที่สมบูรณ โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนการดูแลรักษาเหลาน้ีตามความจําเปน

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

การทําความสะอาดกระจก       
กระจกที่สกปรกเนื่องมาจากรอยนิ้วมือ รอยเปอน เศษผม และฝุนจะทําให
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทํางานอยางถูกตองของ
คุณสมบัติตางๆ เชน Fit to Page (พอดีหนากระดาษ)
1. ใหปดเครื่องHP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน

ขอควรระวัง วันและเวลาจะถูกลบ หากทานถอดสายไฟออกเปน
เวลานานเกินกวา 72 ช่ัวโมง ทานจะตองตั้งวันท่ีและเวลาใหมเมื่อ
เสียบปล๊ักไฟกลับเขาไป สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การตั้งวันท่ี
และเวลา แฟกซที่เก็บไวในหนวยความจําทั้งหมดก็จะถูกลบออกไป
ดวย

2. ทําความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ํายาทําความ
สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน
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ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน นํ้ายาขัดเงา เบนซิน หรือ
คารบอนเตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ได หามเทหรือฉีดของเหลวลงบนกระจกโดยตรง ของเหลวอาจรั่ว
ซึมลงไปใตกระจกและทําความเสียหายใหกับเครื่องได

3. เช็ดกระจกใหแหงโดยใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเพื่อปองกันไมใหกระจก
เปนรอย

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดทําความสะอาดแถบกระจก
เล็ก ๆ ท่ีอยูทางซายของผิวหนากระจกหลักแลว แถบกระจกนี้มีไว
สําหรับใชกับงานที่ปอนจาก ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ หาก
แถบกระจกสกปรกอาจเกิดริ้วหมึกข้ึนได

การทําความสะอาดแผนรองฝาปด    
เศษผงเล็กๆ อาจสะสมอยูที่แผนรองใตฝาไดHP All-in-One
1. ใหปดเครื่องHP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน

ขอควรระวัง วันและเวลาจะถูกลบ หากทานถอดสายไฟออกเปน
เวลานานเกินกวา 72 ช่ัวโมง ทานจะตองตั้งวันท่ีและเวลาใหมเมื่อ
เสียบปล๊ักไฟกลับเขาไป สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การตั้งวันท่ี
และเวลา แฟกซที่เก็บไวในหนวยความจําทั้งหมดก็จะถูกลบออกไป
ดวย

2. ทําความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ําสบูออนๆ และ
น้ําอุน

3. ลางแผนรองฝาปดอยางเบามือเพื่อชะลางเศษผงตางๆ ออก อยาขัดแผน
รองฝาปด

4. เช็ดแผนรองใหแหงดวยผาชามัวสหรือผานุม
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ขอควรระวัง อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทําใหเกิดรอย
ขีดขวน

5. หากจําเปนตองทําความสะอาดเพิ่ม ใหทําซ้ําข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกครั้งเพื่อ
เช็ดแอลกอออลออก

ขอควรระวัง ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือสวนที่เปนสี
ของ HP All-in-One ซึ่งอาจทําความเสียหายใหกับอุปกรณได

การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก   
ใชผานุม หรือ ฟองนํ้าเปยกหมาดๆ เช็ดฝุน รอยเปอนและคราบสกปรกออกจาก
ตัวเครื่อง ทานไมจําเปนตองทําความสะอาดสวนภายในของ HP All-in-One
อยาวางของเหลวไวใกลแผงควบคุมและสวนภายในของตัวเครื่อง
HP All-in-One

ขอควรระวัง เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับสวนที่เปนสีของ
HP All-in-One อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มี
สวนผสมของแอลกอฮอลกับแผงควบคุม, ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ, ฝา
ปด หรือสวนท่ีเปนสีอื่นๆ ของอุปกรณ

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ    
ทานสามารถตรวจสอบระดับการจายหมึกเพื่อดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเมื่อ
ใด ระดับการจายหมึกจะแสดงปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับ
หมึกพิมพ

เคล็ดลับ ทานยังสามารถพิมพรายงานผลการทดสอบเครื่องเพื่อดูวามี
เปลี่ยนตลับหมึกที่อาจจะตองเปลี่ยนหรือไม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดู พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง

หากทานใชคอมพิวเตอร Windows และมีอุปกรณเช่ือมตอเครือขาย ทานจะ
ตองใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว (Embedded Web Server) เพ่ือตรวจดู
ปริมาณหมึกโดยประมาณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู หากตองการตรวจสอบ
ปริมาณหมึกโดยใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว (Embedded Web Server;
Windows)

หากตองการตรวจปริมาณหมึกพิมพจาก
1. ใน HP ตัวจัดการ ใหคลิก การตั้งคา ช้ีไปที่ การตั้งคาการพิมพ  ตอจากนั้น

ใหคลิก การตั้งคาเครื่องพิมพ
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หมายเหตุ You can also open the Printer Toolbox from
the Print Properties dialog box. In the Print
Properties dialog box, click the Services tab, and
then click Service this device.

2. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)
ปริมาณหมึกโดยประมาณจะแสดงระดับหมึกของตลับหมึกพิมพข้ึนมา

หากตองการตรวจสอบปริมาณหมึกโดยใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
(Embedded Web Server; Windows)
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด 8 จากนั้นจึงกด1

เครื่องจะพิมพหนาการกําหนดคาสําหรับเครื่อง HP All-in-One รวมถึง
IP address (ท่ีอยู IP) ทานจะใช IP address ในข้ันตอนตอไป

3. เปดเว็บบราวเซอรของทาน ในกลอง Address (ที่อยู) ในเว็บเบราเซอร
ของทาน ใหปอน IP address (ที่อยู IP) ของเครื่องHP All-in-One ดังที่
แสดงไวบนหนาการกําหนดคาเครือขาย ตัวอยางเชน http://195.168.0.5
หนา แรก ของ Embedded Web Server จะปรากฏขึ้น ซึ่งแสดงขอมูล
เกี่ยวกับอุปกรณ HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพร็อกซีเ่ซิรฟเวอรในเบราเซอรของทาน ทาน
อาจจําเปนตองปดพร็อกซี่เพ่ือเขาถึง Embedded Web Server
(เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)

4. Click the Home tab to access the device information.

หมายเหตุ หามปดการใชงาน TCP/IP (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol) บนเครื่องคอมพิวเตอร
ของทาน ซึ่งจําเปนตองใชเพ่ือการสื่อสารกับ Embedded Web
Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)

5. ตรวจสอบปริมาณหมึกโดยประมาณของตลับหมึกพิมพที่ทานไดติดต้ัง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว โปรดดู หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอ HP All-in-One กับเครือขาย
โปรดดู ต้ังคาเครือขายของทาน

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

Settings (ต้ังคา) จากนั้นเลือก Maintain Printer(การดูแลรักษา
เครื่องพิมพ)
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2. ถากรอบโตตอบSelect Printer (เลือกเครื่องพิมพพ เปดข้ึนมา ใหเลือก
HP All-in-One แลวจึงคลิกUtilities (ยูทิลิต้ี)

3. จากปอปอัพเมน ูเลือก Received (แฟกซที่ไดรับ)
ปริมาณหมึกโดยประมาณจะแสดงระดับหมึกของตลับหมึกพิมพข้ึนมา

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

ปอนกระดาษ
2. กด Setup(ต้ังคา)
3. กด2จากน้ัน กด 6

ซึ่งเปนการเลือก Print Report (พิมพรายงาน) จากนั้นเลือก Self-
Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง)
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพ Self-Test Report (รายงานการ
ทดสอบเครื่อง) ซึ่งอาจระบุสาเหตุของปญหาการพิมพ ตัวอยางของสวนการ
ทดสอบหมึกพิมพในรายงานจะแสดงในภาพดานลางนี้

4. ตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบการทดสอบมขีนาดเทากันและมเีสนตาราง
สมบูรณ
ถามีเสนแตกเปนริ้วหลายๆ เสนอยูในรูปแบบ อาจเปนไปไดวาหัวฉีดหมึก
มีปญหา ทานอาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

5. ตรวจสอบใหแนใจวาเสนสีกระจายตัวอยูทั่วหนา
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ถาแถบสีดําหายไป, สีจาง, แตก หรือเปนเสน อาจเปนไปไดวาเกิดปญหา
กับตลับหมึกพิมพสีดําหรือตลับหมึกพิมพภาพถายในชองเสียบดานขวา
ถาแถบสีหายไป, สีจาง, แตก, หรือเปนเสน อาจเปนไปไดวาเกิดปญหากับ
ตลับหมึกพิมพสามสีในชองเสียบดานซาย

6. ตรวจสอบใหแนใจวาบล็อคสีมีความเขมของสีเทากัน และใหสีตามรายการ
ขางลาง
ทานจะเห็นบล็อคสีน้ําเงิน สีแดง สีเหลือง สีมวง สีเขียว และสีแดง
ถาบล็อคสีหายไป หรือบล็อคใดบล็อคหนึ่งเลือนลางหรือไมตรงกับช่ือสีที่
ระบุทางดานลาง อาจเปนไปไดวาตลับหมึกพิมพสามสีไมมีหมึก ทานอาจ
ตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ.

หมายเหตุ สําหรับตัวอยางของรูปแบบการทดสอบ, เสนสี และบล็อคสี
จากตลับหมึกพิมพที่ปกติและไมปกติ โปรดดูที่หนาจอ HP Image
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวรของ
ทาน

การดูแลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ 
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพสูงสุดจากเครื่องHP All-in-One ทานควรดําเนิน
ข้ันตอนการดูแลรักษางายๆ บางประการ หัวขอนี้เปนคําแนะนําสําหรับการดูแล
ตลับหมึกพิมพ และคําแนะนําในการเปลี่ยน, การปรับตําแหนง และการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ
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การดูแลตลับหมึกพิมพ   
กอนเปลี่ยนหรือทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ทานควรดูช่ือช้ินสวนและวิธี
จัดการเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

1 แถบสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

จับตลับหมึกพิมพทางดานพลาสติกสีดํา โดยใหฉลากอยูดานบน หามสัมผัสแถบ
สีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก

ขอควรระวัง ระมัดระวังอยางทําตลับหมึกพิมพหลน เพราะอาจทําให
ตลับหมึกพิมพเสียหาย ไมสามารถใชได

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ    
เมื่อปริมาณหมึกของตลับหมึกพิมพเหลือนอย จะปรากฏขอความขึ้นบนจอแผง
ควบคุม

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

เมื่อทานไดรับขอความเตือนบนจอแผงควบคุมวาปริมาณหมึกเหลือนอย ทาน
ควรมีตลับหมึกพิมพพรอมสําหรับเปลี่ยน นอกจากน้ี ทานควรเปลี่ยนตลับหมึก
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พิมพเมื่อทานพบวาขอความมีสีจางหรือพบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพซึ่ง
เกี่ยวของกับตลับหมึกพิมพ

เคล็ดลับ ทานยังสามารถใชคําสั่งเหลาน้ีเพ่ือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสีดํา
ดวยตลับหมึกพิมพภาพถาย หรือตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา เพ่ือการ
พิมพภาพถายขาวดําหรือสีที่มีคุณภาพสูงได

หากตองการหาหมายเลขการสั่งซื้อใหมของตลับหมึกพิมพทั้งหมดที่เครื่อง
HP All-in-One ของทานสนับสนุน โปรดดู สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ หากตองการ
สั่งซื้อตลับหมึกพิมพสําหรับ HP All-in-One ใหไปที่เว็บไซต   www.hp.com
เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น

หากตองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP All-in-One

ขอควรระวัง หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยูในขณะที่ทานเปด
ฝาแครตลับหมึกพิมพเพ่ือถอดตลับหมึกพิมพ เครื่อง
HP All-in-One จะไมปลอยตลับหมึกออกมาใหทําการเปลี่ยนได
ทานอาจทําใหเครื่อง HP All-in-One เสียหายไดหากทานพยายาม
ถอดตลับหมึกพิมพออก ในขณะที่ตลับหมึกพิมพไมไดหยุดอยูใน
ตําแหนงท่ีถูกตอง

2. เปดฝาแครตลับหมึกพิมพโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณข้ึน
จนกระทั่งล็อกฝาแครเขาที ่
ตลับหมึกพิมพจะอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One

1 ฝาแครตลับหมึกพิมพ
2 แครตลับหมึกพิมพ
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3. เมื่อแครตลับหมึกพิมพหยุดทํางานและเงียบเสียงลง ใหดันลงแลวยกสลัก
ภายในเครื่อง HP All-in-One ข้ึน
หากทานจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพชนิดสามสี ใหยกสลักสีเขียวทางซายข้ึน
หากทานจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสีดํา ตลับหมึกพิมพภาพถาย หรือตลับ
หมึกพิมพภาพถายสีเทา ใหยกสลักทางดานขวา

1 สลักของตลับหมึกพิมพชนิดสามสี
2 สลักของตลับหมึกพิมพสีดํา ตลับหมึกพิมพภาพถาย และตลับหมึกพิมพภาพ

ถายสีเทา

4. ดันตลับหมึกพิมพลงไปเพื่อปลดตลับหมึกพิมพออกมา แลวจึงดึงตลับหมึก
พิมพออกมาจากชอง

5. หากทานจะถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกเพื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพภาพถาย
หรือตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใชตัวปองกันตลับ
หมึกพิมพ
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หากทานถอดตลับหมึกพิมพออกเนื่องจากหมึกเหลือนอยหรือหมึกหมด ให
นําตลับหมึกพิมพดังกลาวไปรีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP 
ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารี
ไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซต
ตอไปนี้
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
inkjet.html

6. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอ่ืนนอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอยๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

1 แถบสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวัง หามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัส
สวนตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และ
เกิดปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

7. เลื่อนตลับหมึกพิมพใหมลงตามแนวใหเขาสูชองวาง ดันตลับหมึกไปดาน
หนาจนกระทั่งเขาที่ดังคลิก
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ถาตลับหมึกพิมพที่ทานกําลังติดต้ังมรีูปสามเหลี่ยมสีขาวบนฉลาก ใหเลื่อน
ตลับหมึกพิมพเขาไปทางซายของชองใส ตัวสลักมีสีเขียวและมรีูปสาม
เหลี่ยมสีขาวทึบอยูบนสลัก
ถาตลับหมึกพิมพที่ทานกําลังติดต้ังมรีูปสี่เหลี่ยมสีขาว หรือรูปหาเหลี่ยมสี
ขาวบนฉลาก ใหเลื่อนตลับหมึกเขาไปทางขวาของชองใส ตัวสลักมสีีดําและ
มีรูปสี่เหลี่ยมสีขาวทึบและรูปหาเหลี่ยมสีขาวทึบอยูบนสลัก

8. ดันสลักลงไปจนกระทั่งเขาล็อค ตรวจดูวาสลักยึดติดกับดานลางของแถบ
ลาง

9. ปดฝาแครตลับหมึกพิมพ
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การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย   
ทานสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพสีที่ทานพิมพ และทําสําเนาไดดีที่สุดดวย
เครื่อง HP All-in-One โดยการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพภาพ นําตลับหมึกพิมพสี
ดําออกและใสตลับหมึกพิมพภาพเขาไปแทน เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพชนิดสาม
สีและตลับหมึกพิมพภาพแลว ทานจะมีระบบสีหกสี ซึ่งจะชวยทําใหภาพสีที่ออก
มามีคุณภาพดีข้ึน

เมื่อทานตองการพิมพเอกสารขอความปกติ ใหสลับตลับหมึกพิมพสีดําใสเขาไป
ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพเพ่ือปองกันตลับหมึกพิมพขณะที่ไมไดใช

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย โปรดดู สั่งซื้อ
ตลับหมึกพิมพ

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ.

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวปองกันตลับหมึกพิมพ โปรดดู การใชตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพ

การใชตลับหมึกพิมพภาพถายสเีทา   
ทานสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพขาวดําที่ทานพิมพ และทําสําเนาไดดีที่สุด
ดวยเครื่อง HP All-in-One โดยการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา นําตลับ
หมึกพิมพสีดําออกและใสตลับหมึกพิมพภาพสีเทาเขาไปแทน เมื่อติดต้ังตลับ
หมึกพิมพชนิดสามสีและตลับหมึกพิมพสีเทาแลว ทานจะสามารถพิมพโทนสีเทา
ไดครบทุกเฉดซึ่งจะใหภาพถายขาวดําที่มคุีณภาพที่ดีข้ึน

เมื่อทานตองการพิมพเอกสารขอความปกติ ใหสลับตลับหมึกพิมพสีดําใสเขาไป
ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพเพ่ือปองกันตลับหมึกพิมพขณะที่ไมไดใช

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการซื้อตลับหมึกพิมพภาพถายสีเทา โปรดดู สั่ง
ซื้อตลับหมึกพิมพ

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ.

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวปองกันตลับหมึกพิมพ โปรดดู การใชตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพ

การใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ  
ในบางประเทศ/ภูมิภาค เมื่อทานซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย ทานยังอาจไดรับตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพมาพรอมกัน สําหรับในบางประเทศ/ภูมิภาค ตัวปองกัน
ตลับหมึกพิมพจะอยูในกลองซึ่งจะมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One หากตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพไมไดมาพรอมกับตลับหมึกพิมพหรือเครื่อง
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HP All-in-One ของทาน ทานสามารถสั่งซื้อไดจากศูนยบริการลูกคาของ HP
ไปยัง:
ตัวปองกันตลับหมึกพิมพไดรับการออกแบบมาเพื่อล็อคตลับหมึกพิมพไว และ
ปองกันไมใหตลับหมึกพิมพแหงเมื่อยังไมใชงาน เมื่อใดก็ตามที่ทานถอดตลับ
หมึกพิมพออกจากเครื่อง HP All-in-One โดยต้ังใจวาจะใชตลับหมึกพิมพนี้อีก
ในภายหลัง ใหเก็บตลับหมึกพิมพดังกลาวไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
ตัวอยางเชน ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ เมื่อทาน
ถอดตลับหมึกพิมพดังกลาวออกเพื่อพิมพภาพภายท่ีมคุีณภาพสูงดวยตลับหมึก
พิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสามสี

การใสตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
➔ เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพโดยทํามุมเล็กนอย

และดันจนเขาล็อก

หากตองการถอดตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
➔ กดดานบนของตัวปองกันตลับหมึกพิมพแลวดันไปทางดานหลังเพื่อปลด

ล็อกตลับหมึกพิมพ จากนั้นจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกัน

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ    
เครื่องHP All-in-One จะมขีอความแจงใหทานปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพทุก
ครั้งที่ทานติดต้ังหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ทานยังสามารถปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพไดทุกเวลาจากแผงควบคุม หรือโดยการใชซอฟตแวร HP Image
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Zone บนคอมพิวเตอร การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพท่ี
มีคุณภาพสูง

หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไปใหม
HP All-in-One จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพ
HP All-in-One จะจําคาการปรับตําแหนงของตลับหมึกพิมพ เพ่ือวา
ทานจะไมตองปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพอีกครั้ง

วิธกีารปรับแนวตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมเมื่อเครื่องแจงเตือน
➔ ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter

หรือ A4 ไวในถาดใสกระดาษ ตอจากนั้นใหกด OK
HP All-in-One จะพิมพหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพและปรับ
ตลับหมึกพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดใสกระดาษเมื่อปรับ
ตําแหนงตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใส
กระดาษสีขาวยังไมไดใชเขาไปในถาดใสกระดาษ จากนั้น ใหลอง
ปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง

หากการปรับตําแหนงผิดพลาดอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับ
หมึกพิมพอาจจะเสีย ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปยัง: เมื่อ
เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกท่ี Contact
HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับสนุนทางเทคนิค

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมในกรณอีื่นๆ
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด Setup (ต้ังคา)
3. กด6จากน้ัน กด 2

บท 15

216 HP Officejet 7200 All-in-One series

กา
รด
ูแ
ลร
ักษ

าเ
ค
รื่อ
ง  H

P 
A

ll-
in

-O
ne



ซึ่งเปนการเลือก Tools (เครื่องมือ) และเลือก Align Print Cartridge
(การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ)
HP All-in-One จะพิมพหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพและปรับ
ตลับหมึกพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพโดยการใชซอฟตแวร
HP Image Zone ที่มากับเคร่ือง HP All-in-One โปรดดู HP Image
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) บนหนาจอท่ีมากับซอฟตแวร

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ     
ทําตามขั้นตอนนี้เมื่อรายงานการทดสอบเครื่องแสดงเสนริ้วหรือเสนขาวในเสน
สี หามทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึก
โดยเปลาประโยชนและอายุการใชงานของหัวฉีดหมึกสั้นลง

วิธทีําความสะอาดตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด Setup (ต้ังคา)
3. กด6จากน้ัน กด 1

ซึ่งเปนการเลือก Tools (เครื่องมือ) และเลือก Clean Print
Cartridge (การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ)
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาเอกสารที่ทานสามารถนํากลับมาใช
ใหมหรือทิ้งได
หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจากทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพกอน
แลวจึงเปลี่ยนตลับหมึกพิมพหากยังมปีญหา สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทํา
ความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ โปรดดู การทําความสะอาดแถบตลับหมึก
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พิมพ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยการใชซอฟตแวร
HP Image Zone ที่มากับเคร่ือง HP All-in-One โปรดดู HP Image
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) บนหนาจอท่ีมากับซอฟตแวรของ
ทาน

การทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ   
ทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพเฉพาะในกรณีที่จอแผงควบคุมปรากฏขอ
ความเตือนใหทานตรวจสอบตลับหมึกพิมพซ้ําหลังจากที่ทานไดทําความสะอาด
หรือปรับตลับหมึกพิมพแลว

กอนทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ ใหถอดตลับหมึกพิมพออก และตรวจ
สอบวาไมมีอะไรติดอยูบนแถบตลับหมึกพิมพ แลวจึงใสตลับหมึกพิมพเขาไป
ใหม หากยังปรากฏขอความใหตรวจสอบตลับหมึกอยู ใหทําความสะอาดแถบ
ตลับหมึกพิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้ :
● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลีหรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือ

มีเสนใยหลุดออกมา

เคล็ดลับ แผนกรองกาแฟไมมีสําลีเหมาะสําหรับใชในการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

● น้ํากลั่น น้ํากรองหรือน้ําด่ืม (น้ําประปาอาจมีสารปนเปอนท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายแกตลับหมึกพิมพได)

ขอควรระวัง หาม ใชน้ํายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอลทํา
ความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ น้ํายาเหลานั้นอาจทําใหตลับหมึกพิมพ
หรือHP All-in-Oneเสียหาย

วิธทีําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ
1. เปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊ก

ไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

ขอควรระวัง วันและเวลาจะถูกลบ หากทานถอดสายไฟออกเปน
เวลานานเกินกวา 72 ช่ัวโมง ทานจะตองตั้งวันท่ีและเวลาใหมเมื่อ
เสียบปล๊ักไฟกลับเขาไป สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การตั้งวันท่ี
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และเวลา แฟกซที่เก็บไวในหนวยความจําทั้งหมดก็จะถูกลบออกไป
ดวย

3. ยกสลักตัวหนึ่งข้ึนใหอยูในตําแหนงเปด แลวถอดตลับหมึกพิมพออกมา

ขอควรระวัง หามนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสอง
ตลับ ใหนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละ
ตลับ อยาวางตลับหมึกพิมพไวภายนอกเครื่อง HP All-in-One
นานกวา 30 นาที

4. ตรวจสอบแถบตลับหมึกพิมพวามีหมึกหรือเศษฝุนเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําล ีลงในน้ํากลั่น และบีบน้ํา

ใหผาเปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
7. ทําความสะอาดเฉพาะแถบสีทองแดง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความ

สะอาดบริเวณหัวฉีดหมึก โปรดดู ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก

1 แถบสีทองแดง
2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8. รอประมาณสิบนาทีเพ่ือใหตลับหมึกพิมพแหง
9. นําตลับหมึกพิมพใสกลับเขาไปในชองแครตลับหมึกพิมพ และปดสลัก
10. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหน่ึงหากจําเปน
11. คอยๆ ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ

HP All-in-One

ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก   
ถาเครื่อง HP All-in-One ถูกใชงานในสภาพแวดลอมที่มีฝุนมาก เศษผงเล็ก
ๆ อาจเขาไปสะสมอยูภายในอุปกรณได เศษผงน้ีอาจรวมถึงฝุน เสนผม พรม
หรือเสนใยเสื้อผา เมื่อเศษผงเขาไปติดอยูที่ตลับหมึก อาจทําใหหมึกแตกเปนร้ิว
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และมีรอยเปอนบนงานพิมพ หมึกที่แตกเปนริ้วสามารถแกไขไดโดยการทํา
ความสะอาบริเวณรอบหัวฉีดหมึกตามที่อธิบายไวนี้

