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HP Customer Care

การบริการออนไลน

สําหรับเรียกดขูอมูลตลอด 24 ชั่วโมง โดยใชโมเด็มหรือการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

เวิลดไวดเว็บ: เพื่อขอรับขอมูลซอฟตแวรเคร่ืองพิมพของ HP ลาสุด, ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพและฝายสนับสนุน
รวมถึงไดรเวอรเคร่ืองพิมพในแตละภาษาจาก http://www.hp.com/support/clj2600n (เว็บไซตนี้จะเปน
ภาษาอังกฤษ)

เครื่องมือในการแกไขปญหาแบบออนไลน

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) เปนชุดโปรแกรมเครื่องมือในการแกไขปญหาทางเว็บ
ของผลิตภัณฑการคํานวณ และการพิมพบนเดสกทอป ISPE จะชวยใหคุณสามารถระบุ วินิจฉัย และแกปญหา
เกี่ยวกับการคํานวณและการพิมพไดอยางรวดเร็ว คุณสามารถเขาใชเครื่องมือ ISPE ไดจาก
http://instantsupport.hp.com

การสนับสนุนทางโทรศัพท

Hewlett-Packard ใหบริการสนับสนุนทางโทรศัพทในชวงระยะเวลารับประกันโดยไมคิดคาใชจาย เมื่อคุณ
โทรศัพทมารับบริการ คุณจะไดรับการตอสายกับทีมงานซึ่งจะคอยชวยเหลือคุณ หากตองการทราบหมายเลข
โทรศัพทในประเทศ/พื้นท่ีของคุณ โปรดดทูี่แผนพับท่ีใหมาในกลองผลิตภัณฑ หรือเขาเยี่ยมชมที่เว็บไซต
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html กอนโทรศัพทมายัง HP โปรดเตรียมขอมูลเหลา
นี้ใหพรอม ชื่อผลิตภัณฑและหมายเลขผลิตภัณฑ, วันที่ซื้อ และคําอธิบายปญหา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคนหาขอมูลการสนับสนุนไดจากอินเตอรเน็ตที่ http://www.hp.com คลกิทีบ่ล็อค
support& drivers

ยูทิลิตซีอฟตแวร, ไดรเวอร และขอมูลอเิลก็ทรอนกิส

ไปที่ http://www.hp.com/go/clj2600n_software (ขอมูลในเว็บไซตนี้จะเปนภาษาอังกฤษ แตคุณสามารถ
ดาวนโหลดไดรเวอรเครื่องพิมพในภาษาอื่นๆ ได)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท โปรดดทูี่แผนพับที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

การสั่งซื้ออุปกรณเสริมหรืออุปกรณสิ้นเปลืองโดยตรงกับ HP

ส่ังซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองจากเว็บไซตตอไปนี้

อเมริกาเหนือ: https//www.hp.com/post-embed/ordersupplies-na

ละตนิอเมริกา: https//www.hp.com/post-embed/ordersupplies-la