หมายเหตุ ใหทําความสะอาดบริเวณรอบหัวฉีดหมึกเฉพาะในกรณีท่ี
ทานยังคงเห็นเสนริ้วและรอยเปอนบนงานพิมพหลังจากที่ทานไดทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพโดยใชแผงควบคุมหรือ HP Image Zone แลว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้ :
● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลีหรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือ

มีเสนใยหลุดออกมา

เคล็ดลับ แผนกรองกาแฟไมมีสําลีเหมาะสําหรับใชในการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

● น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือนํ้าด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกตลับหมึกพิมพได)

ขอควรระวัง หามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสสวน
ตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปญหา
ในการเชื่อมตอกับไฟฟา

การทําความสะอาดบริเวณรอบหัวฉีดหมึก
1. เปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊ก

ไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

ขอควรระวัง วันและเวลาจะถูกลบ หากทานถอดสายไฟออกเปน
เวลานานเกินกวา 72 ช่ัวโมง ทานจะตองตั้งวันท่ีและเวลาใหมเมื่อ
เสียบปล๊ักไฟกลับเขาไป สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การตั้งวันท่ี
และเวลา แฟกซที่เก็บไวในหนวยความจําทั้งหมดก็จะถูกลบออกไป
ดวย

3. ยกสลักตัวหนึ่งข้ึนใหอยูในตําแหนงเปด แลวถอดตลับหมึกพิมพออกมา

ขอควรระวัง หามนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสอง
ตลับ ใหนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละ
ตลับ อยาวางตลับหมึกพิมพไวภายนอกเครื่อง HP All-in-One
นานกวา 30 นาที

4. วางตลับหมึกพิมพไวบนแผนกระดาษ โดยใหหัวฉีดหมึกหงายขึ้น
5. ใชผายางที่สะอาดชุบน้ํากลั่นใหเปยกพอหมาด ๆ
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6. ทําความสะอาดดานหนาและขอบรอบบริเวณหัวฉีดหมึกดวยผายาง ดัง
แสดงในภาพดานลาง

1 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)
2 ดานหนาและขอบรอบบริเวณหัวฉีด

ขอควรระวัง หามทําความสะอาดหัวฉีดหมึก

7. รอประมาณสิบนาทีเพ่ือใหบริเวณหัวฉีดหมึกพิมพแหง
8. นําตลับหมึกพิมพใสกลับเขาไปในชองแครตลับหมึกพิมพ และปดสลัก
9. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหน่ึง หากจําเปน
10. คอยๆ ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ

HP All-in-One

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอุปกรณ
ทานสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเวลาประหยัดพลังงานและเวลาหนวงขอ
ความแจงเตือนบนเครื่อง HP All-in-One เพ่ือใหเครื่องทํางานตามความตอง
การของทาน ทานยังสามารถเรียกคืนคาเดิมของเครื่องที่กําหนดไวต้ังแตแรกซื้อ
ไดดวย ซึ่งวิธีนี้จะลบคาใหมที่ทานไดต้ังไว

การตั้งความเร็วในการเลื่อนดขูอความ (Scroll)    
ตัวเลือก Scroll Speed (ความเร็วในการเลื่อนขอความ) ชวยใหทานสามารถ
ควบคุมอัตราความเร็วของขอความที่แสดงบนหนาจอแผงดานหนาได For
example, if the message is "Load paper, then press OK.", it
will not completely fit in the control panel display and will need to
scroll. เพ่ือทานจะไดอานขอความนั้นไดทั้งหมด ทานสามารถเลือกอัตราความ
เร็วในการเลื่อนขอความได Normal, (ธรรมดา) Fast (เร็ว) หรือ Slow(ชา)
คาดีฟอลตจะกําหนดเปนNormal (ธรรมดา)
1. กด Setup (ต้ังคา)
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2. กด 7 จากนั้นกด 2
ซึ่งเปนการเลือก Preferences (ลักษณะที่ตองการ) จากนั้นเลือก Set
Scroll Speed (การตั้งความเร็วในการเลื่อนดูขอความ)

3. กด  เพ่ือเลือกความเร็วในการเลื่อนขอความ จากน้ันกดOK(ตกลง)

การตั้งเวลาประหยัดพลังงาน  
หลอดไฟในสแกนเนอรของเครื่อง HP All-in-One จะสวางอยูชวงหนึ่ง เพ่ือ
แสดงวาเครื่อง HP All-in-One พรอมจะรับคําสั่งทานโดยทันที หากไมมีการ
ใชเครื่อง HP All-in-One ในระยะเวลาหนึ่ง หลอดไฟนี้จะดับเพื่อประหยัด
พลังงาน ทานสามารถออกจากโหมดนี้ได โดยกดปุมใดปุมหนึ่งบนแผงควบคุม
HP All-in-One ของทานจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติหลังจาก
เปดใชงานนาน 12 ช่ัวโมง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้หากตองการให
เครื่อง HP All-in-One เขาสูโหมดประหยัดพลังงานเร็วข้ึน
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด 7 จากนั้นจึงกด4

ซึ่งเปนการเลือก Preferences (ลักษณะที่ตองการ) แลวจึงเลือกPower
Save Mode Time (เวลาโหมดประหยัดพลังงาน)

3. กด  เพ่ือเลือกเวลาที่เหมาะสม ตอจากนั้นกด OK
ทานสามารถเลือกเวลา 1, 4,8 หรือ 12 ช่ัวโมงเปนเวลาประหยัดพลังงาน
ได

การตั้งเวลาหนวงขอความแจงเตือน  
ตัวเลือก Prompt Delay Time (เวลาหนวงขอความแจงเตือน) ทําใหทาน
สามารถควบคุมระยะเวลากอนที่ขอความจะแจงใหทานดําเนินการตอไป
ตัวอยางเชน หากทานกด Menu (เมนู) ในสวน ทําสําเนา และขอความแจง
เตือนเวลาหนวงผานไปโดยที่ทานไมไดกดปุมใดๆ ขอความ "Press Menu
for more options." (กดเมนเูพ่ือดูตัวเลือกเพิ่มเติม) จะปรากฏขึ้นบนจอแผง
ควบคุม ทานสามารถเลือก Fast (ดวน) Normal (ธรรมดา ) Slow (ชา)
หรือ Off (ปด) หากทานเลือก Off (ปด) คําอธิบายจะไมปรากฏบนจอแผงควบ
คุม แตขอความอื่น อาทิ คําเตือนวาปริมาณหมึกมีเหลือนอย และขอความแสดง
ขอผิดพลาดจะยังคงปรากฏ

1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด7จากน้ัน กด 3

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

3. กด  เพ่ือเลือกเวลาหนวง จากน้ันกด OK
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เรียกคืนคาดฟีอลตจากโรงงาน     
หากทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณที่ใชอยูในปจจุบันเพ่ือเรียกคืนคา ดี
ฟอลตของเคร่ืองที่กําหนดโดยโรงงานใหกลับเปนแบบเดิม

หมายเหตุ การเรียกคืนคาดีฟอลตท่ีกําหนดจากโรงงานจะไมเปลี่ยน
ขอมูลวันท่ีที่ทานกําหนดไวและจะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทาน
ทําตอการตั้งคาการสแกนและภาษา และประเทศ/ภูมิภาค

ทานสามารถเรียกคืนคาดีฟอลตไดโดยใชปุมฟงกชันที่แผงควบคุมเทาน้ัน

1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด6จากน้ัน กด 3

ซึ่งเปนการเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Restore Factory
Defaults (เรียกคืนคาดีฟอลตที่กําหนดโดยโรงงาน)
คาดีฟอลตท่ีกําหนดจากโรงงานไดรับการเรียกคืน

เสียงระบบดูแลรักษาเครื่องอัตโนมัติ
เครื่อง HP All-in-One อาจจะมเีสียงรบกวนหลังจากไมมีการใชงานเปนระยะ
เวลานาน (ประมาณ 2 สัปดาห) นี่จัดวาเปนการทํางานโดยปกติและมคีวามจํา
เปนเพ่ือให HP All-in-One ผลิตงานพิมพที่มคุีณภาพดีที่สุด
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16 ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหา 
หัวขอน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ
HP All-in-One โดยมีรายละเอียดสําหรับปญหาเกี่ยวกับการติดต้ังและการตั้ง
คา และหัวขอเกี่ยวกับการทํางานบางหัวขอ สําหรับขอมูลการแกไขปญหาเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ีหนาจอ HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP)
ปญหาหลายอยางเกิดข้ึน เมื่อตอ HP All-in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอร
โดยใชสาย USB กอนติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ในเครื่อง
คอมพิวเตอร หากทานตอ HP All-in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอร กอนที่
หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะปรากฏขอความแจงเตือนใหทานปฏิบัติตามดังนี้:
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีที่คุณติดต้ังไว)
3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
4. ปด HP All-in-One รอหน่ึงนาที แลวรีสตารทเครื่อง
5. ติดต้ัง HP All-in-One ซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

ขอควรระวัง อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอร จนกวาหนา
จอการติดต้ังซอฟตแวรจะปรากฏขึ้น

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดต้ังและการติดต้ังซอฟตแวรใหม
โปรดดูท่ี ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
บทนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
● การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคา: ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ

การตั้งคาฮารดแวร, การติดต้ังซอฟตแวร, และขอมูลการแกไขปญหาเบื้อง
ตนเกี่ยวกับการติดต้ังแฟกซ

● การแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงาน: ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับปญหา
ตางๆ ซึ่งอาจเกิดข้ึนในระหวางการทํางานปกติ เมื่อใชคุณสมบัติ
HP All-in-One

● การอัพเดตอุปกรณ: ทานอาจเขาใชงานเว็บไซตฝายสนับสนุนของ HP
เพ่ือเรียกดูการอัพเกรดเครื่องซึ่งเปนคําแนะนําจากฝายสนับสนุนลูกคาของ
HP หรือขอความบนจอแผงการควบคุม หัวขอน้ีจะใหรายละเอียดขอมูล
เกี่ยวกับการอัพเดตเครื่องของทาน
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กอนทีท่านจะโทรหาฝายสนับสนุนของ HP       
หากทานประสบปญหา ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ตรวจเช็คเอกสารที่ใหมากับ HP All-in-One

– คูมือการติดตั้ง: คูมือการติดต้ังจะอธิบายวิธีการติดต้ัง
HP All-in-One

–  ึคูมือการใชงาน: คูมือการใชงาน ก็คือหนังสือเลมท่ีทานกําลังอานอยู
ในขณะน้ี หนังสือเลมนี้จะอธิบายคุณสมบัติพ้ืนฐานของ
HP All-in-One จะอธิบายวิธีการใช HP All-in-One โดยไมตอง
เช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังประกอบดวยขอมูลการ
ติดต้ังและขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในการทํางาน

– HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP): HP
Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) จะอธิบายวิธีการ
ใช HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังประกอบ
ดวยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนที่ไมมอียูในคูมือ
การใชงาน

– ไฟล Readme: ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับปญหา
ในการติดต้ังที่อาจเกิดข้ึนได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ดูไฟล
Readme

2. หากทานไมสามารถแกไขปญหาจากขอมูลที่มีอยูในเอกสารนี้ได โปรดเขา
ไปท่ี www.hp.com/support โดยใหทําดังนี้
– เขาใชงานหนาสนับสนุนแบบออนไลน
– สงขอความอีเมลไปยัง HP เพ่ือให HP ตอบคําถามของทาน
– ติดตอกับชางเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาแบบออนไลน
– ตรวจดูการอัพเดตดานซอฟตแวร
ตัวเลือกในการสนับสนุนและบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ,
ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

3. ติดตอจุดขายในประเทศของทาน หาก HP All-in-One มีขอผิดพลาด
เกี่ยวกับฮารดแวร ทานจะตองนํา HP All-in-One ไปยังจุดขาย การให
บริการในชวงระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัดไมมีคาธรรมเนียมใดๆ
HP All-in-One หลังจากผานชวงเวลาการรับประกันแลว ทานจะตองเสีย
คาบริการ

4. หากทานไมสามารถแกไขปญหาจากระบบความชวยเหลือแบบออนไลน
หรือจากเว็บไซตของ HP โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP โดยดูจาก
หมายเลขประเทศ/ภูมิภาคที่ทานอยู สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การขอ
รับบริการจาก HP
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ดไูฟล Readme   
ทานสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาในการติดต้ังที่อาจเกิดข้ึนไดจาก
ไฟล ReadMe
● หากทานใชระบบปฏิบัติการวินโดวส ทานสามารถอานไฟล Readme จาก

ทาสกบารของวินโดวสโดยคลิกที่ Start เลือก Programs หรือ All
Programs แลวเลือก Hewlett-Packard คลิกท่ี HP Officejet
7200 All-in-One series แลวคลิกที่ View the Readme File (ดู
ไฟล Readme)

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

ไฟล Readme จะมีขอมูลเพิ่มเติมซึ่งรวมถึง
● การใชยูทิลิต้ี reinstall (ติดต้ังใหม) หลังจากการติดต้ังลมเหลว เพ่ือให

เครื่องคอมพิวเตอรกลับไปยังสถานะที่สามารถทําการติดต้ังเครื่อง
HP All-in-One ใหมอีกครั้ง

● การใชยูทิลิต้ี Reinstall (ติดต้ังใหม) บนระบบปฏิบัติการ Windows 98
เพ่ือแกไขขอผิดพลาดที่เกิดจากไดรฟเวอร USB หายไป

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง  
This section includes installation and configuration
troubleshooting tips for some of the most common issues
associated with HP All-in-One hardware installation, software,
and fax setup.

การแกไขปญหาในการติดตั้งฮารดแวร  
อานสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาที่อาจพบในการติดต้ังฮารดแวร HP All-in-One

ไมสามารถเปด HP All-in-One ได
วิธแีกไข ลองทําดังนี้:
● Make sure the power cord is firmly connected to both

the HP All-in-One and the power adaptor, as shown
below.

บท 16
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● เสียบสายไฟกับเตารับที่ตอสายดิน ขยับที่ฉนวนหุมหรือตลับสายไฟไป
มา หากทานใชตลับสายไฟ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปลั๊ก
ตลับสายไฟเรียบรอยแลว

● ตรวจสอบเ ตารับเพื่อใหแนใจวาเตารับทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊ก
ของอุปกรณที่ใชงานไดและดูวาอุปกรณนั้นมีไฟเขาหรือไม หากไฟ
ไมเขา แสดววาอาจจะมีปญหาเกิดข้ึนกับเตาเสียบ

● เตาเสียบที่มีสวิตชปดเปด โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเปดสวิตชแลว
● When you press the On button, wait a few seconds for

the HP All-in-One to turn on.

ไมมกีารเชื่อมตอสายเคเบิล USB  
วิธแีกไข ทานตองเริ่มติดต้ังซอฟตแวรที่ใหมากับ HP All-in-One กอน
ที่จะตอสาย USB ในระหวางการติดต้ัง อยาเสียบสาย USB จนกวาคําแนะ
นําบนหนาจอจะปรากฏขึ้น หากทานตอสาย USB กอนที่จะอานคําแนะนํา
บนหนาจอ อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ
HP All-in-One ดวยสาย USB เปนการเชื่อมตอโดยตรง เพียงเสียบปลาย
ดานหนึ่งของสายเคเบิล USB เขากับดานหลังของคอมพิวเตอรและอีกดาน
เขากับดานหลังของเครื่อง HP All-in-One ทานสามารถเชื่อมตอเขากับ
พอรต USB ใดๆ ที่อยูดานหลังคอมพิวเตอรได

หมายเหตุ หามเสียบสาย USB เขาไปในพอรต USB บนแปน
พิมพของทาน

คูมือการใชงาน 227

ข
อม
ูลเกี่ยวกับ

การแ
กไขป

ญ
ห
า



มขีอความปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุมใหติดฝาครอบแผงควบคุม

วิธแีกไข ทานอาจไมไดใสฝาครอบแผงควบคุม หรือใสไมถูกตอง ยกฝา
ปดกอนที่ทานจะติดฝาครอบ โปรดตรวจสอบวาไดวางฝาครอบตรงกับปุมที่
อยูดานบนของ HP All-in-One และปดฝาสนิทแลว

จอแผงควบคุมแสดงภาษาไมถูกตอง   
วิธแีกไข โดยทั่วไป ทานจะไดกําหนดภาษาและประเทศ/ภูมิภาคเมื่อติด
ต้ัง HP All-in-One เปนครั้งแรก อยางไรก็ตาม ทานสามารถเปลี่ยนการ
ต้ังคาเหลาน้ีไดตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้:
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด 7 จากนั้นจึงกด1

บท 16
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ซึ่งเปนการเลือก Preferences (ลักษณะที่ตองการ) แลวเลือก Set
Language & Country/Region  (การกําหนดภาษาและประเทศ/
ภูมิภาค)
รายการภาษาจะปรากฏขึ้น ทานสามารถเลื่อนดูรายการภาษาโดยกด
ปุมลูกศร

3. เมื่อเลือกภาษาแลว ใหกดปุม OK (ตกลง)
4. หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือเลือก No (ไม

ใช)
ประเทศ/ภูมิภาคของภาษาที่เลือกไวจะปรากฏขึ้น กด เพ่ือเล่ือนดู
รายการ

5. ใชปุมตัวเลขเพื่อปอนตัวเลขสองหลักสําหรับประเทศ/ภูมิภาคท่ีเหมาะ
สม

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

พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง เพ่ือยืนยันภาษาและประเทศ/ภูมิภาค:
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด 2 จากนั้นจึงกด6

ซึ่งเปนการเลือก Print Report (พิมพรายงาน) และ Self-Test
(การทดสอบเครื่อง)

The wrong measurements are showing in menus on the
control panel display   

วิธแีกไข ทานอาจเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ไมถูกตอง เมื่อต้ังคา ประเทศ/
ภูมิภาคท่ีทานเลือกจะกําหนดขนาดกระดาษที่ปรากฏบนจอแผงการควบคุม

หากตองการเปลี่ยนประเทศ/ภูมิภาค เริ่มแรกทานตองตั้งคาดีฟอลตอีกครั้ง
อยางไรก็ตาม ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ไดตลอดเวลา โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้:
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด 7 จากนั้นจึงกด1

ซึ่งเปนการเลือก Preferences (ลักษณะที่ตองการ) แลวเลือก Set
Language & Country/Region  (การกําหนดภาษาและประเทศ/
ภูมิภาค)
รายการภาษาจะปรากฏขึ้น ทานสามารถเลื่อนดูรายการภาษาโดยกด
ปุมลูกศร

3. เมื่อเลือกภาษาแลว ใหกดปุม OK (ตกลง)
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4. หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือเลือก No (ไม
ใช)
ประเทศ/ภูมิภาคของภาษาที่เลือกไวจะปรากฏขึ้น กด เพ่ือเล่ือนดู
รายการ

5. ใชปุมตัวเลขเพื่อปอนตัวเลขสองหลักสําหรับประเทศ/ภูมิภาคท่ีเหมาะ
สม

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

พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง เพ่ือยืนยันภาษาและประเทศ/ภูมิภาค:
1. กด Setup (ต้ังคา)
2. กด 2 จากนั้นจึงกด6

ซึ่งเปนการเลือก Print Report (พิมพรายงาน) และ Self-Test
(การทดสอบเครื่อง)

มขีอความปรากฏขึ้นบนบนจอแผงควบคุมใหปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข เครื่อง HP All-in-One จะมขีอความแจงใหทานปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพทุกครั้งที่ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ตรวจสอบใหแนใจวาทาน
ไดใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 ไวในถาดใส
กระดาษ ตอจากน้ันใหกด OK HP All-in-One จะพิมพหนาสําหรับปรับ
ตําแหนงตลับหมึกพิมพและปรับตลับหมึกพิมพ เอกสารน้ีอาจนํากลับมาใช
ใหมหรือทิ้งไป สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ

หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไป
ใหม HP All-in-One จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพ
HP All-in-One จะจําคาการปรับตําแหนงของตลับหมึกพิมพ เพ่ือ
วาทานจะไมตองปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพอีกครั้ง

มขีอความแสดงการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพผิดพลาดปรากฏขึ้นบนจอแผง
ควบคุม   

สาเหตุ ใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ

วิธแีกไข ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดใสกระดาษขณะปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใสกระดาษสีขาวท่ียัง
ไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาดใสกระดาษ จากน้ัน ใหลองปรับ
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ตําแหนงใหมอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพ

หากการปรับตําแหนงผิดพลาดอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับหมึกพิมพ
อาจจะเสีย ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปยัง: เมื่อเคร่ืองแจงเตือน
ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอ
ขอมูลการสนับสนุนทางเทคนิค

สาเหตุ  ืเทปปองกันจะปกปองตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับ หากเทปพลาสติกยังหุมหัว
ฉีดพนหมึกอยู ใหดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงตรงแถบดึงสีชมพู อยาสัมผัส
ถูกหัวฉีดพนหมึก หรือบริเวณหนาสัมผัสทองแดง

1 แถบสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ใสตลับหมึกพิมพ แลวตรวจสอบวาใสเขาไปจนสุดและล็อคอยูในตําแหนง
แลว จากนั้นลองปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ หนาสัมผัสบนตลับหมึกพิมพจะไมสัมผัสกับหนาสัมผัสในแคร
ตลับหมึกพิมพ
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วิธแีกไข ถอด แลวใสตลับหมึกพิมพเขาไปใหมอีกครั้ง ตรวจสอบวาได
ใสตลับหมีกพิมพเขาไปจนสุดและล็อคอยูในตําแหนงแลว จากนั้นลองปรับ
ตําแหนงใหมอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพ

สาเหตุ You are not using HP print cartridges or you are
using print cartridges that have been refilled.
วิธแีกไข ข้ันตอนการปรับตําแหนงอาจลมเหลวหากทานไมใชตลับหมึก
พิมพของ HP และอาจลมเหลวหากทานใชตลับหมึกพิมพแบบเติมซ้ํา
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพโดยใชตลับหมึกพิมพ HP ของแทที่ไมผานการเติม
ซ้ํา จากน้ันลองปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพ โปรดดู

สาเหตุ ตลับหมึกพิมพหรือเซ็นเซอรที่ทํางานบกพรอง

วิธแีกไข ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปยัง: เมื่อเครื่องแจงเตือน
ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอ
ขอมูลการสนับสนุนทางเทคนิค

เครื่อง HP All-in-One ไมพิมพงาน
วิธแีกไข หาก HP All-in-One และเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถ
ติดตอกันได ใหลองทําดังนี้:
● ดูที่จอแผงควบคุมบน หากจอแสดงผลรูปกราฟฟกสีวางเปลาและไฟท่ี

อยูติดกับปุม เปด ดับอยู แสดงวาเครื่อง HP All-in-One ปดอยู
ตรวจสอบใหแนใจวาสายไปเชื่อมติดแนนกับเครื่อง HP All-in-One
และเสียบเขากับชองเสียบไฟ กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง
HP All-in-One

● ตรวจเช็คสาย USB หากทานใชสายเคเบิลเสนเกา อาจทํางานไมถูก
ตอง ลองตอสายเคเบิลเขากับผลิตภัณฑอื่นเพ่ือดูวาสาย USB ใชงาน
ไดหรือไม หากทานประสบปญหา อาจจําเปนตองเปลี่ยนสาย USB
โปรดตรวจสอบความยาวของสายเคเบิล โดยไมใหยาวเกินกวา 3
เมตร

● โปรดตรวจสอบวาไดติดต้ังสาย USB ไวกับเครื่องคอมพิวเตอรของ
ทานแลว ระบบปฏิบัติการบางระบบ เชน Windows 95 และ
Windows NT ไมรองรับการเชื่อมตอ USB ตรวจเช็คเอกสารที่ให
มากับระบบปฏิบัติการเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม
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● ตรวจเช็คการเชื่อมตอจาก HP All-in-One ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
ของทาน ตรวจสอบวาสาย USB เสียบเขากับพอรต USB ที่ดานหลัง
ของ HP All-in-One อยางแนนหนาแลว โปรดตรวจสอบวาปลาย
สาย USB อีกดานจะเสียบเขากับพอรต USB ที่เครื่องคอมพิวเตอร
ของทาน หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลเรียบรอยแลว ปดและเปดเครื่อง
HP All-in-One ใหมอีกครั้ง

● หากทานกําลังใช Macintosh ตรวจสอบ Apple System Profiler
(OS 9) หรือ System Profiler (OS X) เพ่ือตรวจสอบการเชื่อม
ตอ USB แสดงอยูบนหนาตาง USB แสดงวาการเชื่อมตอ USB
ระหวางคอมพิวเตอรของทาน หากการเชื่อมตอกําลังทํางานแสดงวา
อาจมปีญหาเกิดข้ึนกับซอฟทแวร Try to run the HP All-in-One
Setup Assistant to see if it can detect the
HP All-in-One. (You can access the HP All-in-One
Setup Assistant through the HP Image Zone software.)

● ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอร ทานอาจตองถอดสายของ
ผลิตภัณฑรุนเกาออกจากเครื่องคอมพิวเตอรกอน

● ลองเช่ือมตอสาย USB กับพอรต USB อีกชองหนึ่ง หลังจากที่ทาน
ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร ปด
HP All-in-One แลวเปดใหม

● If your HP All-in-One is networked, see ต้ังคาเครือขายของ
ทาน for information on setting up the HP All-in-One on
your network.
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● หลังจากที่ทานตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอร ปด HP All-in-One แลวเปดใหม

● หากจําเปน ใหนําออก แลวติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone อีก
ครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดต้ังซอฟทแวร
โปรดดู

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP All-in-One และการเชื่อมตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน โปรดดูที่คูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

มขีอความปรากฏขึ้นที่จอแสดงขอความทีจ่อแผงควบคุมวามกีระดาษติดหรือมี
สิ่งกีดขวางตลับหมึก        

วิธแีกไข หากมขีอความวามกีระดาษติดหรือมีส่ิงกีดขวางตลับหมึก
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงขอความท่ีจอแผงควบคุมแสดงวาอาจมวีัสดุหีบหอ
อยูภายในเครื่อง ยกเพ่ือเปดดูชองใสตลับหมึกพิมพเพ่ือนําตลับหมึกพิมพ
ออก จากนั้นถอดวัสดุที่หุม (เชน เทปหรือกระดาษแข็ง) หรือสิ่งแปลก
ปลอมอื่นๆ ที่อาจทําใหกีดขวางบริเวณแครตลับหมึก Turn off the
HP All-in-One, wait one minute, and then press the On
button to turn the HP All-in-One back on.
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหากระดาษติด โปรดดู
กระดาษติดขัด

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวร   
ถาทานมปีญหาในระหวางติดต้ังซอฟตแวรหรือฮารดแวร โปรดดูหัวขอดานลาง
เพ่ือหาวิธีแกไขที่เปนไปได หากทานพบปญหาเกี่ยวกับฮารดแวรในระหวางการ
ติดต้ัง โปรดดูที่ การแกไขปญหาในการติดต้ังฮารดแวร
ในการติดต้ังซอฟตแวรHP All-in-One โดยทั่วไป จะปรากฏเหตุการณตาม
ลําดับตอไปนี้:
1. ซีดีรอมซอฟตแวรHP All-in-One จะรันโดยอัตโนมัติ
2. ซอฟตแวรจะเริ่มติดต้ัง
3. ไฟลจะถูกทําสําเนาลงในฮารดไดรฟของทาน
4. ทานจะตองเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
5. ตัวอักษร OK และเครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นบนหนาจอตัวชวยใน

การติดต้ัง
6. ทานตองรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
7. ตัวชวย Fax Setup (การติดต้ังแฟกซ) จะรัน
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8. ข้ันตอนการลงทะเบียนจะเริ่มตนข้ึน

หากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งไมเกิดข้ึน แสดงวาอาจมีปญหาในการติดต้ัง
หากตองการตรวจสอบการติดต้ังบนเครื่อง PC ใหทําการตรวจสอบดังนี้
● เปดใชงาน HP ตัวจัดการ และตรวจสอบเพ่ือยืนยันวาไอคอนตอไปนี้

ปรากฏขึ้น: Scan Picture (สแกนภาพ), Scan Document (สแกน
เอกสาร), Send Fax (สงแฟกซ) และ HP แกลเลอรีภ่าพ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเริ่มตน HP ตัวจัดการ โปรดดูที่ HP Image Zone
Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) บนหนาจอทีม่ากับซอฟตวแวรของ
ทาน หากไอคอนไมปรากฏขึ้นในทันที ทานอาจตองรอสักครูเพ่ือให
HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรของทาน หรือ ดูท่ี ไมมไีอคอน
บางตัวใน HP ตัวจัดการ

หมายเหตุ หากทานติดต้ังซอฟตแวรแบบขอกําหนดขั้นตํ่า (ตาม
การติดต้ังแบบทั่วไป) HP Image Zone และ Copy (คัดลอก)
จะไมไดรับการติดต้ังและจะใชไมไดต้ังแต HP ตัวจัดการ

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

● มองหาไอคอน HP All-in-One ที่ซิสเต็มเทรยที่ดานขวาของทาสกบาร
วินโดวส ซึ่งแสดงใหเห็นวา HP All-in-One พรอมใชงาน

เมื่อใสแผนซดีรีอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอรแลวไมมอีะไรเกิดขึ้น

วิธแีกไข ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้
1. จากเมนู Start ของ Windows คลิกท่ี Run (รัน)
2. ในกรอบโตตอบ Run (เปดใชงาน) ใหพิมพ d:\setup.exe (หาก

ไดรฟซดีีรอมของทานไมไดแทนดวยตัวอักษร D ใหใชตัวอักษรท่ีถูก
ตอง) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

หนาจอตรวจสอบระบบขั้นต่ําปรากฏขึ้น

วิธแีกไข ระบบของทานไมตรงตามขอกําหนดขั้นตํ่าในการติดต้ัง
ซอฟตแวร คลิก Details (รายละเอียด) เพ่ือดูวาอะไรคือปญหา จากนั้น
แกไขปญหากอนที่จะพยายามติดต้ังซอฟตแวร

มเีครื่องหมาย X สแีดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB
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วิธแีกไข โดยทั่วไป เครื่องหมายสีเขียวจะปรากฏ เพ่ือระบุวาติดต้ัง
พลักแอนดเพลยไดเสร็จสมบูรณ เครื่องหมาย X สีแดงจะปรากฎ เพ่ือระบุ
วาติดต้ังพลักแอนดเพลยไมได

ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ตรวจสอบวาติดฝาครอบแผงควบคุมติดอยางแนนหนา ถอดปลั๊กสาย
ไฟ HP All-in-One จากนั้นเสียบปลั๊กกลับไปอีกครั้ง

2. ตรวจสอบวาเสียบสาย USB และสายไฟแลว

3. คลิกที่ Retry (ลองใหม) เพ่ือลองติดต้ังพลักแอนดเพลยใหม หากยัง
ใชงานไมได ใหทําข้ันตอนตอไป

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

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

สาย ทานอาจดึงสายอื่นๆ ออกกอนขณะทําการติดต้ัง
5. ดําเนินการติดต้ัง แลวรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรเมื่อเครื่องเตือน

จากนั้นเปด HP ตัวจัดการ แลวหาไอคอนที่สําคัญ (Scan Picture
(สแกนภาพ), Scan Document (สแกนเอกสาร), Send Fax
(สงแฟกซ) และHP แกลเลอรีภ่าพ)

6. หากไอคอนท่ีสําคัญไมปรากฏขึ้น ใหนําซอฟตแวรออกแลวติดต้ัง
ใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟต
แวรใหมอีกครั้ง
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ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดทีไ่มทราบสาเหตเุกิดขึ้น

วิธแีกไข พยายามติดต้ังตอไป หากยังใชไมงานไมได ใหหยุดแลวเริ่ม
การติดต้ังใหม จากนั้นทําตามคําแนะนําที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอ หากเกิดขอ
ผิดพลาด ทานอาจตองถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม

ขอควรระวัง อยาเพียงแตลบไฟลโปรแกรมHP All-in-One ออก
จากฮารดไดรฟโดยการลบ โปรดตรวจสอบวาลบไฟลตางๆ อยางถูก
ตองโดยใชยูทิลต้ีิ Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ที่อยูในกลุมโปรแกรม
HP All-in-One

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง

ไมมไีอคอนบางตัวใน HP ตัวจัดการ 
หากไอคอนท่ีสําคัฐ (เชน Scan Picture (สแกนภาพ), Scan
Document (สแกนเอกสาร), Send Fax (สงแฟกซ), และ
HP Gallery) ไมปรากฏขึ้น แสดงวาการติดต้ังของทานอาจไมสมบูรณ
วิธแีกไข และหากการติดต้ังไมสมบูรณ ทานอาจตองถอนการติดต้ังและ
ติดต้ังซอฟตแวรใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและ
 ติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

ขอควรระวัง อยาเพียงแตลบไฟลโปรแกรมHP All-in-One ออก
จากฮารดไดรฟโดยการลบ โปรดตรวจสอบวาลบไฟลตางๆ อยางถูก
ตองโดยใชยูทิลต้ีิ Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ที่อยูในกลุมโปรแกรม
HP All-in-One

ตัวชวยแฟกซไมทํางาน

วิธแีกไข เปดตัวชวยแฟกซ โดยปฏิบัติดังน้ี
1. เปด HP ตัวจัดการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP Image

Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) ที่มาพรอมกับซอฟตแวร
ของทาน

2. คลิกเมนู Settings เลือก Fax Settings and Setup จากน้ัน
เลือก Fax Setup Wizard

หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น
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วิธแีกไข
➔ ใน Windows ทานอาจเขาไปที่หนาจอการลงทะเบียนจากทาสกบาร

ของวินโดวสโดยคลิกที่ Start เลือก Programs หรือ All
Programs (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet
7200 All-in-One series แลวคลิกที่ Sign up now

Digital Imaging Monitor (หนาจอรูปดิจิตอล) ไมปรากฏในซสิเต็มเทรย
วิธแีกไข หากหนาจอรูปดิจิตอลไมปรากฏในซิสเต็มเทรย ใหเปด HP ตัว
จัดการ เพ่ือตรวจสอบวามไีอคอนสําคัญอยูในน้ันหรือไม สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการเริ่มตน HP ตัวจัดการ โปรดดูที่ HP Image Zone
Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) บนหนาจอ ที่มากับซอฟตวแวรของ
ทาน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนสําคัญที่หายไปใน HP ตัวจัดการ
โปรดดูท่ี ไมมไีอคอนบางตัวใน HP ตัวจัดการ
โดยปกติ ซิสเต็มเทรยจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาดานลางของเดสกท็อป

ถอนการติดตั้งและ ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง     
หากการติดต้ังของทานไมสมบูรณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหม

ขอควรระวัง อยาเพียงแตลบไฟลโปรแกรมHP All-in-One ออกจาก
ฮารดไดรฟโดยการลบ โปรดตรวจสอบวาลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดย
ใชยูทิลิต้ี Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ที่อยูในกลุมโปรแกรม
HP All-in-One

การติดต้ังใหมจะใชเวลาประมาณ 20-40 นาทีท้ังเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชระบบ
ปฏิบัติการ Windows และ Macintosh วิธีในการถอนการติดต้ังซอฟตแวรบน
คอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows ม ี3 วิธี คือ

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบปฏิบัตกิาร Windows, วิธทีี ่1
1. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One จากเครื่องคอมพิวเตอร อยา

เช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติด
ต้ังซอฟตแวรครั้งใหมเสร็จสมบูรณ
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2. ไปท่ีทาสกบารของ Windows จากน้ันคลิกStart, Start Programs
หรือ All Programs (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet
7200 All-in-One series จากนั้นเลือก uninstall software

3. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. หากปรากฏขอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก

No  (ไม)
โปรแกรมอื่นๆ ท่ีใชไฟลเหลานี้อาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบไป

5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One กอน
ที่จะรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขา
กับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวรครั้งใหม
เสร็จสมบูรณ

6. การติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซีดีรอม HP All-in-One ในไดรฟซดีี
รอมของเครื่องคอมพิวเตอร แลวทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวม
ถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมือการติดต้ัง ที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

7. หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน

8. กดปุม On (เปด) เพ่ือเปด HP All-in-One
หลังจากเชื่อมตอและเปดเครื่อง HP All-in-One ทานอาจตองรอสักครู
ขณะคอมพิวเตอรดําเนินการคนหารายละเอียดของอุปกรณเพ่ือใหสามารถ
ทํางานรวมกันได

9. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอน Status Monitor (หนาจอแสดง
สถานะ) จะปรากฏในซสิเต็มเทรยของ Windows
เพ่ือตรวจสอบวาซอฟตแวรไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง ใหดับเบิลคลิกที่ไอ
คอน HP ตัวจัดการ บนเดสกท็อป หาก HP ตัวจัดการ แสดงไอคอน (Scan
Picture (สแกนภาพ), Scan Document (สแกนเอกสาร), Send Fax
(สงแฟกซ) และ HP แกลเลอรีภ่าพ) แสดงวาซอฟตแวรไดรับการติดต้ังอยางถูก
ตอง

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบปฏิบัตกิาร Windows, วิธทีี ่2

หมายเหตุ ใชวิธีนี้ หาก Uninstall Software (การถอนการติดต้ัง
ซอฟตแวร) ไมปรากฏในเมนู Start ของ Windows

1. ที่ทาสกบารของวินโดวส ใหคลิกที่k Start, Settings, Control Panel
2. ดับเบิลคลิกที่ Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม)
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3. เลือก HP All-in-One & Officejet 4.0 แลวคลิกที่ Change/
Remove (เปลี่ยน/ลบ)
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

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

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One กอน
ที่จะรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขา
กับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวรครั้งใหม
เสร็จสมบูรณ

6. เขาไปที่การติดต้ัง
7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมือการ

ติดต้ัง ท่ีใหมาพรอมกับ HP All-in-One

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบปฏิบัตกิาร Windows, วิธทีี ่3

หมายเหตุ วิธีนี้เปนวิธีสํารองที่จะใช หาก Uninstall Software (การ
ถอนการติดต้ังซอฟตแวร) ไมปรากฏในเมนู Start ของ Windows

1. รันโปรแกรมการติดต้ังซอฟตแวร HP Officejet 7200 All-in-One
series

2. เลือก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) แลวทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนา
จอ

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

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One กอน
ที่จะรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขา
กับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวรครั้งใหม
เสร็จสมบูรณ

5. รันโปรแกรมการติดต้ังซอฟตแวร HP Officejet 7200 All-in-One
series อีกครั้ง

6. เลือก Reinstall (ติดต้ังใหม)
7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมือการ

ติดต้ัง ท่ีใหมาพรอมกับ HP All-in-One

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

3. ดับเบิลคลิกที่ HP Uninstaller (ตัวถอนการติดต้ัง HP)
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

4. หลังจากถอนการติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหปลดการเชื่อมตอ
HP All-in-One และรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One กอน
ที่จะรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขา
กับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะทําการติดต้ังซอฟตแวรครั้งใหม
เสร็จสมบูรณ

5. เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร ใหใสแผน HP All-in-One ซดีี-รอมลงในไดรฟซดีี-
รอมของเครื่องคอมพิวเตอร

6. บนหนาจอเดสกท็อป ใหเปดแผนซีดีรมแลวดับเบิลคลิกท่ี HP all-in-
one installer

7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมือการ
ติดต้ัง ท่ีใหมาพรอมกับ HP All-in-One

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้งแฟกซ       
หัวขอน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับการตั้งคา
แฟกซ HP All-in-One หากทานต้ังคา HP All-in-One ไมถูกตอง ทานอาจ
พบปญหาเมื่อสงแฟกซ รับแฟกซ หรือทั้งสง/รับแฟกซ

เคล็ดลับ หัวขอน้ีประกอบดวยการแกไขปญหาเบื้องตนที่เกี่ยวของกับ
การตั้งคาเทาน้ัน สําหรับหัวขอการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการ
แฟกซอื่นๆ เชนปญหาที่เกิดกับเอกสารที่ทานไดรับหรือการรับแฟกซชา
โปรดดูท่ีวิธีใชการแกไขปญหาเบื้องตนที่ปรากฏบนหนาจอที่ใหมากับ
ซอฟตแวร HP Image Zone

หากทานพบปญหาเกี่ยวกับแฟกซ ใหพิมพรายงานการทดสอบแฟกซ เพ่ือตรวจ
ดูสถานะของ HP All-in-One การทดสอบจะทําไมได หากตั้งคา
HP All-in-One ไมถูกตอง ทําตามแบบทดสอบนี้หลังจากที่ทานต้ังคา
HP All-in-One เพ่ือสงแฟกซเสร็จเรียบรอยแลว

หากตองการทดสอบการติดตั้งแฟกซ       
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใสตลับหมึกพิมพและใสกระดาษกอนเริ่มการ

ทดสอบ
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ และ การใส
กระดาษขนาดเต็มแผน

2. กด Setup (ต้ังคา)
3. กด6จากน้ัน กด 5

ซึ่งจะแสดงเมนู Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Run Fax Test (รัน
การทดสอบแฟกซ)
จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแผงควบคุมและพิมพรายงานออกมา

4. ตรวจดูรายงาน
– หากการทดสอบผานและทานประสบปญหาในการสงแฟกซ ตรวจสอบ

การตั้งคาแฟกซที่แสดงรายการไวในรายงาน เพ่ือตรวจสอบคาถูก
ตอง การตั้งคาแฟกซกระดาษเปลาหรือการตั้งคาไมถูกตอง อาจทําให
เกิดปญหาในการสงแฟกซ

– หากการทดสอบผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับวิธี
การแกปญหาที่พบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ทานสามารถดูไดจากหัวขอ
ตอไป การทดสอบแฟกซลมเหลว

5. กดปุม OK (ตกลง) เพ่ือกลับไปท่ี Setup Menu (เมนูการตั้งคา)
หากทานยังพบปญหาเกี่ยวกับแฟกซ ใหดูวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนเพ่ิมเติม
จากหัวขอตอไปน้ี

การทดสอบแฟกซลมเหลว       
หากทานทดสอบแฟกซแลวพบวาผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเบื้อง
ตนเกี่ยวกับขอผิดพลาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติมอยางละเอียด ใหตรวจดูรายงาน
เพ่ือดูวาการทดสอบสวนใดที่ผิดพลาด แลวหาหัวขอเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่
ตรงกัน

● การทดสอบฮารดแวรของแฟกซลมเหลว
● การทดสอบแฟกซที่เช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพงที่ใชงาน

ไดลมเหลว
● การทดสอบสายโทรศัพทที่เช่ือมตอกับชองตอแฟกซที่ถูกตองลมเหลว
● การทดสอบสภาพสายแฟกซลมเหลว
● การทดสอบการตรวจหาสัญญาณหมุนลมเหลว

การทดสอบฮารดแวรของแฟกซลมเหลว  

วิธแีกไข
● ปด HP All-in-One โดยกดปุม On (เปด) บนแผงควบคุม แลวถอด

ปลั๊กไฟออกจากดานหลัง HP All-in-One หลังจากผานไปสองสาม
วินาที ใหเสียบปลั๊กไฟกลับเขาท่ีเดิม แลวเปดเครื่อง รันการทดสอบอีก
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ครั้ง หากการทดสอบยังผิดพลาดอีก ใหตรวจดูขอมูลการแกไขปญหา
เบื้องตนในหัวขอนี้

● ลองสงหรือรับแฟกซทดสอบ หากทานสามารถสงหรือรับแฟกซได
แสดงวาไมมีปญหา

● หากทานรันการทดสอบจาก Fax Setup Wizard (ตัวชวยการติด
ต้ังแฟกซ) ใหตรวจสอบวา HP All-in-One วางเพื่อทํางานไดเสร็จ
สมบูรณ เชนการรับแฟกซหรือทําสําเนา ตรวจดูขอความท่ีจอแสดงผล
กราฟกสี ที่ระบุวา HP All-in-One ไมวาง หากไมวาง ใหรอจนกวา
เครื่องวง และอยูในสถานะไมทํางาน กอนท่ีจะรันการทดสอบ

หลังจากที่ทานแกปญหา ใหรันการทดสอบแฟกซอีกครั้งเพื่อตรวจสอบวา
สามารถสงแฟกซได และ HP All-in-One พรอมสําหรับการใชงาน
แฟกซ หาก Fax Hardware Test (การทดสอบฮารดแวรแฟกซ) ยังไม
สามารถทําได และเกิดปญหาในการแฟกซ ใหติดตอ HP เพ่ือขอการสนับ
สนุน ไปยัง: เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่
Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับสนุนทางเทคนิค

การทดสอบแฟกซทีเ่ชื่อมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพงทีใ่ชงานไดลม
เหลว     

วิธแีกไข
● ตรวจดูการเชื่อมตอระหวางการทดสอบแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

และ HP All-in-Oneเพ่ือตรวจดูใหแนใจวาเสียบสายไฟแนนหนาดี
แลว

● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายไฟท่ีใหมากับ HP All-in-One หาก
ทานไมใชสายไฟที่ใหมา เพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังกับ HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับแฟกซไมได หลังจากที่
ทานเสียบปลั๊กในสายไฟที่ใหมากับ HP All-in-One รันแลวทดสอบ
แฟกซใหมอีกครั้ง

● ตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ
HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขากับพอรต “1-LINE” ทางดานหลัง
ของ HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
HP All-in-One สําหรับการแฟกซ โปรดดูที่ การติดต้ังแฟกซ

● หากทานใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการแฟกซ
ได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับชอง
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เสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP All-in-One เขา
กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

● ลองเช่ือมตอโทรศัพทและสายไฟเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
ซึ่งใชของ HP All-in-One แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากทานไมได
ยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจสอบ
สายสัญญาณให

● ลองสงหรือรับแฟกซทดสอบ หากทานสามารถสงหรือรับแฟกซได
แสดงวาไมมีปญหา

หลังจากที่ทานแกปญหา ใหรันการทดสอบแฟกซอีกครั้งเพื่อตรวจสอบวา
สามารถสงแฟกซได และ HP All-in-One พรอมสําหรับการใชงานแฟกซ

การทดสอบสายโทรศัพททีเ่ชื่อมตอกับชองตอแฟกซทีถู่กตองลมเหลว        
วิธแีกไข เสียบปลั๊กไฟเขากับพอรตผิดที่ดานหลังของ HP All-in-One
1. ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต “1-LINE” ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพอรต "2-EXT" เพ่ือเช่ือมตอกับแจ็ค
เสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ทานจะไมสามารถสงหรือรับแฟกซ
ได พอรต "2-EXT" จะถูกนํามาใชเพ่ือตออุปกรณอื่นเทานั้น
เชนเคร่ืองตอบรับ หรือโทรศัพท

2. หลังจากที่ทานตอสายไฟเขากับพอรต "1-LINE" ใหรันการทดสอบ
แฟกซอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบวาสงผาน จากนั้น HP All-in-One
พรอมสําหรับการแฟกซ

3. ลองสงหรือรับแฟกซทดสอบ

การทดสอบสภาพสายแฟกซลมเหลว  

วิธแีกไข
● โปรดตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับสายอะนาล็อก มิ

ฉะนั้นทานจะสง/รับแฟกซไมได การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปน
แบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเช่ือตอสายอะนาล็อกแบบปกติเขา
กับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ
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อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตอลไว ตอ HP All-in-One เขากับสาย
อะนาล็อก แลวลองสง/รับแฟกซ

● ตรวจดูการเชื่อมตอระหวางการทดสอบแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
และ HP All-in-Oneเพ่ือตรวจดูใหแนใจวาเสียบสายไฟแนนหนาดี
แลว

● ตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ
HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขากับพอรต “1-LINE” ทางดานหลัง
ของ HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
HP All-in-One สําหรับการแฟกซ โปรดดูที่ การติดต้ังแฟกซ

● อุปกรณอ่ืน ซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกัน เชนHP All-in-One อาจ
ทําใหการทดสอบผิดพลาด การคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหา
หรือไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบ
อีกครั้ง
– If the Fax Line Condition Test passes without the

other equipment, then one or more pieces of the
equipment is causing problems; ลองตออุปกรณเหลานั้น
กลับเขาไปอีกครั้งและทําการทดสอบทีละช้ิน จนกระทั่งทาน
ทราบวาอุปกรณช้ินใดทีก่อใหเกิดปญหา

– หาก Fax Line Condition Test (การทดสอบสภาพสาย
แฟกซ) ทํางานไมไดโดยไมเกี่ยวของกับอุปกรณอื่น ใหตอ
HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทที่ใชงานอยู แลวตรวจดู
ขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในหัวขอน้ี

● หากทานใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการแฟกซ
ได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับชอง
เสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP All-in-One เขา
กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

หลังจากที่ทานแกปญหา ใหรันการทดสอบแฟกซอีกครั้งเพื่อตรวจสอบวา
สามารถสงแฟกซได และ HP All-in-One พรอมสําหรับการใชงาน
แฟกซ หาก Fax Line Condition test (การทดสอบสภาพสายแฟกซ)
ยังไมสามารถทําได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจเช็คสาย
โทรศัพท

การทดสอบการตรวจหาสัญญาณหมุนลมเหลว  

คูมือการใชงาน 245

ข
อม
ูลเกี่ยวกับ

การแ
กไขป

ญ
ห
า



วิธแีกไข
● อุปกรณอ่ืน ซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกัน เชนHP All-in-One อาจ

ทําใหการทดสอบผิดพลาด การคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหา
หรือไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบ
อีกครั้ง If the Dial Tone Detection Test passes without
the other equipment, then one or more pieces of the
equipment is causing problems; ลองตออุปกรณเหลานั้นกลับ
เขาไปอีกครั้งและทําการทดสอบทีละช้ิน จนกระทั่งทานทราบวา
อุปกรณช้ินใดที่กอใหเกิดปญหา

● ลองเช่ือมตอโทรศัพทและสายไฟเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
ซึ่งใชของ HP All-in-One แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากทานไมได
ยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจสอบ
สายสัญญาณให

● ตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ
HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขากับพอรต “1-LINE” ทางดานหลัง
ของ HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
HP All-in-One สําหรับการแฟกซ โปรดดูที่ การติดต้ังแฟกซ

● หากทานใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการแฟกซ
ได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับชอง
เสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP All-in-One เขา
กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

● หากระบบโทรศัพทไมไดใชสัญญาณหมุนแบบมาตรฐาน เชน ระบบ
PBX บางระบบ ซึ่งอาจทําใหการทดสอบลมเหลวได ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาในการสง/รับแฟกซ ลองสง/รับแฟกซทดสอบ

● ตรวจเช็คเพ่ือใหแนใจวาต้ังคาประเทศ/ภูมิภาคอยางถูกตองกับ
ประเทศ/ภูมิภาค หากไมไดต้ังคาประเทศ/ภูมิภาค หรือหากตั้งคาไม
ถูกตอง การทดสอบอาจลมเหลวและอาจเกิดปญหาในการสงและรับ
แฟกซ ในการตรวจเช็คคา ใหกดปุม Setup (ต้ังคา) แลวกด 7 การ
ต้ังคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาคจะปรากฏบนจอแผงควบคุม หากคา
ประเทศ/ภูมิภาคไมถูกตอง กดปุม OK (ตกลง) แลวทําตามหนาจอ
แจงเตือนบนจอแสดงผลกราฟกสี เพ่ือเปลี่ยน

● โปรดตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับสายอะนาล็อก มิ
ฉะนั้นทานจะสง/รับแฟกซไมได การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปน
แบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเช่ือตอสายอะนาล็อกแบบปกติเขา
กับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ
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อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตอลไว ตอ HP All-in-One เขากับสาย
อะนาล็อก แลวลองสง/รับแฟกซ

หลังจากที่ทานแกปญหา ใหรันการทดสอบแฟกซอีกครั้งเพื่อตรวจสอบวา
สามารถสงแฟกซได และ HP All-in-One พรอมสําหรับการใชงาน
แฟกซ หาก Dial Tone Detection test (การทดสอบการตรวจจับ
สัญญาณเสียง) ยังไมสามารถทําได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัท
ตรวจเช็คสายโทรศัพท

มปีญหาในการรับและสงแฟกซ                
วิธแีกไข ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP All-in-One ดูท่ีจอแผงควบคุม
บน หากจอแสดงผลรูปกราฟฟกสีวางเปลาและไฟที่อยูติดกับปุม เปด ดับ
อยู แสดงวาเครื่อง HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาสายไป
เช่ือมติดแนนกับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับชองเสียบไฟ กด
ปุม เปด เพ่ือเปดเคร่ือง HP All-in-One

วิธแีกไข

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/
ภูมิภาคท่ีไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอมHP All-in-One
เทานั้น ซึ่งรวม อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน
โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอ
เมริกา มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดี
อาระเบีย สิงคโปร สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา
และเวียดนาม

● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับกลอง
HP All-in-One เพ่ือเช่ือมตอเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
สายไฟแบบพิเศษ 2 เสนควรจะตอเขากับพอรตที่มีปาย "1-LINE" ท่ี
ดานหลังของ HP All-in-One และปลายอีกดานของแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง ตามที่แสดงดานลาง
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1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองกับ HP All-in-One

สาย 2 เสน พิเศษนี้ตางจากสายโทรศัพท 4 เสน ทั่วไปที่ทานอาจมอียู
แลวในสํานักงาน ตรวจปลายสายและเปรียบเทียบกับสายโทรศัพทสอง
ประเภทดังนี้

หากทานใชสาย 4 เสน ใหถอดสายน้ันออก และใชสาย 2-เสนที่มมีา
ใหแทนโดยตอเขากับพอรต “1-LINE” ที่ดานหลังของ
HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอสายไฟและการ
ต้ังคา HP All-in-One สําหรับแฟกซ โปรดดูท่ี การติดต้ังแฟกซ
หากสายไฟที่จัดมาใหยาวไมพอ ใหทานเพิ่มความยาว สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู The phone cord that came with my
HP All-in-One is not long enough

● ลองเช่ือมตอโทรศัพทและสายไฟเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
ซึ่งใชของ HP All-in-One แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากทานไมได
ยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจสอบ
สายสัญญาณให

● อุปกรณอ่ืน ซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกัน เชนHP All-in-One อาจมี
การใชงานอยูได ตัวอยางเชน ทานไมสามารถใช HP All-in-One
ในการแฟกซได หากไมไดตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม
PC เพ่ือสงอีเมลหรือใชอินเทอรเน็ตอยู

● ตรวจสอบดูวามข้ัีนตอนใดๆ ที่กอใหเกิดขอผิดพลาดอีกหรือไม ตรวจ
สอบจอแผงควบคุมหรือคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงความผิด
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พลาดซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและว ิธีการแ กไขปญหา If there
is an error, the HP All-in-One will not send or receive a
fax until the error condition is resolved.

● การเชื่อมตอสายโทรศัพทอาจมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มีคุณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการแฟกซได ตรวจ
สอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบ
สายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่หรือมเีสียงรบกวนหรือไม
หากทานไดยินเสียงรบกวน ใหปด Error Correction Mode
(ECM) แลวลองสงแฟกซใหมอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การใชโหมดแกไขขอผิดพลาด หากปญหายังคงมีอยู ใหติดตอบริษัท
โทรศัพท

● หากทานใชระบบสายแบบ DSL ใหตรวจสอบวาไดเช่ือมตอตัวแยก
สัญญาณ DSL แลว มิฉะนั้นจะไมสามารถใชแฟกซได ตัวแยก
สัญญาณ DSL จะลบสัญญาณดิจิตอล และชวยให HP All-in-One
ติดตอกันไดอยางถูกตองผานสายโทรศัพท ขอตัวแยกสัญญาณไดจาก
ผูใหบริการ DSL ของทาน หากทานติดต้ังตัวแยกสัญญาณ DSL
แลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดตอไวอยางถูกตอง สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู กรณี B: ในการตั้งคา HP All-in-One ที่มี DSL

● โปรดตรวจสอบวาไมไดตอ HP All-in-One ไวกับแจ็คสายโทรศัพท
ที่ผนัง ซึ่งต้ังคาโทรศัพทแบบดิจิตอลไว การตรวจสอบวาสายโทรศัพท
เปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเชื่อตอสายอะนาล็อกแบบ
ปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณ
ปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตอลไว

● หากทานใชระบบ PBX หรืออะแดปเตอรการแปลงสัญญาณ/เทอรมิ
นอลแบบระบบ ISDN โปรดตรวจสอบวาตอ HP All-in-One เขากับ
พอรตซึ่งกําหนดใหใชแฟกซและใชโทรศัพท นอกจากนั้น โปรดตรวจ
สอบวาต้ังคาอะแดปเตอรเทอรมนิอลไวท่ีประเภทสวิตชที่ถูกตอง
สําหรับใชในประเทศ/ภูมิภาคของทาน หากทําได
โปรดสังเกตวาระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานกําหนดคาคอน
ฟกพอรตสําหรับอุปกรณโทรศัพทพิเศษบางอุปกรณ ตวอยางเชน
ทานอาจตองกําหนดพอรตสําหรับโทรศัพท และแฟกซกลุม 3 และอีก
พอรตหนึ่งเพื่อใชงานอเนกประสงค หากคอมพิวเตอรของทานยังคงมี
ปญหาในขณะที่เช่ือมตอกับช องแฟกซ/โทรศัพท ลองใชชองตอเอนก
ประสงค ซึ่งชองนั้นอาจติดฉลากไววา "multi-combi" หรืออื่นๆที่
คลายคลึงกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
HP All-in-One ที่ใชระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN โปรดดู
ที่ การติดต้ังแฟกซ
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● หาก HP All-in-One ใชสายโทรศัพทเดียวกับบริการ DSL โมเด็ม
DSL อาจจะตอลงดินไมถูกตอง หากโมเด็ม DSL ไมไดตอลงดิน
อยางถูกตอง อาจทําใหเกิดเสียงดังจากสายสัญญาณโทรศัพท สาย
โทรศัพทที่มีคุณภาพเสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาใน
การแฟกซได ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพท
โดยเสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามี
เสียงดังคงที่หรือมเีสียงรบกวนหรือไม หากทานไดยินเสียงดังรบกวน
ใหปดโมเด็ม DSL แลวปดเครื่องอยางนอย 15 นาที หมุนโมเด็ม
DSL ไปดานหลัง แลวฟงเสียงสัญญาณอีกครั้ง

หมายเหตุ ทานอาจสังเกตเห็นสายโทรศัพททํางานคงที่ใน
อนาคต หาก HP All-in-One หยุดสง/รับแฟกซ ใหทําซ้ํา
กระบวนการนี้

หากทานยังไดยินเสียงจากสายโทรศัพท หรือ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปดโมเด็ม DSL ใหติดตัวแทน DSL เพ่ือขอการสนับ
สนุน นอกจากนี้ ทานอาจติดตอบริษัทโทรศัพทไดดวย

● หากทานใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการแฟกซ
ได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับชอง
เสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP All-in-One เขา
กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

มปีญหาในการสงแฟกซดวยตัวมือ          

วิธแีกไข
● ตรวจสอบกับผูรับเพื่อดูวาเครื่องแฟกซของผูรับสามารถรับแฟกซดวย

มือหรือไม
● โปรดตรวจสอบวาโทรศัพทที่ทานใขเริ่มเรียกแฟกซท่ีจะตอโดยตรง

เขากับ HP All-in-One การสงแฟกซดวยตนเอง ทําไดโดยตอ
โทรศัพทโดยตรงเขากับพอรตท่ีมีปาย "2-EXT" บน
HP All-in-One ตามที่แสดงดานลางน้ี สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสง
แฟกซดวยตนเอง โปรดดูที่ การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
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1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองกับ HP All-in-One
3 โทรศัพท

● หากทานสงแฟกซดวยตนเองจากโทรศัพทของทานซึ่งตอโดยตรงเขา
กับ HP All-in-One ทานตองใชแปนปุมกดบนโทรศัพทเพ่ือสง
แฟกซ หามกดท่ีแปนปุมกดบนแผงควบคุมของ HP All-in-One

● Make sure that you press Start Fax Black or Start Fax
Color within three seconds of hearing the recipient's fax
tones, otherwise the transmission might fail.

ไมสามารถรับแฟกซแตสงแฟกซได         

วิธแีกไข
● ถาทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาแบบแยกเสียงเฉพาะอยู ใหตรวจ

สอบวาไดต้ังคุณสมบัติ Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียง
เรียกเขา) ของ HP All-in-One ไวเปน All Rings (เสียงเรียกเขา
ทั้งหมด) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียก
เขา (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

● If Auto Answer is set to Off, you will need to manually
receive faxes; จะไมสามารถรับแฟกซ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
รับแฟกซดวยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

● ถาทานใชบริการวอยซเมลในหมายเลขโทรศัพทเดียวกับหมายเลข
โทรศัพทที่ใชแฟกซ ทานตองรับแฟกซดวยตนเอง ไมสามารถรับแบบ
อัตโนมัติได ซึ่งหมายความวา ทานตองโตตอบกับฝายตรงขามหาก
ตองการรับแฟกซท่ีเขามา สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา
HP All-in-One เมื่อทานใชบริการวอยซเมล ใหดูที่ การติดต้ังแฟก
ซ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซดวยตนเอง โปรดดู การรับโทร
สารดวยตนเอง
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● หากทานใชโมเด็ม PC ที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับ HP All-in-One
ใหตรวจสอบวาไมไดต้ังคาซอฟตแวรของโมเด็มใหรับแฟกซโดย
อัตโนมัติ โมเด็มที่เปดคุณสมบัติการรับแฟกซแบบอัตโนมัติไวจะรับ
แฟกซที่เขามาทั้งหมด ซึ่งจะปองกัน HP All-in-One จากการรับ
แฟกซ

● ถาทานมเีครื่องตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับเครื่อง
HP All-in-One ทานอาจประสบกับปญหาหนึ่งปญหาใดตอไปนี้:
– ทานอาจต้ังคาเครื่องตอบรับของทานท่ีม ีHP All-in-One ไมถูก

ตอง
– ขอความที่สงออกไปอาจยาวหรือดังเกินกวาที่เครื่อง

HP All-in-One จะตรวจพบสัญญาณแฟกซได ซึ่งอาจทําใหการ
เช่ือมตอของเครื่องแฟกซหลุดได

– ทานอาจวางหูโทรศัพทสําหรับเครื่องตอบรับเร็วเกินไป หลังจาก
ขอความขาออกปรากฏขึ้น ในกรณีที่ไมพบวามขีอความฝากไว
และในขณะที่มีสายเรียกของแฟกซ วิธีการนี้เปนการปองกัน
HP All-in-One จากการตรวจจับเสียงสัญญาณแฟกซ ปญหานี้
มักจะเกิดข้ึนกับเครื่องตอบรับแบบดิจิตอล

ลองทําดังนี้:
– เมื่อทานใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพท

สําหรับแฟกซ ใหลองตอเครื่องตอบรับโดยตรงเขากับ
HP All-in-One ตามที่อธิบายไวใน การติดต้ังแฟกซ

– โปรดตรวจสอบวาต้ังคา HP All-in-One ไวเพ่ือรับแฟกซโดย
อัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
HP All-in-One ใหรับแฟกซโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ การตั้ง
HP All-in-One เพ่ือรับแฟกซ

– โปรดตรวจสอบวาคาของ Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
ถูกตอง ต้ังคาเครื่องตอบรับไวใหตอบรับเมื่อไดยินเสียงเรียกเขา
4 ครั้ง และ HP All-in-One ใหตอบรับไดจํานวนเสียงเรียกเขา
มากสุดตามท่ีเครื่องแฟกซของทานสามารถรองรับได (จํานวน
เสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) ใน
การตั้งคา เคร่ืองตอบรับจะรับสาย และ HP All-in-One จะ
ตรวจสอบสายนั้น หาก HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณ
แฟกซ HP All-in-One จะรับแฟกซ หากเปนสายโทรศัพท
เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไว สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้ง
คาจํานวนเครั้งของเสียงเรียกเขา โปรดดูการกําหนดจํานวนครั้ง
ของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
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– ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทออก แลวลองรับแฟกซ หากทาน
รับแฟกซโดยไมใชเครื่องตอบรับ เครื่องตอบรับอาจเกิดปญหา
ได

– เสียบเคร่ืองตอบรับใหม และบันทึกขอความที่สงออกอีกครั้ง ขอ
ความควรจะสั้นท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได (ไมเกิน 10 วินาที) และ
ทานควรพูดใหชาและนุมนวลเมื่อบันทึกขอความ ในตอนทาย
ของขอความ รอใหเงียบโดยไมมเีสียงรบกวนสัก 3- 4 วินาที
ลองรับแฟกซอีกครั้ง

หมายเหตุ เครื่องตอบรับแบบดิจิตอลบางเครื่องอาจไมมี
เสียงเงียบที่บันทึกไวเมื่อส้ินสุดขอความขาออก เลนขอ
ความขาออกของทานเพื่อทําการตรวจสอบ

● หาก HP All-in-One ใชสายโทรศัพทเดียวกับอุปกรณโทรศัพท
ประเภทอื่น เชน เครื่องตอบรับ, โมเด็ม PC หรือกลองสวิตชแบบ
หลายพอรต ระดับสัญญาณแฟกซอาจจะลดลง ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหา
ขณะรับแฟกซได
ในการตรวจสอบวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหาหรือไม ใหถอดการ
เช่ือมตออุปกรณทุกอยางนอกจาก HP All-in-One ออกจากสาย
โทรศัพท จากนั้นลองรับแฟกซ หากทานสามารถรับแฟกซไดโดยไม
ใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ แสดงวาอุปกรณเหลานั้นกอใหเกิดปญหา ลอง
ตออุปกรณเหลานั้นกลับเขาไปอีกครั้งและทําการทดสอบทีละช้ิน จน
กระทั่งทานทราบวาอุปกรณช้ินใดที่กอใหเกิดปญหา

● หากทานมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขแฟกซ (โดยใช
บริการเสียงเรียกเขาแบบแยกเสียงเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของ
ทาน) ตรวจใหแนใจวาไดต้ังคุณสมบัติ Answer Ring Pattern
(รูปแบบเสียงเรียกเขา) บน HP All-in-One ไวตรงกัน ตัวอยางเชน
ถาบริษัทโทรศัพทไดกําหนดหมายเลขแฟกซของทานใหมีรูปแบบ
เสียงเรียกเขาสองครั้ง ทานควรตรวจสอบวาไดเลือก Double
Rings (เสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง) เปนการตั้งคา Answer Ring
Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน
การตั้งคาน้ี โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา (เสียงเรียกเขา
เฉพาะ)
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หมายเหตุ HP All-in-One ไมสามารถรับรูรูปแบบเสียงเรียก
เขา เชน รูปแบบเสียงเรียกเขาสลับกันแบบสั้นและยาว หาก
ทานมีปญหาเกี่ยวกับรูปแบบเสียงเรียกเขาประเภทนี้ ใหขอให
บริษัทโทรศัพทของทานกําหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาที่ไมใช
แบบสลับ

ไมสามารถสงแฟกซแตรับแฟกซได      

วิธแีกไข
● หมุนเบอรโทรเร็วหรือกระชั้นชิดจนเกินไป ทานอาจจะตองเวนระยะ

ในการกดหมายเลข ตัวอยางเชน หากทานจะตองตอสายนอกกอนที่จะ
กดหมายเลขโทรศัพท ทานจะตองเวนระยะสักพักกอนที่จะกดหมาย
เลขโทรศัพท หากหมายเลขโทรศัพทท่ีทานจะกดคือ 95555555 และ
เลข 9 คือหมายเลขที่ใชสําหรับตอสายนอก ทานอาจจะตองเวนระยะ
ตามข้ันตอนตอไปนี้: 9-555-5555. To insert a pause during
dialing, press Redial/Pause repeatedly until a dash
character appears.
หากทานใชการกดหมายเลขอัตโนมัติเพ่ือสงแฟกซ ใหสรางหมายเลข
อัตโนมัติใหมและเวนระยะในการกดหมายเลขโทรศัพท สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการโทรดวน โปรดดู การตั้งคาโทรดวน

● เนื่องจากหมายเลขที่ทานบันทึกไวในขณะที่ใชในการสงแฟกซมรีูป
แบบที่ไมเหมาะสม ตรวจสอบดูวาหมายเลขแฟกซที่ทานบันทึกไวถูก
ตองและมีรูปแบบที่เหมาะสม ตัวอยางเชน ทานอาจจะตองกดเลข "9"
นํากอน ซึ่งข้ึนอยูกับระบบโทรศัพทของทาน
ถาสายโทรศัพทของทานมรีะบบ PBX อยาลืมกดหมายเลขสําหรับ
โทรออกกอนที่จะกดหมายเลขแฟกซ

● เครื่องที่รับแฟกซอาจมปีญหา ทานสามารถตรวจสอบได โดยลองโทร
หาหมายเลขแฟกซจากโทรศัพทและฟงสัญญาณแฟกซ หากไมไดยิน
สัญญาณแฟกซ แสดงวาเครื่องรับแฟกซอาจปดอยูหรือไมไดเช่ือมตอ
ไว หรือบริการวอยซเมลอาจรบกวนสายโทรศัพทของผูรับ ทานอาจ
ขอใหผูรับแฟกซตรวจสอบเครื่องรับเพ่ือหาขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน

สัญญาณแฟกซถูกบันทึกไวในเครื่องตอบรับโทรศัพท       
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วิธแีกไข
● เมื่อทานใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพทสําหรับ

แฟกซ ใหลองตอเครื่องตอบรับโดยตรงเขากับ HP All-in-One ตาม
ที่อธิบายไวใน การติดต้ังแฟกซ หากไมเช่ือมตอเครื่องตอบรับตามคํา
แนะนํา เสียงแฟกซอาจถูกบันทึกลงในเครื่องตอบรับ

● โปรดตรวจสอบวาต้ังคา HP All-in-One ไวเพ่ือรับแฟกซโดย
อัตโนมัติ หากตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับแฟกซดวยตนเอง
HP All-in-One จะไมตอบรับสายเรียกเขา ทานตองโตตอบกับปลาย
สายในการรับสัญญาณแฟกซ หรือ HP All-in-One จะรับแฟกซและ
เครื่องตอบรับจะบันทึกเสียงแฟกซ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ต้ังคา HP All-in-One ใหรับแฟกซโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ การตั้ง
HP All-in-One เพ่ือรับแฟกซ

● โปรดตรวจสอบวาคาของ Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูก
ตอง จํานวนเสียงเรียกเขาสําหรับ HP All-in-One ควรมากกวา
จํานวนเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับอัตโนมัติ หากทานต้ังคาเครื่อง
ตอบรับและ HP All-in-One ไวเปนจํานวนเสียงเรียกเขาจํานวนเทา
กัน อุปกรณท้ังสองชิ้นจะตอบรับ และเสียงแฟกซจะไดรับการบันทึก
สําหรับเครื่องตอบรับ
ต้ังคาเครื่องตอบรับไวใหตอบรับเมื่อไดยินเสียงเรียกเขา 4 ครั้ง และ
HP All-in-One ใหตอบรับไดจํานวนเสียงเรียกเขามากสุดตามที่
เครื่องแฟกซของทานสามารถรองรับได (จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุด
จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) ในการตั้งคา เคร่ืองตอบรับจะ
รับสาย และ HP All-in-One จะตรวจสอบสายนั้น หาก
HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณแฟกซ HP All-in-One จะรับ
แฟกซ หากเปนสายโทรศัพท เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไว
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาจํานวนเครั้งของเสียงเรียกเขา โปรดดู
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

ฉันไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพทคงทีต่ั้งแตทีท่ําการเชื่อมตอ   

วิธแีกไข
● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับกลอง

HP All-in-One เพ่ือเช่ือมตอเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
ปลายสายของสายไฟควรจะตอเขากับพอรตที่มปีาย "1-LINE" ที่ดาน
หลังของ HP All-in-One และปลายอีกดานของแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง ตามที่แสดงดานลาง หากสายไฟที่จัดมาใหยาวไมพอ
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ใหทานเพิ่มความยาว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู The phone
cord that came with my HP All-in-One is not long enough

● หากทานใชตัวแยกสายโทรศัพท ซึ่งอาจทําใหมีเสียงสัญญาณคงทีจ่าก
สายโทรศัพท (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบท่ีผนัง) ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ
HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังโดยตรง

● หากทานไมไดเสียบสายไฟกับเตาเสียบไฟที่ตอลงกราวนดอยางถูก
ตองกับ HP All-in-One ทานอาจไดยินเสียงสัญญาณคงที่จากสาย
โทรศัพท ลองตอกับเตาเสียบไฟอื่น

The phone cord that came with my HP All-in-One is not long
enough       

วิธแีกไข หากสายไฟซึ่งใหมาพรอมกับ HP All-in-One ไมยาวพอ ทาน
อาจใชตัวตอพวงเพ่ือตอความยาว ทานสามารถซื้อตัวตอพวงท่ีรานคา
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีอุปกรณเสริมของโทรศัพท ทานตองใชสายไฟสายอื่น
ซึ่งเปนสายไฟแบบมาตรฐานซึ่งมใีนบานหรือสํานักงานของทาน

เคล็ดลับ หาก HP All-in-One ใหกับมาพรอมกับอะแดปเตอรสาย
ไฟ 2 เสน ทานสามารถใชอะแดปเตอรนี้กับสายไฟ 4 เสนเพ่ือขยาย
ความยาว สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรสายไฟ
2 เสน โปรดดูคูมือที่ใหมาดวย

การขยายความยาวของสายไฟ
1. การใชสายโทรศัพทในกลองที่มาพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหน่ึงเขากับตัวตอพวง จากนั้นตอปลายอีกดานเขากับพอรต
"1-LINE" ที่ดานหลังของ HP All-in-One

2. ตอสายไฟอีกเสนกับพอรตที่เปดคางอยูของตัวตอพวง แลวอีกดานเขา
กับแจคเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ตามท่ีแสดงดานลางนี้
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1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนกําแพง
2 ตัวตอพวง
3 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองกับ HP All-in-One

ฉันมปีญหาในการสงและรับแฟกซผานทางอินเตอรเนต      

วิธแีกไข
ตรวจเช็คส่ิงตอไปนี้:
● The FoIP service might not work properly when the

HP All-in-One is sending and receiving faxes at high
speed (33600 bps). หากทานประสบปญหาในการสงและรับ
แฟกซขณะใชบริการแฟกซอินเตอรเน็ต ใหใชความเร็วแฟกซที่ชาลง
ทานสามารถทําการเปลี่ยนแปลงคา Fax Speed (ความเร็วแฟกซ)
จาก High (สูง) (คาดีฟอลตt) เปน Medium (กลาง) สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคานี้ โปรดดู การตั้งความเร็วแฟกซ

● ทานสามารถสงและรับแฟกซไดโดยเช่ือมตอสายไฟเขากับพอรต "1-
LINE" ของ HP All-in-One ไมใชจากพอรต Ethernet ซึ่งหมาย
ความวาการเชื่อมตอของทานกับอินเตอรเน็ตตองเสร็จสิ้นผานกลอง
คอนเวอรเตอร (ซึ่งจะแจ็คเครื่องอะนาล็อกแบบปกติสําหรับการเช่ือม
ตอ) หรือบริษัทโทรศัพท

● ตรวจสอบกับบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของทานเพื่อใหแนใจวา
บริการเครือขายอินเตอรเนตรองรับการสงและรับแฟกซ หากบริการ
เครือขายอินเตอรเนตไมรองรับการสงและรับแฟกซ ทานจะไม
สามารถสงและรับแฟกซผานทางอินเตอรเนตได
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การแกไขปญหาในการปฏิบัตกิาร
ในสวนของการแกไขปญหาเบื้องตนของ HP Officejet 7200 All-in-One
series ใน HP Image Zone Help (วิธีใชเกี่ยวกับรูปและภาพถายของ
HP) จะกลาวถึงขอแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตนที่มักเกิดกับเครื่อง
HP All-in-One
หากตองการอานขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนจากเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใช Windows ใหไปที่ HP ตัวจัดการ คลิก Help (วิธีใช) จากนั้นใหเลือก
Troubleshooting and Support (การแกไขปญหาเบื้องตนและการสนับ
สนุน) นอกจากนี้ ทานยังสามารถอานเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนไดโดย
ใชปุม Help (วิธีใช) ซึ่งจะปรากฏอยูในขอความแสดงขอผิดพลาดบางขอความ
หากตองการอานขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตนจากเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใช Macintosh OS X v10.1.5 หรือรุนที่ออกหลังจากนั้น ใหคลิกที่ไอคอน
HP Image Zone ใน Dock เลือก Help (วิธีใช) จากแถบเมนู แลวเลือก
HP Image Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) จากเมนู Help (วิธี
ใช) จากนั้นใหเลือก HP Officejet 7200 All-in-One series ใน Help
Viewer (โปรแกรมดูวิธีใช)
หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูล
เพ่ิมเติมไดจากเว็บไซตของ HP  ท่ี
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับสนุนทางเทคนิค
เว็บไซตจะมคํีาตอบสําหรับคําถามที่พบบอย

การแกไขปญหาเกี่ยวกับกระดาษ   
เพ่ือปองกันปญหากระดาษติด ใหใชเฉพาะกระดาษทีแ่นะนําใหใชกับ
HP All-in-One For a list of recommended papers, see กระดาษที่
แนะนํา or go to www.hp.com/support. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับ
สนุนทางเทคนิค

อยาใสกระดาษยับหรือกระดาษเบี้ยว หรือใชกระดาษท่ีมวนงอหรือฉีกขาดลงใน
ถาดปอนกระดาษ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การหลีกเลี่ยงมใิหกระดาษติด
หากกระดาษติด ใหทําตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือนํากระดาษที่ติดออก

กระดาษติดขัด    
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วิธแีกไข
1. กดแถบที่ชองนํากระดาษออกดานหลังเพื่อเปดชองตามที่แสดงในภาพ

หาก HP All-in-One มาพรอมกับอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน
อุปกรณของทานอาจจะไมมีชองนํากระดาษออกดานหลังตามที่แสดง
ไว การนํากระดาษที่ติดออก ทําไดโดยดึงอุปกรณเสริมออกกอน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีคูมือการพิมพที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
เสริมในการพิมพสองดาน

ขอควรระวัง การนํากระดาษที่ติดออกจาก HP All-in-One
ดานหนา จะทําใหกลไกในการพิมพเสียหาย ใหนํากระดาษที่
ติดออกจากชองดานหลังเสมอ

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

คําเตือน หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนําออกจากลูกกลิ้ง ให
ตรวจเช็คลูกกลิ้งและลอสําหรับกระดาษที่ติด ซึ่งอาจยังติดอยูใน
อุปกรณ หากทานไมนํากระดาษที่ติดอยูออกจาก
HP All-in-One กระดาษจะติดมากขึ้น

3. ใสชองนํากระดาษออกดานหลังกลับเขาที่เดิม คอยๆ ดันชองไปดาน
หนา จนกวาจะเขาตําแหนง

4. กดปุม OK (ตกลง) เพ่ือเร่ิมงานปจจุบันตอ

กระดาษติดขัดในชองปอนเอกสารอัตโนมัต ิ

วิธแีกไข
1. ดึงถาดของชองปอนเอกสารจาก HP All-in-One เพ่ือนํากระดาษ

ออก
2. ยกฝาครอบชองปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน
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3. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

คําเตือน หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนําออกจากลูกกลิ้ง ให
ตรวจเช็คลูกกลิ้งและลอสําหรับกระดาษที่ติด ซึ่งอาจยังติดอยูใน
ชองปอนกระดาษอัตโนมัติ หากทานไมนํากระดาษที่ติดอยูออก
จาก HP All-in-One กระดาษจะติดมากขึ้น
หากเกิดกรณีที่กระดาษติดขัดมาก ซึ่งไมเกิดข้ึนบอยนัก ทาน
อาจตองถอดแผงดานหนาออกจากดานหนาของชอง
ปอนกระดาษอัตโนมัติ แลวยกชิ้นงานในการดึง เพ่ือนํา
กระดาษที่ฉีกขาดออกจากสวนดานในที่อยูลึกมากในชอง
ปอนกระดาษอตโนมัต ิ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ชองปอน
เอกสารอัตโนมัติรับเอกสารมากจนเกินไปหรือไม มีเอกสารเลย

4. ปดฝาครอบชองปอนกระดาษอัตโนมัติ จากนั้นใสถาดปอนกระดาษ
กลับเขาไป

กระดาษติดขัดในอปุกรณการพมิสองหนา

วิธแีกไข ทานอาจตองถอดอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คูมือการพิมพที่ใหมาพรอมกับอุปกรณเสริมในการ
พิมพสองดาน

หมายเหตุ หากทานปด HP All-in-One กอนที่จะนํากระดาษที่ติด
ออก ใหเปดเคร่ืองกอน แลวเร่ิมพิมพ ทําสําเนา หรือแฟกซ

ชองปอนเอกสารอัตโนมัตริับเอกสารมากจนเกินไปหรือไม มเีอกสารเลย     
สาเหตุ ทานอาจตองทําความสะอาดแผนค่ันหรือลูกกลิ้งดานในชอง
ปอนกระดาษอัตโนมัติ ไสดินสอ, ข้ีผ้ึง หรือหมึกอาจทําใหลูกกล้ิงและแผน
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ค่ันหลังจากใชนาน หรือในกรณีท่ีทานทําสําเนาเอกสารที่เปนลายมือซึ่งมี
น้ําหนักของหมึกมาก
● หากชองปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษเลย ทานจําเปนตองทํา

ความสะอาดลูกกลิ้งดานในชองปอนกระดาษอัตโนมัติ
● หากชองปอนกระดาษอัตโนมัติดึงกระดาษหลายแผนแทนท่ีจะดึงแผน

เดียว ทานจําเปนตองทําความสะอาดแผนค่ันซึ่งอยูดานในชอง
ปอนกระดาษอัตโนมัติ

วิธแีกไข ใสกระดาษขาวที่ยังไมไดใชหน่ึงหรือสองแผนในถาดกระดาษ
แลวกด Start Copy Black (เริ่มพิมพสีดํา) เพ่ือดึงกระดาษผานชอง
ปอนกระดาษอัตโนมัติ กระดาษธรรมดาจะปลอยและดูดซับสิ่งตกคางจาก
ลูกกลิ้งและแผนค่ัน

เคล็ดลับ หากชองปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษธรรมดา ให
ทําความสะอาดลูกกลิ้งดานหนา เช็ดลูกกลิ้งดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ

หากปญหายังคงมอียู หรือชองปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษ ทาน
อาจทําความสะอาดลูกกล้ิงและแผนค่ันดวยตนเอง นําแผงดานหนาออกจาก
ดานหนาของชองปอนกระดาษอัตโนมัติ แลวเขาไปในชิ้นงานในการดึง
ดานในชองปอนกระดาษอัตโนมัติ ทําความสะอาดลูกกลิ้งหรือแผนค่ัน แลว
ใสแผงดานหนากลับเขาไป ตามที่อธิบายไวในข้ันตอนตอไปนี้

หากตองการถอดฝาปดออกจากดานหนาของชองปอนเอกสารอัตโนมัต ิ
1. นํากระดาษตนฉบับออกจากถาดปอนกระดาษ

เคล็ดลับ ทานจะใชชองปอนกระดาษอัตโนมัติไดงายข้ึน หาก
ทานถอดถาดปอนกระดาษออกกอน

2. ยกฝาครอบชองปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน ตามที่แสดงในรูปที่ 1

รูปที ่1
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3. ยกฝาปดของ HP All-in-One ข้ึน เหมือนกับวาทานใสกระดาษตน
ฉบับบนกระจก
รูปท่ี 2 แสดงภาพฝาที่เปดอยู และตําแหนงรอยบาก (1) ใกลกับขอบ
ขวาบนของดานหลังฝา (2)

รูปที ่2
1 รอยบาก
2 แผนรองฝาปด

4. วางน้ิวบริเวณรอยบาก ตามที่แสดงในรูปที่ 3

คําเตือน อยาดึงแผงดานหนาออกจนหมด ตัวยึดพลาสติกที่
ดานซายสุดดานในแผงดานหนา จะชวยล็อคแผงดานหนา หาก
ทานดึงแผงดานหนาออกมาตรงๆ ทานอาจทําใหตัวยัดพลาสติก
ที่ดานในของแผงดานหนาชํารุด

รูปที ่3

5. วางน้ิวบริเวณรอยบากขณะที่ทานยกฝาลง จนกวาเกือบจะปด
6. กดดานบนของแผงดานหนา (1) ดวยนิ้วหัวแมมือ ขณะที่ดึงดาน

ลางออกจากดานขวาของ HP All-in-One ตามที่แสดงในรูปที่ 4
บิดเบาๆ เพ่ือชวยปลดแผงดานหนาของดานขวา
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รูปที ่4
1 แผงดานหนา

7. จากภาพที่ 5 ใหเลื่อนแผงดานหนาไปทางซาย (1) จนกวาตัวยึด
พลาสติกที่ดานซายจะไมสัมผัสถูกสวนใดของHP All-in-One จาก
นั้นดึงแผงดานหนาออกจากอุปกรณ (2.

รูปที ่5

การทําความสะอาดลูกกลิ้งหรือแผนคั่น
1. ใชมือจับสีนํ้าเงิน-เขียว (1) ตามที่แสดงในภาพที่ 6 เพ่ือยกชิ้นงานการ

ดึง (2) ข้ึน
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รูปที ่6
1 การดูแล
2 ช้ินงานการดึง

ทําใหงายตอการเขาใชบริเวณลูกกลิ้ง (3) และแผนค่ัน (4) ตามที่
แสดงในภาพ 7

รูปที ่7
3 ลูกกลิ้ง
4 แผนคั่น

2. ใชผาสะอาดที่ไมมขุียชุบน้ําใหหมาด จากนั้นบิดผาใหแหง
3. ใชผานั้นเช็คสิ่งท่ีตกคางอยูในลูกกลิ้ง หรือแผนค่ัน
4. หากสิ่งที่ตกคางไมหลุดออกมา ใหลองใชอัลกอฮอลไอโซโพรพิล (ยาง)
5. ใชมือจับสีนํ้าเงิน-เขียนเพื่อลดระดับช้ินงานการดึง
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หากตองการใสฝาปดกลับเขาไปทีด่านหนาของชองปอนเอกสารอัตโนมัต ิ
1. รูปท่ี 8 จะแสดงตะขอของแผงดานหนาที่ดานซายของ

HP All-in-One เพ่ือใหตัวยึดพลาสติก (2) ที่อยูดานซายดานในของ
ตัวยึดแผงดานหนาของรอยบาก (1)ที่ดานหนาของชองปอนกระดาษ
อัตโนมัติ

รูปที ่8
1 รอยบาก
2 ตัวยึดพลาสติก

2. จัดแนวขอบขวาของแผงดานหนากับดานขวาของ HP All-in-One
แลวกดดานขวาของแผงดานขวา จนกวาจะล็อคเขาตําแหนง ตามที่
แสดงในภาพที่ 9

รูปที ่9
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3. วางมือบริเวณสวนกลางของแผงดานหนาตามที่แสดงในรูปที่ 10 แลว
กดจนกวาสวนกลางของแผงดานหนาจะเขาล็อค
ทานจะไดยินเสียงคลิก เมื่อดานซายเขาล็อค และเมื่อดานขวาเขาล็อค

รูปที ่10

4. ปดฝาครอบชองปอนกระดาษอัตโนมัติ
5. หากทานถอดถาดปอนกระดาษออก ใหใสกลับเขาไปใหม

การแกไขปญหาเกี่ยวกับตลับหมกีพิมพ   
หากทานพบปญหาในการพิมพ อาจเกิดปญหาขึ้นกับตลับหมึกพิมพ ลองทําดังนี้:
1. เริ่มถอดตลับหมึกพิมพที่อยูดานขวาเพื่อจะไดแนใจวาแถบพลาสติกถูกถอด

ออกแลว หากแถบพลาสติกยังปดหัวฉีดหมึกอยู คอยๆ ถอดแถบพลาสติก
โดยใชแถบดึงสีชมพู อยาสัมผัสถูกหัวฉีดพนหมึก หรือบริเวณหนาสัมผัส
ทองแดง
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1 แถบสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

2. ใสตลับหมึกพิมพ แลวตรวจสอบวาใสเขาไปทั้งหมดและล็อคอยูในตําแหนง
แลว

3. ทําตามขั้นตอน 1 และ 2 ซ้ําอีกในการถอดตลับหมึกพิมพดานซาย
4. หากปญหายังคงมอียู ใหพิมพการทดสอบเครื่องเพ่ือดูวาเกิดปญหาใดกับ

ตลับหมึกพิมพ
รายงานน้ีจะใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพและทําใหรูถึง
สภาพของเครื่อง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิมพรายงานการทดสอบ
เครื่อง

5. หากการทดสอบเครื่องระบุวาเกิดปญหากับตลับหมึกพิมพ ใหทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

6. หากปญหายังคงมอียู ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสทองแดงของตลับหมึก
พิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ

7. หากทานยังพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหระบุวาตลับหมึกพิมพใดที่เกิด
ปญหา จากนั้นเปล่ียนตลับหมึกพิมพน้ัน
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การแกไขปญหาเกี่ยวกับการพิมพ

เครื่องไมพิ มพเอกสาร

วิธแีกไข If you have multiple printers installed, make sure
you select the HP Officejet 7200 All-in-One series in your
software application for the print job.

หมายเหตุ ใ หเปนเครื่องพิมพอัตโตมัต ิเพ่ือจะไดแนใจวาเครื่อง
พิมพจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อทานพิมพงานจากโปรแกรมการใช
งานของทาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีการแกไขปญหาบนจอ
ที่มาพรอมกับ

วิธแีกไข Check the status of your HP All-in-One to make
sure it does not have an error, such as a paper jam or out of
paper message. ลองทําดังนี้:
● จอแผงควบคุมเพื่อดูวามขีอความเตือนขอบกพรองหรือไม
● สําหรับผูใช Windows Check the status of the

HP All-in-One from your computer. In the HP ตัวจัดการ,
click Status.

แกปญหาใดๆที่พบ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับขอความเตือนขอบกพรอง ดูวิธี
การแกไขปญหาบนจอที่มาพรอมกับ

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการดความจํา 
คําแนะนําในการแกไขปญหาเบื้องตนจะเกี่ยวของกับผูใชระบบ Macintosh ที่
ใช iPhoto เทานั้น

ทานเสียบการดหนวยความจําลงใน HP All-in-One ทีต่อเครือขายไว แต
iPhoto ไมเห็น

วิธแีกไข การดหนวยความจําตองปรากฏบนเดสกท็อปของ iPhoto เพ่ือ
การคนหา แตการดหนวยความจําท่ีเสียบใน HP All-in-One ที่ตอเครือ
ขายไว ไมติดต้ังบนเดสกท็อปโดยอัตโนมัติ หากทานเปด iPhoto จากแฟม
หรือโดยการกดดับเบิลคลิกที่ช่ือตอทายแฟม (alias) โปรแกรมการใ ชง
านจะไมเห็นการดหนวยความจําแตจะถอดการดหนวยความจํา และเลือก
HP ตัวจัดการ และเลือก iPhoto จาก More Applications
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(โปรแกรมการใชงานเพ่ิมเติม) เมื่อทานเริ่ม iPhoto จาก HP ตัวจัดการ
โปรแกรมจะเห็นและติดต้ังการดหนวยความจําใหโดยอัตโนมัติ

ทานมวีดิโีอคลิปบนการดหนวยความจํา แตไมปรากฏใน iPhoto หลังจากนํา
ขอมูลในการดหนวยความจําเขามาแลว

วิธแีกไข iPhoto จัดการภาพนิ่งเทาน้ัน ในการจัดการทั้งวิดีโอคลิปและ
ภาพนิ่ง ใหใช Unload Images (อันโหลดภาพ) จาก HP ตัวจัดการ
แทน

การอัพเดตเครื่อง 
หากทําการอัพเดตโดยฝายบริการลูกคาของ HP หรือโดยอัพเดตอัตโนม ัติจาก
ขอความบนคอมพิวเตอร อัพเดตเครื่อง มีวิธีการอัพเดตหลายวิธี โดยที่แตละวิธี
จะเกี่ยวของกับการดาวนโหลดไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือเริ่ม Device
Update Wizard (ตัวชวยการอัพเดตอุปกรณ)

การอัพเดตเครื่อง (Windows)  
ใชการเรียกดูขอมูลการอัพเดตของอุปกรณดังตอไปนี้

● If directed by HP customer support, use your Web browser
to download an update for your HP All-in-One from
www.hp.com/support. ไฟลจะคลายไฟลไดเอง หากเปนไฟลที่มนีาม
สกุลเปน .exe เมื่อทานดับเบิลคลิกที่ไฟล .exe หนาตาง Device
Update Wizard (ตัวชวยการอัพเดตอุปกรณ) จะเปดเครื่องคอมพิวเตอร
ของทาน

● ใชยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) เพ่ือคนหา
เว็บไซตสนับสนุนของ HP โดยอัตโนมัติ เกี่ยวกับการอัพเดตอุปกรณตาม
ชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูทิลิต้ี
Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) โปรดดูที่ HP Image
Zone Help (วิธีใชโซนรูปภาพของ HP) บนหนาจอ

หมายเหตุ หลังจากติดต้ังยูทิลิต้ี Software Update
(การอัพเดตซอฟตแวร) ในเครื่องคอมพิวเตอรของทานแลว ยูทิลิตีนี้
จะคนหาการอัพเดตอุปกรณให หากทานไมใชยูทิลิต้ี Software
Update (การอัพเดตซอฟตแวร) เวอรช่ันลาสุดในขณะที่ติดต้ัง จะ
มีกรอบโตตอบปรากฏขึ้นบนเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ือแจงเตือนให
ทานอัพเกรด ตอบรับการอัพเกรด เมื่ออัพเกรดเสร็จสิ้นแลว ใหรี
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สตารทยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) เพ่ือ
กําหนดตําแหนงการอัพเดตสําหรับ HP All-in-One

การใชการอัพเดตอุปกรณ
1. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– ดับเบิลคลิกที่ไฟล update .exe ท่ีทานดาวนโหลดมาจาก
– เมื่อหนาจอแจงเตือน ใหทานยอมรับการอัพเดตอุปกรณที่ยูทิลิต้ี

Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) พบ
Device Update Wizard (ตัวชวยการอัพเดตอุปกรณ) จะเปดเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน)

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

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

4. โปรดตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตรงตามขอกําหนดที่
แสดงไว

5. หากเปนไปตามขอกําหนด ใหคลิกที่ Update (อัพเดต)
ชองแสดงสถานะการทํางานหรือตัวแสดงสถานะอื่นๆ ปรากฏขึ้นบนหนาจอ
การทํางานของอุปกรณ

6. อยาปลดการเชื่อมตอ ปดระบบ หรือทําสิ่งใดขณะอัพเดตขอมูล

หมายเหตุ หากทานขัดจังหวะการทํางานของการอัพเดต ขอความ
แสดงความผิดพลาดจะปรากฏขึ้นแสดงใหทราบวาการอัพเดตผิด
พลาด โปรดขอความชวยเหลือจากฝายสนับสนุนของ HP 

After your HP All-in-One restarts, the Update Complete
screen appears on your computer and a test page prints
from your device.

7. อุปกรณของทานไดรับการอัพเดต ในขณะน้ี ทานสามารถใช
HP All-in-One ไดอยางปลอดภัย

การอัพเดตเครื่อง (Macintosh) 
หากอัพเดตเคร่ืองโดยฝายบริการลูกคาของ HP หรือไดรับการแจงเตือนจากขอ
ความแสดงขอผิดพลาด ใชตัวติดต้ังการอัพเดตเครื่องเพื่อทําการอัพเดตเครื่อง
1. ใชเว็บเบราเซอรเพ่ือดาวนโหลดการอัพเดตเครื่อง
2. ดับเบิลคลิกไฟลที่ดาวนโหลดไว

โปรแกรมการติดต้ังจะเปดเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
3. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ เพ่ือติดต้ังการอัพเดตใหกับ HP All-in-One
4. รีสตารท HP All-in-One เพ่ือทํากระบวนการใหเสร็จสมบูรณ
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17 การขอรับบริการจาก HP
Hewlett-Packard ใหบริการทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสําหรับเครื่อง
HP All-in-One
ในบทน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการขอความชวยเหลือจากอินเทอรเน็ต ติดตอแผนกชวย
เหลือลูกคาของ HP เขาถึงหมายเลขอนุกรมของทานและหมายเลข ID บริการ โทรคุย
กับฝายลูกคาสัมพันธในทวีปอเมริกาเหนือในระหวางการรับประกัน โทรหาแผนกชวย
เหลือลูกคาประเทศญี่ปุนของ HP โทรหาแผนกชวยเหลือลูกคาในประเทศเกาหลีของ
HP โทรหาในสวนอื่นๆ ของโลก โทรไปประเทศออสเตรเลียหลังการรับประกัน และ
เตรียมเคร่ือง HP All-in-One ของทานสําหรับการขนสง
ถาทานไมพบคําตอบที่ตองการ ในเอกสารประกอบหรือรายละเอียดบนหนาจอที่มา
พรอมกับผลิตภัณฑของทาน ทานสามารถติดตอบริการสนับสนุนของ HP  บริการใด
บริการหนึ่งตามที่มีอยูในรายการในหนาถัดไป การใหบริการบางอยางจะมีใหเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเทาน้ัน และบางอยางอาจมีในหลายประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก
ถาไมมีรายนามหมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการในประเทศ/ภูมิภาคของทาน โปรด
ติดตอตัวแทนขายที่ไดรับอนุญาตจาก HP เพ่ือขอคําแนะนํา

การขอรับบริการและขอมูลอื่นๆ จากอินเทอรเน็ต 
หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูลเพ่ิม
เติมจาก เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซื้อ

การสนับสนุนการรับประกัน
ในการขอบริการซอมจาก HP ทานตองติดตอเจาหนาท่ีใหบริการของ HP หรือศูนยให
ความชวยเหลือลูกคาของ HP สําหรับการแกไขปญหาเบ้ืองตนเสียกอน โปรดอาน การ
บริการลูกคาของ HP เพ่ือศึกษาขั้นตอนกอนโทรติดตอศูนยบริการลูกคา

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัว
เลือกบริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดดู บริการแลกเปลี่ยนดวนของ HP
(ญี่ปุน)

การอัพเกรดการรับประกัน 
HP อาจเสนอทางเลือกในการอัพเกรดการรับประกัน โดยมีการคิดคาธรรมเนียมเพิ่ม
เติม เพ่ือขยายหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับประกันผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐาน ท้ังน้ีข้ึน
อยูกับประเทศ/ภูมิภาคของทาน ตัวเลือกท่ีมีอาจประกอบดวย สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือทางโทรศัพท บริการสงคืน หรือการแลกเปลี่ยนในวันทําการถัดไป โดยทั่วไป
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แลว การครอบคลุมบริการจะเริ่มจากวันท่ีซื้อผลิตภัณฑและตองซ้ือภายในเวลาของการ
ซื้อผลิตภัณฑท่ีจํากัด
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม:
● ในประเทศสหรัฐ ใหโทร 1-866-234-1377 เพ่ือคุยกับท่ีปรึกษาของ HP
● สําหรับประเทศอื่น โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในประเทศของทาน

โปรดดูหมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการลูกคาระหวางประเทศที่ การโทรติดตอ
ขอรับบริการจากประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก

● ไปยังเว็บไซต HP:
www.hp.com/support
หากพรอม ใหเลือกประเทส/ภูมิภาค ตอจากนั้นหาขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน

การสงเครื่อง HP All-in-One เขารับบริการ
กอนสงเครื่อง HP All-in-One เขารับบริการ ทานตองโทรติดตอศูนยบริการลูกคา
HP กอน โปรดอาน การบริการลูกคาของ HP เพ่ือศึกษาขั้นตอนกอนโทรติดตอศูนย
บริการลูกคา

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัว
เลือกบริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดดู บริการแลกเปลี่ยนดวนของ HP
(ญี่ปุน)

การบริการลูกคาของ HP   
โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทอื่นอาจรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One หากทาน
ประสบปญหาในการใชโปรแกรมดังกลาว โปรดโทรขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญของ
บริษัทน้ันๆ
หากตองการติดตอศูนยบริการของ HP  โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีกอนโทร
ติดตอ
1. ตรวจสอบวา:

a. HP All-in-One เสียบปลั๊กและเปดเครื่องอยู
b. ไดใสตลับหมึกพิมพท่ีกําหนดอยางถูกตอง
c. ไดใสกระดาษที่เหมาะสมในถาดปอนกระดาษอยางถูกตอง

2. รีเซ็ตเครื่อง HP All-in-Oneใหม:
a. ปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด
b. ถอดสายไฟออกจากดานหลังของตัวเครื่องHP All-in-One
c. เสียบปลั๊กไฟเขา HP All-in-One ใหม
d. เปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด

3. สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดไปที่
เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค ขอมูลเกี่ยวกับไดรเวอร วัสดุ และการสั่งซ้ือ

4. ถาทานยังพบปญหาเดิมและตองการพูดคุยกับพนักงานดูแลลูกคาของ HP  โปรด
ปฏิบัติดังตอไปน้ี
a. ดูช่ือเครื่อง HP All-in-One ตามที่ปรากฏบนแผงควบคุม
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b. พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการพิมพรายงานการ
ทดสอบเครื่อง โปรดดู พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง

c. การทําสําเนาสีตามตัวอยางท่ีพิมพออกมา
d. เตรียมพรอมสําหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาของทาน
e. โปรดจดหมายเลขผลิตภัณฑ (serial number) และรหัสบริการ (service

ID) เตรียมไวใหเรียบรอย สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการดูหมายเลขผลิตภัณฑ
และรหัสบริการ โปรดดู การดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ

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

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

หมายเหตุ หากเครื่อง HP All-in-One ของทานไมไดเปดอยู ทานสามารถดู
หมายเลขอนุกรมโดยการดูท่ีสติ๊กเกอรท่ีอยูมุมซายดานบนขางหลังของอุปกรณ
หมายเลขผลิตภัณฑเปนรหัส 10 ตัวตรงมุมบนดานซายของสติ๊กเกอร

1. กด OK คางไว ในขณะท่ีกด ตกลง คางไว ใหกด 4
Information Menu (เมนูขอมูล) จะปรากฏขึ้นมา

2. กด  ไวจนไวกวา Model Number (หมายเลขรุน) จะปรากฏ จากนั้นกด OK
This displays the service ID. Write down the complete service ID.

3. กด ยกเลิก ตอจากนั้นกด  จนกระทั่ง หมายเลขอนุกรม ปรากฏขึ้น
4. กด OK (ตกลง)

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

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

การโทรติดตอขอรับบริการจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 
หมายเลขดานลางแสดงวันท่ีพิมพคูมือฉบับน้ี หากตองการดูหมายเลขติดตอปจจุบันของ
ศูนยบริการ HP  ในประเทศตางๆ ท่ัวโลก โปรดไปยังเว็บไซดน้ี และเลือกประเทศ/
ภูมิภาค หรือภาษา
ทานสามารถโทรติดตอศูนยบริการ HP ในประเทศ/ภูมิภาคดังตอไปน้ี ถาไมมีช่ือ
ประเทศ/ภูมิภาคของทานในรายนาม โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในทองถิ่นหรือสํานัก
งานขายและบริการ HP ท่ีใกลท่ีสุดเพ่ือขอรับบริการ
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การใหบริการความชวยเหลือในชวงระยะเวลาการรับประกันไมมีคาธรรมเนียมใดๆ แต
คุณจําเปนตองจายคาโทรศัพททางไกลในอัตรามาตรฐาน ในบางกรณี อาจตองจายคา
ธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไว

หมายเหตุ อัตราคาโทรศัพทตอนาทีท่ีระบุไวในสวนน้ีเปนราคาโดยประมาณ

สําหรับการชวยเหลือทางโทรศัพทในยุโรป โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไข
ตางๆ ของแผนกชวยเหลือทางโทรศัพทในประเทศ/ภูมิภาคของทานโดยไปที่
หรือสอบถามจากตัวแทนขายของทาน หรือโทรติดตอ HP ตามหมายเลขที่ใหไวในคู
มือน้ี
บริษัทไดพยายามปรับปรุงการใหบริการทางโทรศัพทอยางตอเน่ือง จึงขอแนะนําให
ทานแวะเยี่ยมชมเว็บไซตของเราเปนประจําเพ่ือทราบขอมูลใหมเกี่ยวกับการใหบริการ
และการจัดสงอุปกรณ

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

Austria +43 1 86332 1000 สาธารณรัฐเช็ก +420 261307310

Finland +358 (0) 203 66
767

สาธารณรัฐโดมินิกัน 1-800-711-2884

Italy +39 848 800 871 สิงคโปร 65 - 62725300

Spain +34 902 010 059 สโลวาเกีย +421 2 50222444

Sweden +46 (0) 77 120
4765

ออสเตรเลีย เม่ือสิ้น
สุดการรับประกัน (คา
บริการตอการโทร
หน่ึงคร้ัง)

1902 910 910

กรีซ (โทรฟรีเมื่อโทร
จากไซปรัสไปเอ
เธนส)

800 9 2649 ออสเตรเลีย ใน
ระหวางการ
รับประกัน

1300 721 147

กรีซ, ตางประเทศ +30 210 6073603 อารเจนตินา (54)
11-4778-8380,
0-810-555-5520

กรีซ, ในประเทศ/
ภูมิภาค

801 11 22 55 47 อินเดีย 91-80-8526900

กัมพูชา แฟกซไปยัง:
+65-6275-6707

อินเดีย (โทรฟรี) 1600-4477 37
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ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

กัวเตมาลา 1800-999-5105 อินโดนีเซีย 62-21-350-3408

กาตาร +971 4 366 2020 อิสราเอล +972 (0) 9 830
4848

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

อียิปต +20 2 532 5222

คูเวต +971 4 366 2020 ฮังการี +36 1 382 1111

จอรแดน +971 4 366 2020 ฮองกง SAR +(852) 2802 4098

จาไมกา 1-800-711-2884 เกาหลี +82 1588 3003

จีน 021-38814518,
8008103888

เดนมารก +45 70 202 845

ชิลี 800-360-999 เนเธอรแลนด (0.10
ยโูร/นาที)

0900 2020 165

ซาอุดิอาระเบีย 800 897 1444 เบลเยียม (ดัตช) +32 070 300 005

ซีเรีย +971 4 366 2020 เบลเยียม (ฝรั่งเศส) +32 070 300 004

ญ่ีปุน +81-3-3335-9800 เปรู 0-800-10111

ตรินิแดดและโตเบโก 1-800-711-2884 เปอรโตริโก 1-877-232-0589

ตะวันออกกลาง (ตาง
ประเทศ)

+971 4 366 2020 เม็กซิโก 01-800-472-6684

ตุรกี +90 216 579 71
71

เม็กซิโก (เม็กซิโกซิต้ี) (55) 5258-9922

ตูนีเซีย 1 +216 71 89 12 22 เยอรมนี (0.12 ยโูร/
นาที)

+49 (0) 180 5652
180

นอรเวย2 +47 815 62 070 เยเมน +971 4 366 2020

นิวซีแลนด 0800 441 147 เลบานอน +971 4 366 2020

บราซิล (Demais
Localidades)

0800 157751 เวียดนาม 84-8-823-4530

บราซิล (แกรนด เซา
เปาโล)

(11) 3747 7799 เวเนซุเอลา 0-800-474-6836
(0-800-HP invent)

(ทําตอ)
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ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

บรูไน แฟกซไปยัง:
+65-6275-6707

เวเนซุเอลา (คารากัส) (502) 207-8488

บังคลาเทศ แฟกซไปยัง:
+65-6275-6707

เอกวาดอร
(Andinatel)

999119
+1-800-7112884

บาหเรน 800 171 เอกวาดอร
(Pacifitel)

1-800-225528
+1-800-7112884

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

แคนาดา เมื่อส้ินสุด
การรับประกัน (คา
บริการตอการโทร
หน่ึงคร้ัง)

1-877-621-4722

ประเทศไทย 0-2353-9000 แคนาดา ในระหวาง
การรับประกัน

(905) 206 4663

ปากีสถาน แฟกซไปยัง:
+65-6275-6707

แคริบเบียนและ
อเมริกากลาง

1-800-711-2884

ปานามา 001-800-711-288
4

แอฟริกาตะวันตก +351 213 17 63 80

ปาเลสไตน +971 4 366 2020 แอฟริกาใต
(สาธารณรัฐแอฟริกา
ใต)

086 0001030

ฝร่ังเศส (0.34 ยูโร/
นาที)

+33 (0)892 69 60
22

แอฟริกาใต, นอก
สาธารณรัฐ

+27 11 2589301

ฟลิปปนส 632-867-3551 แอลจีเรีย1 +213 61 56 45 43

ภาษาอังกฤษนานา
ชาติ

+44 (0) 207 512
5202

โคลัมเบีย 01-800-51-474-68
36 (01-800-51-
HP invent)

มาเลเซีย 1-800-805405 โบลิเวีย 800-100247

ยูเครน, เคียฟ +7 (380 44)
4903520

โปรตุเกส +351 808 201 492

ลักเซมเบิรก (ฝรั่งเศส) 900 40 006 โปแลนด +48 22 5666 000

ลักเซมเบิรก
(เยอรมัน)

900 40 007 โมร็อกโก 1 +212 22 404747
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ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค การใหบริการดาน
เทคนิคของ HP

ศรีลังกา แฟกซไปยัง:
+65-6275-6707

โรมาเนีย +40 (21) 315 4442

สวิตเซอรแลนด 3 +41 0848 672 672 โอมาน +971 4 366 2020

สหพันธรัฐรัสเซีย,
มอสโก

+7 095 7973520 ไตหวัน +886 (2)
8722-8000, 0800
010 055

สหพันธรัฐรัสเซีย,
เซนตปเตอรสเบิรก

+7 812 3467997 ไนจีเรีย +234 1 3204 999

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส +971 4 366 2020 ไอรแลนด +353 1890 923
902

สหราชอาณาจักร +44 (0) 870 010
4320

1 ศูนยบริการนี้ใหบริการสําหรับลูกคาที่ใชภาษาฝร่ังเศสในประเทศตอไปนี้: โมร็อกโค ตูนีเซีย และแอลจีเรีย
2 คาติดต้ังตอการโทร: 0.55 โครนนอรเวย (0.08 ยูโร), คาบริการลูกคาตอนาที: 0.39 โครนนอรเวย (0.05 ยูโร)
3 ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทน้ีบริการลูกคาท่ีพูดภาษาเยอรมัน ฝร่ังเศส และอิตาลีในประเทสสวิตเซอรแลนด (0.08 CHF/

นาทีในชวงที่มีการใชบริการมากที่สุด 0.04 CHF/นาทีในชวงนอกเหนือเวลาที่มีการใชบริการมาก) ศูนยบริการลูกคาทาง
โทรศัพทน้ีบริการลูกคาท่ีพูดภาษาเยอรมัน ฝร่ังเศส และอิตาลีในประเทสสวิตเซอรแลนด (0.08 CHF/นาทีในชวงท่ีมีการใช
บริการมากที่สุด 0.04 CHF/นาทีในชวงนอกเหนือเวลาที่มีการใชบริการมาก)

โทรติดตอในออสเตรเลีย ในชวงการรับประกันและหลังการรับประกัน 
หากผลิตภัณฑของทานอยูในชวงการรับประกัน โปรดโทรติดตอ 1300 721 147
หากผลิตภัณฑของทานไมอยูในชวงการรับประกัน โปรดโทรติดตอท่ีหมายเลข 1902
ซึ่งจะหักคาบริการสําหรับผลิตภัณฑท่ีไมอยูในชวงการรับประกันจากบัตรเครดิตของ
ทาน

(ทําตอ)
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โทรติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ประจําประเทศเกาหล ี

โทรติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ประจําประเทศญี่ปุน 

 
TEL : 0570-000-511  

      03-3335-9800  

FAX : 03-3335-8338  

  9:00  17:00 

10:00  17:00 1/1 3  

FAX  

 

ภาคผนวก 17

278 HP Officejet 7200 All-in-One series

กา
รข
อร
ับ
บ
ริก
าร
จา
ก  

H
P



บริการแลกเปลี่ยนดวนของ HP (ญี่ปุน) 

HP Quick Exchange Service

0570-000511 
:03-3335 -9800  

:  9:00  5:00  
 10:00  5:00 

1 1  3 

: 
  

 

การเตรียมเครื่อง HP All-in-One สําหรับการสง
หากหลังจากที่ติดตอกับแผนกชวยเหลือลูกคาของ HP หรือกลับไปยังจุดซ้ือ บริษัทจะ
ขอใหทานสง HP All-in-One ของทานเขารับบริการ ถอดตลับหมึกพิมพออก และ
บรรจุ HP All-in-One ไวในวัสดุบรรจุภัณฑเดิมเพ่ือปองกันความเสียหายไปมากกวา
น้ี ทานสามารถถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่อง HP All-in-One ของทานไมวา
เครื่องจะเปดหรือปดอยูก็ตาม เก็บสายไฟและท่ีคลุมแผงควบคุมเผื่อจําเปนตองเปลี่ยน
HP All-in-One
สวนน้ีจะใหวิธีการใชงานเกี่ยวกับวิธีถอดตลับหมึกพิมพออกจาก HP All-in-One ท่ีใช
งาน ถอดตลับหมึกพิมพออกจาก HP All-in-One ท่ีไมใชงาน และถอดที่คลุมแผงควบ
คุมและบรรจุ HP All-in-One ของทาน

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัว
เลือกบริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดดู บริการแลกเปลี่ยนดวนของ HP
(ญี่ปุน)
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ถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องทีใ่ชงานได HP All-in-One
1. เปดเครื่อง HP All-in-One

โปรดดู ถอดตลับหมึกพิมพจากเครื่องท่ีใชงานไมได HP All-in-One หาก
อุปกรณของทานไมไดเปดอยู

2. เปดฝาแครตลับหมึกพิมพ
3. คอยจนกระทั่งตลับหมึกพิมพวางและเงียบลง ตอจากนั้นใหถอดตลับหมึกพิมพ

ออกจากชองและเลื่อนสลักลง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการนําตลับหมึกพิมพออก
โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ.

หมายเหตุ นําตลับหมึกพิมพท้ังสองตัวออกและดันสลักลง การไมปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเครื่อง
HP All-in-One ได

4. วางตลับหมึกพิมพลงในภาชนะพลาสติกสูญญากาศ (หรือกลองเก็บตลับหมึกพิมพ
หาก มีอยู) เพ่ือท่ีตลับหมึกพิมพจะไดไมแหง และเก็บแยกไวตางหาก อยาสงตลับ
หมึกพิมพมาพรอมกับ HP All-in-One เวนแตวาเจาหนาท่ีบริการลูกคาของ
HP  จะแนะนําใหทานสงไปดวย

5. ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและรอสักครูเพ่ือใหตลับหมึกพิมพเลื่อนกลับมายัง
ตําแหนงเดิม (ทางขวามือ)

หมายเหตุ ตรวจดูวาสแกนเนอรอยูในตําแหนงท่ีถูกตองกอนปด
HP All-in-One

6. กดปุม เปด เพ่ือปด HP All-in-One
7. ถอดปลั๊กสายไฟออก ตอจากน้ันถอดสายไฟออกจากเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ อยาสงคืนสายไฟและตัวจายไฟมากับเครื่อง จะไมมีการสง
อุปกรณเหลาน้ีมาดวย เก็บสายไฟไวในสถานที่ปลอดภัยจนกระทั่งเครื่องท่ี
มาแทน

8. ดู ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกและบรรจุเครื่องของทาน HP All-in-One เพ่ือ
เตรียมสําหรับการขนสงใหเสร็จสมบูรณ

ถอดตลับหมึกพิมพจากเครื่องทีใ่ชงานไมได HP All-in-One
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีหากทานตองการถอดตลับหมึกพิมพออกสําหรับการขนสง
และ HP All-in-One ไมไดเปดอยู ดู ถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องท่ีใชงานได
HP All-in-One หากอุปกรณของทานเปดอยู ปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางเพื่อปลดล็อก
แครตลับหมึกพิมพ ถอดตลับหมึกพิมพ ตอจากนั้นใหล็อกแครตลับหมึกพิมพ
1. ถอดปลั๊กสายไฟออก ตอจากน้ันถอดสายไฟออกจากเครื่อง HP All-in-One

ภาคผนวก 17
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หมายเหตุ อยาสงคืนสายไฟและตัวจายไฟมากับเครื่อง จะไมมีการสง
อุปกรณเหลาน้ีมาดวย เก็บสายไฟไวในสถานที่ปลอดภัยจนกระทั่งเครื่องท่ี
มาแทน

2. โดยใหหันเขาหาดานหนาของ HP All-in-One ใหหันดานขวามือเขาหาทานจน
กระทั่งดานขวาสวนลางยื่นออกจากขอบของพื้นผิวเรียบ (เชน โตะ หรือโตะทํา
งาน) ประมาณ 12.5 ซม.
ซึ่งจะเผยสีมวงโคงบนดานลาง

คําเตือน Do not tilt the HP All-in-One on its side; ลักษณะดัง
กลาวอาจทําใหอุปกรณเสียหาย

3. หาตําแหนงฝาครอบที่อยูดานลาง ตอจากนั้นใหปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางเพื่อ
ปลดล็อกแครตลับหมึกพิมพ
a. ใชแท็บเพ่ือหมุนฝาครอบ 1/4 รอบในทิศทวนหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได
b. ถอดฝาครอบออก วิธีน้ีจะเผยใหเห็นเฟองท่ีควบคุมความสูงของแครตลับ

หมึก
c. หมุนเฟองไปทางดานหลังของเครื่องจนกระทั่งเฟองหยุด

หมายเหตุ ทานจะหมุนเฟองหลายครั้งกอนท่ีเฟองจะหยุด
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4. เปดประตูทางเขาชองพิมพ ตอจากนั้นใหถอดตลับหมึกออกจากชองและลดสลักต่ํา
ลง

หมายเหตุ นําตลับหมึกพิมพท้ังสองตัวออกและดันสลักลง การไมปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเครื่อง
HP All-in-One ได

5. วางตลับหมึกพิมพลงในภาชนะพลาสติกสูญญากาศ (หรือกลองเก็บตลับหมึกพิมพ
หาก มีอยู) เพ่ือท่ีตลับหมึกพิมพจะไดไมแหง และเก็บแยกไวตางหาก อยาสงตลับ
หมึกพิมพมาพรอมกับ HP All-in-One เวนแตวาเจาหนาท่ีบริการลูกคาของ
HP  จะแนะนําใหทานสงไปดวย

6. หมุนเฟองไปยังดานหนาของเครื่อง HP All-in-One จนกระทั่งเฟองหยุด
วิธีน้ีจะล็อกและยึดแครตลับหมึกพิมพใหแนนสําหรับการขนสงท่ีปลอดภัย

7. ตอฝาครอบเขากับสวนลางของ HP All-in-One ใหมโดยการปรับแท็ปท้ังสองให
ตรงกันบนฝาครอบที่มีชองเต็มท้ังชอง ในขณะท่ีฝาครอบอยูในตําแหนงน้ัน ให
หมุนฝาครอบ 1/4 รอบเพื่อล็อกฝาครอบใหเขาท่ี

8. ดู ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกและบรรจุเครื่องของทาน HP All-in-One เพ่ือ
เตรียมสําหรับการขนสงใหเสร็จสมบูรณ

ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกและบรรจเุครื่องของทาน HP All-in-One
ทําตามขั้นตอนตอไปน้ีใหเสร็จสมบูรณเมื่อทานถอดตลับหมึกพิมพออกและถอดปลั๊ก
เครื่อง HP All-in-One ออกแลว

คําเตือน ตองถอดปลั๊กเครื่อง HP All-in-One ออกกอนปฏิบัติข้ันตอนเหลาน้ี

1. ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกตามขั้นตอนตอไปน้ี:
a. วางมือลงบนแตละขางของฝาครอบแผงควบคุม
b. ใชหัวแมมือเพ่ืองัดฝาครอบแผงควบคุมออก

ภาคผนวก 17
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2. เก็บฝาครอบแผงควบคุมไว อยาสงฝาครอบแผงควบคุมมากับเครื่อง
HP All-in-One

หมายเหตุ เครื่องท่ีจะมาแทน HP All-in-One อาจไมมาพรอมกับฝา
ครอบแผงควบคุม เก็บฝาครอบแผงควบคุมของทานในที่ปลอดภัย และเมื่อ
เครื่องท่ีจะมาแทน HP All-in-One มาถึง ใหตอฝาครอบแผงควบคุมเขา
ไปใหม ทานตองตอฝาครอบแผงควบคุมเพ่ือใชฟงกช่ันตางๆ ของแผงควบ
คุมบนเครื่องท่ีมาแทน HP All-in-One

เคล็ดลับ ดูคูมือติดต้ังท่ีมากับเครื่อง HP All-in-One สําหรับวิธีการใช
งานสําหรับการติดฝาครอบแผงควบคุม

หมายเหตุ เครื่องท่ีมาแทน HP All-in-One อาจมากับวิธีการใชสําหรับ
การติดต้ังอุปกรณของทาน

3. มีอุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสองดานของ HP ใหถอดอุปกรณเสริมออกจาก
ดานหลังของเครื่อง

4. หากเปนไปได ใหทําการบรรจุหีบหอเครื่อง HP All-in-One เพ่ือการจัดสงโดย
ใชวัสดุหีบหอเดิมหรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับเครื่องสําหรับเปล่ียน
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หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออื่นท่ีเหมาะสม ความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมถูกตองไมอยูภายใต
การรับประกัน

5. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
6. โปรดใสส่ิงตอไปน้ีลงในกลองดวย:

– ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเคร่ืองโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการ
พิมพของเครื่องมาดวยจะดีมาก)

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

ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด

ผลิตภัณฑของ HP ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด

ซอฟตแวร 90 วัน

เคร่ืองพิมพ 1 ป

ตลับหมึกพิมพ จนกระทั่งหมึก HP หมดหรือถึงวันท่ี “ส้ินสุดการประกัน” ท่ี
ระบุบนตลับหมึก แลวแตวากรณีใดเกิดข้ึนกอน การ
รับประกันน้ีไมครอบคลุมผลิตภัณฑหมึกของ HP ท่ีถูกเติม
ใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชผิด หรือทําใหเสีย

อุปกรณเสริม 90 วัน

ขอบเขตการรับประกันแบบจํากัด
Hewlett-Packard (HP) ขอรับประกันกับลูกคาท่ีเปนผูใชปลายทางวาผลิตภัณฑ HP
ท่ีระบุไวขางตนจะปราศจากความบกพรอง ในดานวัสดุและคุณภาพสินคาเปนเวลาตาม
ท่ีระบุไวขางตน นับจากวันท่ีลูกคาซื้อ
สําหรับผลิตภัณฑซอฟตแวร การรับประกันแบบจํากัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะ
ความลมเหลวในการปฏิบัติตามคําสั่งของโปรแกรมเทาน้ัน HP ไมรับประกันวา
ผลิตภัณฑใดๆ จะสามารถทํางานไดโดยไมติดขัดหรือปราศจากขอผิดพลาด
การรับประกันแบบจํากัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะความบกพรองท่ีเกิดจากการใช
งานผลิตภัณฑตามปกติเทาน้ัน และไมครอบคลุมถึงปญหาอื่นใด ซึ่งเปนผลมาจาก :
การดูแลรักษาหรือการปรับเปลี่ยนอยางไมเหมาะสม ซอฟตแวร สื่อ ช้ินสวนตางๆ หรือ
พัสดุซึ่งมิไดมาจากหรือสนับสนุนโดย HP การใชงานผลิตภัณฑท่ีอยูนอกเหนือจาก
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ การปรับเปลี่ยนโดยไมไดรับอนุญาตหรือการใชผิดวิธี
สําหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพ HP การใชตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP หรือตลับหมึก
พิมพแบบเติม จะไมมีผลตอการรับประกันท่ีใหแกลูกคา หรือตอสัญญาการใหบริการ
ของ HP กับลูกคา อยางไรก็ตาม หากความบกพรองหรือความเสียหายของเครื่องพิมพ
เกิดจากการใชตลับหมึกพิมพท่ีไมใชผลิตภัณฑของ HP หรือตลับหมึกพิมพแบบเติม
HP จะคิดคาบริการและคาวัสดุตามอัตรามาตรฐานสําหรับการซอมแซมผลิตภัณฑท่ี
บกพรองหรือเสียหายน้ัน
ในชวงระยะเวลาการรับประกัน หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองของผลิตภัณฑใดๆ
HP สามารถเลือกท่ีจะซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑท่ีมีขอบกพรองน้ัน ตามที่ระบุไว
ในขอสัญญาการรับประกันของ HP
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หาก HP ไมสามารถทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑท่ีมีขอบกพรองไดตามที่ระบุ
ไวในขอสัญญาของการรับประกัน HP จะคืนเงินใหแกลูกคาตามราคาซื้อของ
ผลิตภัณฑภายในระยะเวลาอันสมควรหลังจากที่ไดรับแจงเกี่ยวกับขอบกพรองน้ันๆ
ท้ังน้ี HP ไมมีภาระผูกพันท่ีจะตองซอมแซมผลิตภัณฑ เปลี่ยนใหม หรือคืนเงินใหแก
ลูกคา ตราบใดท่ีลูกคายังมิไดสงคืนผลิตภัณฑท่ีบกพรองน้ันใหแก HP
ผลิตภัณฑท่ีเปลี่ยนใหอาจเปนของใหมหรือมีสภาพเหมือนใหม แตอยางนอยจะตองมี
สมรรถนะการทํางานเทากับผลิตภัณฑเดิม
ผลิตภัณฑของ HP อาจมีช้ินสวน สวนประกอบ หรือวัสดุท่ีไดจากการนํามาผลิตใหม
โดยมีประสิทธิภาพการทํางานเทียบเทาผลิตภัณฑใหม
การรับประกันแบบจํากัดของ HP จะมีผลบังคับใชในประเทศ/ภูมิภาคที่ HP มีการจัด
จําหนายผลิตภัณฑ ทานสามารถทําสัญญาบริการรับประกันเพ่ิมเติม เชน บริการตาม
สถานที่ ไดจากศูนยบริการ HP ท่ีไดรับอนุญาตในประเทศที่มีการจําหนายผลิตภัณฑ
โดย HP หรือผูนําเขาท่ีไดรับอนุญาต

ขอจํากัดของการรับประกัน
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น ท้ัง HP และซัพพลายเออรของ HP ซึ่งเปนบุคคล
ท่ีสามจะไมใหการรับประกันหรือใหเงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจากนี้ไมวาจะโดยนัยหรือ
ชัดแจงในสวนของการรับประกันหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับความเหมาะสมในการซื้อขาย
คุณภาพที่นาพึงพอใจและความเหมาะสมสําหรับการใชงานในวัตถุประสงคใดโดย
เฉพาะ

ขอจํากัดของความรับผิดชอบ
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น การแกไขปญหาที่ใหไวในคําชี้แจงเกี่ยวกับการ
รับประกันน้ี เปนการแกไขปญหาแกลูกคาโดยเฉพาะแตผูเดียว
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น นอกเหนือจากภาระผูกพันท่ีระบุในคําชี้แจงเกี่ยว
กับการรับประกันน้ีแลว ไมวากรณีใดๆ HP หรือซัพพลายเออรของ HP ซ่ึงเปนบุคคล
ท่ีสาม จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยออม ความเสียหาย
พิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายท่ีเปนผลสืบเน่ืองใดๆ ไมวาจะเปน
ไปตามสัญญา การละเมิด หรือหลักกฎหมายใดๆ และไมวา HP หรือซัพพลายเออร
ของ HP ซ่ึงเปนบุคคลท่ีสาม จะไดรับแจงถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดความเสียหายน้ัน
หรือไมก็ตาม

กฎหมายทองถิ่น
คําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันน้ีใหสิทธิเฉพาะทางกฎหมายแกลูกคา นอกจากนี้ลูกคา
อาจมีสิทธิอื่นๆ ซ่ึงอาจมีการกําหนดแตกตางกันไปในแตละรัฐของสหรัฐอเมริกา ในแต
ละรัฐของแคนาดาและในประเทศอื่นท่ัวโลก
ในกรณีท่ีคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันน้ีขัดกับกฎหมายทองถิ่น คําชี้แจงเกี่ยวกับการ
รับประกันน้ีพึงไดรับการแกไขเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่นน้ัน ภายใต
กฎหมายทองถิ่นดังกลาว การยกเลิกสิทธิและขอจํากัดบางประการของคําชี้แจงน้ีอาจไม
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มีผลบังคับใชกับลูกคา ตัวอยางเชน บางรัฐในสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลของบาง
ประเทศ (รวมทั้งรัฐตางๆ ของแคนาดา) อาจ:
ปฏิเสธการเพิกถอนสิทธิและขอจํากัดของคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันน้ีหากเปนการ
จํากัดสิทธิของผูบริโภคตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย (เชน สหราชอาณาจักร)
หรืออาจจํากัดความสามารถในการบังคับใชการยกเลิกสิทธิหรือขอจํากัดเหลาน้ันของผู
ผลิต หรือ
ใหสิทธิในการรับประกันเพ่ิมเติมแกลูกคา กําหนดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย
ซึ่งผูผลิตไมสามารถทําการเพิกถอนได หรือไมอนุญาตใหมีขอจํากัดภายในระยะเวลา
ของการรับประกันโดยนัยน้ัน
เงื่อนไขการรับประกันในคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันน้ี ไมมีผลในการยกเวน จํากัด
หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใชกับการจําหนายผลิตภัณฑของ HP
ใหแกลูกคาดังกลาว แตจะถือเปนสวนเพิ่มเติม เวนแตกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต

ขอมูลการรับประกันทีจ่ํากัดสําหรับประเทศ/ภูมิภาคใน EU
รายการดานลางคือชื่อและที่อยูของบริษัทตัวแทนของ HP ซึ่งใหการรับประกันแบบ
จํากัดของ HP (การรับประกันจากผูผลิต) ในประเทศของทาน
นอกจากนี้ ทานยังมสีิทธติามพระราชบัญญัตทิางกฎหมายตามสัญญาทีท่ําไวกับผูขาย
นอกเหนือจากการรับประกันจากผูผลิตโดยไมมขีอจํากัด

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

ไอรแลนด

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

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

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

ฝรั่งเศส

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

โปรตุเกส

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 Stra�e
110-140
D-71034 B๖blingen

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

Espa๑a
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.
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

สหราชอาณาจักร

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

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

ฮังการี

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.
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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19 ขอมูลทางเทคนิค

บทน้ีจะกลาวถึงขอมูลดังตอไปน้ี:
● ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ Windows และ Macintosh
● ลักษณะเฉพาะของกระดาษ การพิมพ การทําสําเนา การแฟกซ การดหนวยความ

จํา และการสแกน
● ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ กระแสไฟฟา และสิ่งแวดลอม
● ประกาศตามขอบังคับ
● ประกาศเรื่องความสอดคลองตามขอกําหนด

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ  
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบทางดานซอฟตแวรถูกเก็บอยูในไฟล Readme สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการดูไฟล Readme โปรดดู ดูไฟล Readme

ลักษณะเฉพาะของกระดาษ                   
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับความจุของถาดใสกระดาษ, ขนาดกระดาษ และลักษณะ
เฉพาะเกี่ยวกับขอบกระดาษ

ความจขุองถาดใสกระดาษ     

ประเภท น้ําหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรับกระดาษ**

กระดาษธรรมดา 60 ถึง 90 แกรม
(16 ถึง 24 ปอนด)

150 (กระดาษ 20
ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

กระดาษขนาด Legal 75 ถึง 90 แกรม
(20 ถึง 24 ปอนด)

150 (กระดาษ 20
ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

บัตร ดัชนีสูงสุด 200 แก
รม (110 ปอนด)

60 10

ซองจดหมาย 75 ถึง 90 แกรม
(20 ถึง 24 ปอนด)

22 10

ปายประกาศ 60 ถึง 90 แกรม
(16 ถึง 24 ปอนด)

20 20 หรือนอยกวา

แผนใส ไมระบุ 25 25 หรือนอยกวา

ฉลาก ไมระบุ 20 20

10 x 15 ซม. 236 แกรม (145
ปอนด)

30 30

290 HP Officejet 7200 All-in-One series

ข
อม
ูลท
าง
เท
คน

คิ



ประเภท น้ําหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรับกระดาษ**

216 x 279 มม. ไมระบุ 20 20

* ความจุสูงสุด
** ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกท่ีทานใชมีผลตอความจุของถาดรับกระดาษ
HP ขอแนะนําใหทานหมั่นนํากระดาษออกจากถาดรับกระดาษออก

ขนาดกระดาษ   

ประเภท ขนาด

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

ปายประกาศ HP Banner Paper, A4
Z-fold
กระดาษคอมพิวเตอร: (ดึงรอยปรุออก)

ซองจดหมาย U.S. #10: 105 x 279 มม.
U.S. #9: 99 x 279 มม.
A2: 111 x 279 มม.
DL: 110 x 279 มม.
C6: 114 x 279 มม.

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

กระดาษภาพถาย 102 x 152 มม.
127 x 178 มม.
Letter: 216 x 279 มม.
A4: 210 x 297 มม.
102 x 152 มม.
127 x 152 มม.

(ทําตอ)
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ประเภท ขนาด

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

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

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

ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับขอบกระดาษ  

 ดานบน (ขอบดานหัว
กระดาษ)

ดานลาง (ขอบทายกระดาษ)
*

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.

* ระยะขอบนี้ไมสามารถใชรวมกับ อยางไรก็ตาม พ้ืนท่ีการเขียนท้ังหมดจะสามารถใช
รวมกันได พ้ืนท่ีการเขียนน้ีเพ่ิมระยะจากจุดศูนยกลางออกไป 0.21 น้ิว (5.4 มม.) ทํา
ใหระยะขอบกระดาษดานบนและดานลางไมเทากัน

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ     
● สีขาวดํา 1200 x 1200 dpi
● สี 2400 x 1200 จุดตอน้ิวพรอมดวย HP PhotoREt III
● วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
● ภาษา : HP PCL Level 3, PCL3 GUI หรือ PCL 10
● ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
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● จํานวนการพิมพตอเดือน: งานพิมพ 500 หนา (โดยเฉลี่ย) งานพิมพ 5000
หนา (สูงสุด)

● การพิมพขนาดพาโนรามา

โหมด  ความละเอียด (จุดตอนิ้ว) ความเร็ว (หนาตอ
นาท)ี

ดีท่ีสุด สีดํา 1200 x 1200 2

 สี 1200 x 1200 การเพิ่มประสิทธิภาพ
สูงสุด 4800 dpi *

2

ธรรมดา สีดํา 600 x 600 9

 สี 600 x 600 7

ดวน สีดํา 300 x 300 30

 สี 300 x 300 20

* ความละเอียดสูงสุดในการพิมพสีบนกระดาษ premium Photo 4800 x 1200
dpi , 1200 x 1200 input dpi

ลักษณะเฉพาะในการทําสําเนา     
● การประมวลภาพแบบดิจิตอล
● ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 99 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
● ยอขยายแบบดิจิตอลไดต้ังแต 25 ถึง 400% (ข้ึนอยูกับรุน)
● มีคุณสมบัติ Fit to page (พอดีกับหนา), Poster (โปสเตอร), Many on

page (หลายแผนตอหนา)
● สําเนาขาวดําสูงสุด 30 สําเนาตอนาที สําเนาสี 20 สําเนาตอนาที (แตกตางกันไป

ตามรุน)
● ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร

โหมด  ความเร็ว
(หนาตอ
นาท)ี

ความละเอียดในการ
พิมพ (จุดตอนิ้ว)

ความละเอียดในการส
แกน (dpi)*

ดีท่ีสุด สีดํา สูงสุด 2
แผน

1200 x 1200 1200 x 2400

 สี สูงสุด 2
แผน

1200 x 1200** 1200 x 2400

ธรรมดา สีดํา สูงสุด 9
แผน

600 x 1200 600 x 1200
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โหมด  ความเร็ว
(หนาตอ
นาท)ี

ความละเอียดในการ
พิมพ (จุดตอนิ้ว)

ความละเอียดในการส
แกน (dpi)*

 สี สูงสุด 5
แผน

600 x 600 600 x 1200

ดวน สีดํา สูงสุด 30
แผน

300 x 1200 600 x 1200

 สี สูงสุด 20
แผน

600 x 300 600 x 1200

* ปรับขนาดสูงสุดท่ี 400%
** บนกระดาษภาพถายหรือ premium paper

ลักษณะเฉพาะของแฟกซ     
● โทรดวนสูงสุด 75 หมายเลข (ข้ึนอยูกับรุน)
● หนวยความจําสูงสุด 90 หนา (แตกตางกันไปตามรุน ข้ึนอยูกับ ITU-T Test

Image #1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือมี
ความละเอียดสูงจะใชเวลานานและหนวยความจํามากขึ้น)

● การถายโอนสูงสุดถึง 33.6 กิโลบิตตอวินาที
● สูงสุด 6 วินาที/หนา ดวยความเร็ว 33.6 กิโลบิตตอวินาที (ข้ึนอยูกับ ITU-T

Test Image #1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือ
มีความละเอียดสูงจะใชเวลานานและหนวยความจํามากขึ้น)

● แฟกซ CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
● สามารถใชกับแฟกซสีขาวดําและแฟกซสีได
● แฟกซหลายหนาแบบกําหนดเอง
● โทรซ้ําอัตโนมัติ (สูงสุด 5 ครั้ง)
● การยืนยันและรายงานผล
● ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลี่ยนระหวางแฟกซและเครื่องตอบ

รับอัตโนมัติ

 ภาพถาย (จุดตอนิ้ว) ด ี(จุดตอนิ้ว) มาตรฐาน (จุดตอนิ้ว)

สีดํา 200 x 200 (grayscale
8 บิต)

200 x 200 200 x 100

สี 200 x 200 200 x 200 200 x 200
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ลักษณะเฉพาะของการดหนวยความจํา       
● จํานวนไฟลสูงสุดท่ีแนะนําบนการดหนวยความจํา: 1,000
● ขนาดแนะนําสูงสุดของแตละไฟล: สูงสุด 12 เมกะพิกเซล, สูงสุด 8 เมกะไบท
● ขนาดการดหนวยความจําสูงสุดท่ีแนะนํา: 1 GB (เฉพาะในสภาพท่ีใชงานไดดี

เทาน้ัน)

หมายเหตุ ถาการดหนวยความจํามีขนาดใกลเคียงกับขนาดสูงสุดท่ีกําหนดไว
อาจทําใหประสิทธิภาพการทํางานของ HP All-in-One ชากวาท่ีตองการ

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

ลักษณะเฉพาะของการสแกน     
● รวม Image Editor
● ซอฟตแวร OCR แบบสมบูรณจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขได

โดยอัตโนมัติ
● ความเร็วของการสแกนจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
● อินเตอรเฟสที่ใชกับ Twain ได
● ความละเอียด: 2400 x 4800 จุดตอน้ิวออปติคอล ปรับความคมชัดสูงสุด

19,200 จุดตอน้ิว
● สี สี 48 บิต grayscale 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
● ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจก 216 x 279 มม.

ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ    
● ความสูง: 6.7 มม.
● ความกวาง: 6.7 มม.
● ความลึก: 6.7 มม.
● น้ําหนัก: 11.3 กก.

ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา    
● การใชไฟ : สูงสุด 75 W
● แรงดันไฟฟาเขา: AC 100 ถึง 240 V ~ 2 A 50–60 Hz ตอสายดิน
● แรงดันไฟฟาออก: DC 31Vdc===2420 mA
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ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับสภาพแวดลอม    
● ระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะในการใชงานที่แนะนํา : 15 ถึง 32 องศาเซลเซียส (59

ถึง 90 องศาฟาเรนไฮต)
● ระดับอุณหภูมิปฏิบัติการท่ีสามารถใชงานได: 15 ถึง 32 องศาเซลเซียส (59 ถึง

90 องศาฟาเรนไฮต)
● ความชื้น : 15% ถึง 85% RH ไมควบแนน
● ระดับอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -40 ถึง 60 องศา

เซลเซียส (-40 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต)

หมายเหตุ ในท่ีท่ีมีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาแรงดันไฟฟาออกจาก
เครื่อง HP All-in-One อาจผิดพลาดบาง
HP ขอแนะนําใหใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม.
(10 ฟุต) เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีมีแนวโนม
วาจะมีคาสูงใหเหลือนอยท่ีสุด

ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
หากทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซ
ตของ HP ไปยัง: www.hp.com/support.

โครงการสําหรับผลิตภัณฑเพื่อปกปองสิ่งแวดลอม
สวนน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับการปกปองส่ิงแวดลอม การผลิตกาซโอโซน การใชพลังงาน
การใชกระดาษ พลาสติก เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ และ
โครงการรีไซเคิล

การปกปองสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวด
ลอม เครื่องพิมพน้ีไดรับการออกแบบใหมีคุณลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต Commitment to the Environment
ของ HP ไดท่ี:
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
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STAR, which is a voluntary program established to encourage the
development of energy-efficient office products.

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

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิล เมื่อเครื่องพิมพน้ีสิ้นสุดอายุการใช
งานแลว

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

โครงการรไีซเคิล 
HP มีโครงการสงคืนผลิตภัณฑและการรีไซเคิลเพ่ิมมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค
ท้ังยังรวมมือกับศูนยรีไซเคิลอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดหลายแหงท่ัวโลก นอกจากนี้
HP ยังชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนําผลิตภัณฑบางอยางท่ีไดรับความนิยมสูงสุดมา
ซอมแซมและนําออกจําหนายอีกครั้ง
ผลิตภัณฑ HP น้ีประกอบดวยวัสดุตอไปน้ี ท่ีอาจตองอาศัยการจัดการดวยวิธีพิเศษเมื่อ
สิ้นสุดอายกุารใชงาน:
● สารปรอทในหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นทในสแกนเนอร (< 2 mg)
● ตะกั่วในโลหะบัดกรี
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โครงการรไีซเคิลวัสดสุําหรับ hp  inkjet     
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตตอไปน้ี:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

ประกาศตามขอบังคับ
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวย
งานที่ออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
สวนน้ีประกอบดวยหัวขอตางๆ เกี่ยวกับขอบังคับท่ีไมเกี่ยวของกับฟงกช่ันไรสาย

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ 
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับแลว ผลิตภัณฑของทานจึงตองมี
หมายเลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอ
บังคับสําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0302 อยาจําสับสนระหวางหมายเลข
ตามขอบังคับกับชื่อทางการตลาด (HP Officejet 7200 All-in-One series) หรือ
หมายเลขผลิตภัณฑ (Q3434A)

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC
requirements   

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment
is a label that contains, among other information, the FCC
Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this
equipment. If requested, provide this information to your telephone
company.
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with
this equipment. This equipment is designed to be connected to the
telephone network or premises wiring using a compatible modular jack
which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone
network through the following standard network interface jack: USOC
RJ-11C.
The REN is useful to determine the quantity of devices you may
connect to your telephone line and still have all of those devices ring
when your number is called. Too many devices on one line may result
in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all,
areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5).
To be certain of the number of devices you may connect to your line,
as determined by the REN, you should call your local telephone
company to determine the maximum REN for your calling area.
If this equipment causes harm to the telephone network, your
telephone company may discontinue your service temporarily. If
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possible, they will notify you in advance. If advance notice is not
practical, you will be notified as soon as possible. You will also be
advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone
company may make changes in its facilities, equipment, operations, or
procedures that could affect the proper operation of your equipment. If
they do, you will be given advance notice so you will have the
opportunity to maintain uninterrupted service.
If you experience trouble with this equipment, please contact the
manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair
information. Your telephone company may ask you to disconnect this
equipment from the network until the problem has been corrected or
until you are sure that the equipment is not malfunctioning.
This equipment may not be used on coin service provided by the
telephone company. Connection to party lines is subject to state
tariffs. Contact your state public utility commission, public service
commission, or corporation commission for more information.
This equipment includes automatic dialing capability. When
programming and/or making test calls to emergency numbers:
● Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for

the call.
● Perform such activities in the off-peak hours, such as early

morning or late evening.

Note ุ The FCC hearing aid compatibility rules for
telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for
any person to use a computer or other electronic device, including fax
machines, to send any message unless such message clearly
contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or
on the first page of transmission, the date and time it is sent and an
identification of the business, other entity, or other individual sending
the message and the telephone number of the sending machine or
such business, other entity, or individual. (The telephone number
provided may not be a 900 number or any other number for which
charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order
to program this information into your fax machine, you should
complete the steps described in the software.
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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.

Exposure to radio frequency radiation
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Caution The radiated output power of this device is far below
the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the
device shall be used in such a manner that the potential for
human contact during normal operation is minimized. This
product and any attached external antenna, if supported, shall
be placed in such a manner to minimize the potential for human
contact during normal operation. In order to avoid the possibility
of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human
proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches)
during normal operation.

Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique
Canadien/notice to users of the Canadian telephone network 

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des
équipements terminaux d’Industrie Canada. Le numéro
d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil. L’abréviation
IC qui précède le numéro d’enregistrement indique que
l’enregistrement a été effectué dans le cadre d’une Déclaration de
conformité stipulant que les spécifications techniques d’Industrie
Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie
en aucun cas que l’appareil a été validé par Industrie Canada.
Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les
prises électriques reliées à la terre de la source d’alimentation, des
lignes téléphoniques et du circuit métallique d’alimentation en eau
sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution
est particulièrement importante dans les zones rurales.

Remarque ุ Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué
à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre
maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une
interface téléphonique. La terminaison d’une interface peut se
composer de n’importe quelle combinaison d’appareils, à
condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce
produit est 0.2B.
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal
Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the
registration number. The abbreviation IC before the registration
number signifies that registration was performed based on a
Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical

คูมือการใชงาน 301

ข
อม
ูลท
างเท

คน
คิ



specifications were met. It does not imply that Industry Canada
approved the equipment.
Users should ensure for their own protection that the electrical ground
connections of the power utility, telephone lines and internal metallic
water pipe system, if present, are connected together. This precaution
may be particularly important in rural areas.

Note ุ The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to
each terminal device provides an indication of the maximum
number of terminals allowed to be connected to a telephone
interface. The termination on an interface may consist of any
combination of devices subject only to the requirement that the
sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does
not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in the European Economic Area 

This product is designed to be connected to the analog Switched
Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic
Area (EEA) countries/regions.
Network compatibility depends on customer selected settings, which
must be reset to use the equipment on a telephone network in a
country/region other than where the product was purchased Contact
the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support
is necessary.
This equipment has been certified by the manufacturer in accordance
with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal
connection to the public switched telephone network (PSTN).
However, due to differences between the individual PSTNs provided
in different countries, the approval does not, of itself, give an
unconditional assurance of successful operation on every PSTN
network termination point.
In the event of problems, you should contact your equipment supplier
in the first instance.
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop
disconnect dialing In the unlikely event of problems with loop
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disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with
the DTMF tone dial setting

Notice to users of the German telephone network 
This HP fax product is designed to connect only to the analogue
public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE
N telephone connector plug, provided with the HP All-in-One into the
wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a
single device and/or in combination (in serial connection) with other
approved terminal equipment.

Geräuschemission
LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2) 

Notice to users in Korea 

Declaration of conformity (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.

HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of
conformity   

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

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA 

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0305-01

Product Name: OfficeJet 7200 Series (Q3460A, Q3463A)

Model Number(s): OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A),

7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D)

7210 (Q5575A, Q5574C) 

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international)
 0957-2106 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002 

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 

CNS13438:1998, VCCI-2

AS/NZS CISPR 22: 2002

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 

Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking

accordingly.  The product was tested in a typical configuration

.

29 June 2004 
Date Steve Smith,  Hardware Test & Regs MGR. 

European Contact for regulatory topics only:  Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
 D-71034 (FAX +49-7031-14-3143
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การอัพเดตซอฟทแวร. ดู
การอัพเดตเคร่ือง
การอัพเดตเคร่ือง

Macintosh 270
Windows 269
เกี่ยวกับ 269

การเขารหัส
การตั้งคา 195

การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
โมเด็ม 179

การเชื่อมตออีเทอรเน็ต
การเชื่อมตออิน
เทอรเน็ต 177
ไรสาย 180

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
209
การเรียกคืนคาดีฟอลตของ
เครือขาย 187
การเรียกคืนคาดีฟอลตท่ี
กําหนดโดยโรงงาน 223
การแกไขปญหา

กระดาษ 258
กระดาษติด 234
การติดตั้งซอฟตแวร
234
การติดตั้งฮารดแวร 226
การทดสอบแฟกซ 242
การรับแฟกซ 247, 251
การวัดคาท่ีไมถูกตอง
229
การสงแฟกซ 247, 250
การดหนวยความจํา
268
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ตลับหมึกพิมพ 230,
266
ตั้งคา 226
ติด, กระดาษ 54,
234, 258
บริการลูกคาของ HP
225
ภาษา, แสดงผล 228
มีส่ิงกีดขวางตลับหมึก
พิมพ 234
สัญญาณโทรศัพทคงท่ี
255
สายเคเบิล USB 227
เกี่ยวกับ 224
เกี่ยวกับการติดตั้ง 226
เครื่องตอบรับ
โทรศัพท 254
แฟกซ 241, 247,
250, 254, 257
โปรดติดตอศูนย 225
ไฟล Readme 226

การโทรดวน
กลุม 151
การลบการตั้งคา 152
การสรางรายการหมาย
เลข 150, 151
พิมพรายการ 149
สงแฟกซ 139
แกไข 151

การโอนแฟกซ 156, 157
การใชงานเพิ่มเติม

HP Director (OS
9) 27

การใชเครื่องพิมพรวมกัน
Macintosh 33
Windows 32

การใส
Hagaki cards 49
กระดาษ A4 47

กระดาษขนาด letter
47
กระดาษขนาดเต็ม
แผน 47
กระดาษทางการ 47
กระดาษภาพถายขนาด
10 x 15 ซ.ม. 48
กระดาษภาพถายขนาด
4 x 6 น้ิว 48
ฉลาก 51
ซองจดหมาย 51
ตนฉบับ 43
บัตรอวยพร 51
ปายประกาศ 51
ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด 51
แผนใส 51
โปสการด 49

การด Hagaki, การใส 49
การดหนวยความจํา

การบันทึกไฟลลงใน
คอมพิวเตอร 57
ท่ีรองรับ 295
พิมพภาพถาย 65
พิมพไฟล DPOF 68
ภาพรวม 55
ลักษณะเฉพาะ 295
สงภาพถาย 166
แผนภาพตัวอยาง 58
ใสการด 57

การดหนวยความจํา
CompactFlash 55
การดหนวยความจํา
Memory Stick 55
การดหนวยความจํา
MultiMediaCard
(MMC) 55
การดหนวยความจํา
Secure Digital 55

การดหนวยความจํา
SmartMedia 55
การดหนวยความจํา xD 55
กําหนดแหลง (การตั้งคา
เครือขายทั่วไป) 191
เกตเวย

การตั้งคาดีฟอลต 191
คอมพิวเตอร 178
เราตเตอร 177

แกไขภาพของ HP
เขตภาพของ HP (OS
X) 24

ข
ขอรับแฟกซ 145
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
290
ขอความ

การเพิ่มคุณภาพสําเนา
83
ปอนโดยใชปุมหมาย
เลข 147

ขอมูลดานเทคนิค
ขนาดกระดาษ 291
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 290
ความจุของถาดใส
กระดาษ 290
นํ้าหนัก 295
ลักษณะเฉพาะของการส
แกน 295
ลักษณะเฉพาะของการด
หนวยความจํา 295
ลักษณะเฉพาะของ
แฟกซ 294
ลักษณะเฉพาะดานการ
พิมพ 292
ลักษณะเฉพาะทาง
กายภาพ 295
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ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
กระดาษ 290
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟา 295
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
การทําสําเนา 293
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
ขอบกระดาษ 292
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอม 296

เขมข้ึน, สําเนา 83

ค
ความคมชัด, แฟกซ 154
ความละเอียด, แฟกซ 152
ความเขมของสัญญาณ (การ
ตั้งคาเครือขายไรสาย)
194
ความเร็วในการเลื่อนขอ
ความ 221
คอมพิวเตอรเกตเวย 178
คุณภาพ

สําเนา 74
แฟกซ 152

คุณภาพสําเนาแบบดีท่ีสุด
74
คุณภาพสําเนาแบบดวน 74
คุณภาพสําเนาแบบ
ธรรมดา 74
คาดีฟอลตของเครื่องที่
กําหนดโดยโรงงาน การ
เรียกคืน 223
เครือขาย

ชื่อ (การตั้งคาเครือขาย
ไรสาย) 193
ประเภทของการเชื่อมตอ
(การตั้งคาเครือขายท่ัว
ไป) 190
หนาการกําหนดคา
186

อัพเกรด 176
เครือขายโครงสรางพื้น
ฐาน 177
เครื่องตอบรับโทรศัพท

การรับแฟกซหลาย
แผน 133, 142
การแกไขปญหา 254
ตั้งคา 119, 121

เคเบิลอีเทอรเน็ต CAT-5
181
โครงการสําหรับผลิตภัณฑ
เพ่ือปกปองสิ่งแวดลอม
296

ฉ
ฉลาก

การใส 51

ช
ชื่อบริการ mDNS (การตั้ง
คาเครือขายท่ัวไป) 192
ชอง (การตั้งคาเครือขายไร
สาย) 194
ชองสัญญาณอินเทอรเน็ต
182
ชองเสียบสายโทรศัพทบน
กําแพง, แฟกซ 243
เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร
หลายเครื่อง 186

ซ
ซองจดหมาย

การใส 51
ซอฟตแวร

การแกไขปญหาการติด
ตั้ง 234
ติดตั้งใหมอีกครั้ง 238
ถอนการติดต้ัง 238

ซอฟตแวรแอปพลิเคชัน
พิมพจาก 94

เซิรฟเวอร DNS (การตั้งคา
เครือขายทั่วไป) 191

ด
ดีฟอลต, การเรียกคืน 187
ดีฟอลตเกตเวย (การตั้งคา
เครือขายทั่วไป) 191
ดวยตนเอง

การรับ, แฟกซ 144
การแกไขปญหา,
แฟกซ 250
รายงานการแฟกซ 149
สงแฟกซ 138, 141

ต
ตรวจสอบการโทร 141
ตลับหมึก. ดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึก,ถูกกีดขวาง 234
ตลับหมึกพิมพ

การจัดเก็บ 214
การดูแล 209
การทําความสะอาด 217
การรีไซเคิล 298
การเปลี่ยน 209
การแกไขปญหา 230,
266
ช่ือชิ้นสวน 209
ตรวจสอบปริมาณหมึก
พิมพ 205
ตลับหมึกพิมพภาพ 214
ตลับหมึกพิมพภาพถายสี
เทา 214
ทําความสะอาดบริเวณหัว
ฉีดหมึก 219
ทําความสะอาดแถบ
218
ปรับตําแหนง 215
ส่ังซื้อ 200

ตอบรับอัตโนมัติ
ปุม 13
เมนู 13
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ตัวดูเอกสาร
HP Director
(Windows) 21

ตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
214
ตั้งคา

การทดสอบแฟกซ
130, 241
การแกไขปญหา
แฟกซ 241
ปุมเมนู 14
ระบบ PBX 106
วอยซเมล 110, 126
สาย DSL 105
สาย ISDN 106
สายแฟกซแยก 104
สายโทรศัพทท่ีใชรวม
กัน 108
เครื่องตอบรับ
โทรศัพท 119, 121
เมนู 15
เสียงเรียกเขาเฉพาะ
107, 157
แฟกซ 98
โมเดมคอมพิวเตอร
112, 113, 121, 126

ตั้งเวลาโทรสาร 139
ติด, กระดาษ 54, 234,
258
ติดตั้งซอฟตแวร

Macintosh 185
Windows 184

ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง 238
เต็มหนากระดาษ

การขยายภาพถาย 78

ถ
ถอนการติดตั้ง

ซอฟตแวร 238

ถาดปอนกระดาษ
ความจุของถาดใส
กระดาษ 290

ถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ
กระดาษติดขัด, การ
แกไขปญหา 259
การทําความสะอาด 260
ถอดฝาปดออก 261
ปญหาการปอนเอกสาร,
การแกไขปญหา 260
โหลดตนฉบับ 43
ใสฝาปดกลับเขาไป
265

ถาดปอนกระดาษเขา
ความจุของ 290

ถาดปอนกระดาษเขาดาน
หลัง 74
ถาดปอนกระดาษเขาหลัก
74
ถายโอนภาพ

HP Director (ตัว
จัดการ HP)
(Windows) 21

ท
ทดสอบ

fax setup 130, 241
การทดสอบฮารดแวร
ของแฟกซ 242
การทดสอบแฟกซลม
เหลว 242
ชองตอแฟกซ 244
ชองเสียบสายโทรศัพท
บนกําแพง 243
สภาพสายแฟกซ 244
สัญญาณหมุน 245
สายโทรศัพท 244

ทดสอบชองตอที่ถูกตอง,
แฟกซ 244
ทําใหสวางข้ึน

สําเนา 83
แฟกซ 154

ทําใหเขมข้ึน
แฟกซ 154

ท่ีอยูMedia Access
Control (ท่ีอยู MAC) 190
ท่ีอยูสถานีแมขาย HW (การ
ตั้งคาเครือขายไรสาย)
196
ท่ีอยูฮารดแวร (การต้ังคา
เครือขายทั่วไป) 190
โทรซ้ําแฟกซ 139, 158
โทรศัพท

การรับแฟกซ 144
สงแฟกซ 138

โทรศัพทระบบกดปุม 155
โทรศัพทระบบหมุน 155

น
ในการติดตั้ง 226

บ
บริการ

กอนท่ีทานจะโทรหา
225
ศูนยบริการลูกคา 225

บันทึก
ภาพลงใน
คอมพิวเตอร 57
แฟกซในหนวยความ
จํา 159

ป
ประกาศเรื่องความสอดคลอง
ตามขอกําหนด

HP Officejet 7200
ชุด All-in-One 304

ประเภทการเชื่อมตอที่สนับ
สนุน

USB 32
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การใชเครื่องพิมพรวม
กัน 32, 33
อีเทอรเน็ต 32

ประเภทของการพิสูจนตัว
ตน (การตั้งคาเครือขายไร
สาย) 194
ปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ 215
ปริมาณหมึกพิมพ, การ
ตรวจสอบ 205
ปลั๊ก RJ-45 182, 198,
199
ปญหาการเชื่อมตอ,แฟกซ
247, 250, 254
ปญหาแฟกซ

การสงและการรับ 254
ปุมคุณภาพ 14
ปุมตกลง 14
ปุมตัวเลข 13, 147
ปุมพิมพภาพถาย 14
ปุมหมายเลขลัด 13
ปุมหมายเลขลัดแบบวัน
ทัช 13
ปุมเปด 14
ปุมเริ่มสแกน 14
ปุมเริ่มโทรสารสี 13
ปุมเริ่มโทรสารสีดํา 13
ปุมโทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว 13
ปายประกาศ

การใส 51
เปลี่ยนจาก USB เปนเครือ
ขาย 176
โปสเตอร

สําเนา 85

ผ
แผงควบคุม

การปอนขอความ 147
ความเร็วในการเลื่อนขอ
ความ 221

ภาพรวม 12
แผนภาพตัวอยาง

การพิมพ 58
การใสภาพใหเต็ม 60
ปุม 14
สแกน 61
เมนู 18

แผนรองฝาปด, การทําความ
สะอาด 204
แผนใส

การใส 51

ฝ
ฝายสนับสนุนของ HP

กอนที่ทานจะโทรหา
225

พ
พอดีกับหนา 81
พิมพภาพของ HP

เขตภาพของ HP (OS
X) 24

พิมพเร็ว 68
พิมพแฟกซจากหนวยความ
จําซ้ํา 161

ฟ
แฟกซ

Error Correction
Mode [โหมดแกไขขอ
ผิดพลาดหรือ ECM]
160
การกําหนดเวลา 139
การตั้ง 98, 241
การตั้งคา 152, 154
การตั้งคาตอบรับ
อัตโนมัติ 134
การทดสอบลมเหลว
242
การปอนขอความและ
สัญลักษณ 147

การรับดวยตนเอง 144
การรับสาย 144
การรับแฟกซสํารอง
159
การสงดวยตัวเอง
138, 250
การแกไขปญหา 241
การโทรดวน 139,
150, 151, 152
การโอนแฟกซ 156,
157
ขนาดกระดาษ 155
ขอรับแฟกซ 145
ความคมชัด 154
ความละเอียด 152
ความเร็ว 161
คอมพิวเตอรโมเด็ม, ติด
ต้ัง 112, 113, 121,
126
คาดีฟอลต 154
ตรวจสอบการโทร 141
ตนฉบับที่มีดานเดียว
137, 143
ทดสอบ 130, 241
ทําใหสวางขึ้นหรือทําให
เขมขึ้น 154
ปญหาในการสง 254
ปุมเมนู 13
พิมพซ้ํา 161
ยกเลิก 163
ยอขนาดอัตโนมัติ 158
ระดับเสียง 156
ระบบ PBX, ติดตั้ง
106
ระบบตอบรับ ใหตั้ง
133, 134
รับ 142
รายงาน 130, 136,
148
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รูปแบบเสียงเรียกเขา
157
ลบ 161
ลักษณะเฉพาะของ
แฟกซ 294
วันที่และเวลา 146
สัญญาณโทรศัพทคงท่ี
255
สาย DSL, ติดต้ัง 105
สาย ISDN, ติดตัง้ 106
สายโทรศัพท 243,
247, 256
สง 135
หยุดชั่วคราว 147
หัวกระดาษ 146
อินเตอรเนต,ลมเหลว
162, 257
เครื่องตอบรับ
โทรศัพท 119, 121,
251, 254
เมนู 15
เสียงเรียกเขา 142
เสียงเรียกเขาเฉพาะ
107, 133, 157
โทรซ้ํา 139, 158
โทรศัพทระบบกดปุม
หรือโทรศัพทระบบ
หมุน 155
ไปรษณียเสียง, ติดตั้ง
110, 126

แฟกซดานคู 137, 143
แฟกซสองดาน 137, 143
ไฟล DPOF 68
ไฟล Readme 226
ไฟสัญญาณเตือน 15
ไฟเตือน 15

ภ
ภาพถาย

HP Image Zone 171

ตลับหมึกพิมพภาพ 214
ตลับหมึกพิมพภาพถายสี
เทา 214
ปุมเมนู 14
พิมพจากไฟล DPOF
68
พิมพเร็ว 68
ยกเลิก 66
สแกน 91
สง 91
สงจากการดหนวยความ
จํา 166
สงรูปภาพท่ีสแกน 169
อีเมล 91
เพ่ิมคุณภาพของ
สําเนา 84
เมนู 17
แลกเปล่ียน 91
ไมมีขอบ 66

ภาพถายแบบไมมีขอบ
พิมพจากการดหนวย
ความจํา 66

ม
มีส่ิงกีดขวางตลับหมึก
พิมพ 234
เมนู Settings (การตั้งคา)

HP Director (OS
9) 28

โมเดมคอมพิวเตอร
การติดตั้งดวยแฟกซ
112, 113, 121
การแกไขปญหา 247,
251

ย
ยกเลิก

ปุม 14
พิมพงาน 97
สําเนา 87
สแกน 93

แฟกซ 140, 157, 163
ยกเลิกการโหลดภาพ

HP Director (OS
9) 26
เขตภาพของ HP (OS
X) 23

ยอขนาดแฟกซใหพอดี
158

ร
รวมแพ็กเกจที่สง 196
รวมแพ็กเกจที่ไดรับ 197
รหัสบริการ 273
รหัสประจําตัวผูใช 146
รหัสผาน เว็บเซิรฟเวอรแบบ
ฝง 192
รหสผาน admin (การตั้งคา
เครือขายทั่วไป) 192
ระดับเสียง, ปรับแฟกซ
156
ระบบ PBX, ติดตั้ง 106
ระบบตอบรับ 132
ระบบโทรศัพทคูขนาน 99
ระบบโทรศัพทแบบ
อนุกรม 99
รายงาน

การทดสอบเครื่อง 207
การทดสอบแฟกซลม
เหลว 242
ผิดพลาด 148
รายการแฟกซครั้งสุด
ทาย 149
รายการโทรดวน 149
รายงานการทดสอบ
เคร่ือง 149
แฟกซ 130, 136,
148, 149, 241
แฟกซล็อก 149

รายงานการทดสอบเครื่อง
149, 207
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รายงานขอผิดพลาด,
แฟกซ 148
รายงานแฟกซอัตโนมัติ
148
รูปแบบเสียงเรียกเขา
107, 157
เราตเตอร 177, 183
เริ่มทําสําเนาสี 14
เริ่มทําสําเนาสีดํา 14

ล
ลักษณะเฉพาะ

กระดาษขนาด letter
290
กระดาษทางการ 290
กระดาษภาพถาย 290
กระดาษภาพถายขนาด
10 x 15 ซ.ม. 290
การพิมพ 292
การดหนวยความจํา
295
ฉลาก 290
ซองจดหมาย 290
ปายประกาศ 290
สภาพแวดลอม 296
สําเนา 293
สแกน 295
แผนใส 290
แฟกซ 294
ไฟฟา 295

ลักษณะเฉพาะทาง
กายภาพ 295
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟา 295
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
ขอบกระดาษ 292
ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอม 296
ลิงค

กําหนด (การตั้งคาเครือ
ขายทั่วไป) 192
ความเร็ว 187

ลูกศรขวา 14
ลูกศรซาย 14

ว
วอยซเมล

การติดตั้งดวยแฟกซ
110, 126, 133
การแกไขปญหา 251

วันท่ี, ตั้ง 146
วิธีใชของ HP

HP Director (OS
9) 28

เวลา, ตั้ง 146
เวลาหนวงขอความแจง
เตือน 222
เว็บสแกน 33
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
(EWS)

การตั้งรหัสผาน 192
การใช 188

ส
สถานะ (การตั้งคาเครือขาย
ท่ัวไป) 190
สถานะไรสาย (การตั้งคา
เครือขายไรสาย) 193
สัญลักษณ, การปอน 147
ส่ังซื้อ

กระดาษ 200
คูมือการตั้งคา 202
คูมือการใชงาน 202
ซอฟตแวร 202
ตลับหมึกพิมพ 200
อุปกรณเสริม 201

สาย ADSL. ดู สาย DSL
สาย DSL, ติดตั้งกับแฟก
ซ 105
สาย ISDN, ติดตั้ง 106

สายโทรศัพท
ตรวจสอบ 244
สายพวง 256
สายโทรศัพท,ลมเหลว
244

สายโทรศัพทแบบ 2 เสน
247, 256
สายโทรศัพทแบบ 4 เสน
247, 256
สายโทรศัพทแบบสองเสน
247, 256
สายโทรศัพทแบบส่ีเสน
247, 256
สําเนา

legal ไปยัง letter 82
Reduce/Enlarge (ยอ/
ขยาย) 17, 81
การตั้งคาดีฟอลต 87
ขนาด, กําหนดเอง 82
ขนาดกระดาษ 70
ขยาย 82
ขยายเปนโปสเตอร 85
ขอความ, การเพิ่ม
คุณภาพ 83
ความเขมของสี 83
ความเร็ว 74
คุณภาพ 74
จํานวนสําเนา 75
ประเภทกระดาษ, ท่ีแนะ
นํา 72
ปรับสวนที่มีสีออนใหคม
ชัดขึ้น 84
ปุมเมนู 15
ภาพถาย, การเพ่ิม
คุณภาพ 83
ภาพถายบนกระดาษ
letter หรือ A4 78
ยกเลิก 87
ยอ 82
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ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
การทําสําเนา 293
สองดาน 76
สําเนาแบบไมมีขอบ 77
ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด 86
หลายชุดในหนาเดียว
80
เมนู 16
เอกสารขาวดํา 76

สําเนาขยาย 78
สําเนาแบบไมมีขอบ

ภาพถาย 77
เต็มหนากระดาษ 78

ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตารีด
การใส 51
สําเนา 86

ส่ิงแวดลอม
การรีไซเคิลวัสดุอิงค
เจ็ต 298

สี
ความเขม 83
สําเนา 84

ส่ือ. ดู กระดาษ
สแกน

HP Instant Share
91, 169
จากอุปกรณท่ีเช่ือมตอ
โดยตรง 89
จากอุปกรณท่ีเ  ชื่อมตอ
ผานระบบเครือขาย 90
จากแผงควบคุม 89
ลักษณะเฉพาะของการส
แกน 295
หยุด 93
แผนภาพตัวอยาง 61
ไปยังการดหนวยความ
จํา 93

สแกนรูปภาพ

HP Director (OS
9) 27
HP Director (ตัว
จัดการ HP)
(Windows) 20
เขตภาพของ HP (OS
X) 23

สแกนเอกสาร
HP Director (OS
9) 27
HP Director (ตัว
จัดการ HP)
(Windows) 21

สแกนไปท่ีเมนู
USB - Macintosh 18
USB - Windows 18

สแกนไปยัง
ปุมเมนู 14

สแกนไปยัง PDF
เขตภาพของ HP
(OSX) 24

สแกนไปยังซอฟตแวรจดจํา
ตัวอักษร (OCR)

เขตภาพของ HP (OS
X) 23

สงแฟกซ
HP Director (ตัว
จัดการ HP)
(Windows) 21
การกําหนดเวลา 139
จากหนวยความจํา 140
ดวยตนเอง 138,
141, 250
ตรวจสอบการโทร 141
ตนฉบับที่มีสองดาน
137
เขตภาพของ HP (OS
X) 24
แฟกซเบื้องตน 135
โทรซ้ํา 139

โทรดวน 139
สงไปยังอุปกรณ

HP Image Zone
171, 173
จากการดหนวยความ
จํา 166
รูปภาพท่ีสแกน 169

เสียง, ปรับแฟกซ 156
เสียงเรียกเขา, รูปแบบ 157
เสียงเรียกเขาเฉพาะ
107, 133, 157
เสียงเรียกเขาเพ่ือรับ
แฟกซ 142

ห
หนวยความจํา

บันทึกแฟกซ 159
พิมพแฟกซซ้ํา 161
ลบแฟกซ 161

หนาการกําหนดคา 186,
189
หนาจอคนพบเคร่ืองพิมพ
Windows 184
หนาจอประเภทของการติด
ตั้ง Windows 184
หนาจอแผงควบคุม

เปลี่ยนการวัดคา 229
เปลี่ยนภาษา 228

หมายเลขผลิตภัณฑ 273
หมายเลขโทรดวนราย
บุคคล 150
หมายเลขโทรศัพท, การ
บริการลูกคา 272
หยุด

พิมพงาน 97
สําเนา 87
สแกน 93
แฟกซ 157, 163
แฟกซท่ีกําหนดเวลาการ
สง 140
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หัวกระดาษ, แฟกซ 146
โหมดการส่ือสาร (การตั้งคา
เครือขายไรสาย) 193
โหมดประหยัดพลังงาน
222

อ
อัตราความเร็วบอด 161
อัพเกรดจาก USB เปนเครือ
ขาย 176
อินเตอรเนต

DSL หรือเคเบิลดวย
เราตเตอรเกตเวย 177
ชองสัญญาณ 182
แฟกซ, การใช 162,
257

อีเทอรเน็ต 31
อีเมลพอรทัลของ HP

เขตภาพของ HP (OS
X) 24

อุปกรณการพิมพสองหนา
ติดขัด,การแกไขปญหา
260
อุปกรณเสริม,ส่ังซื้อ 201
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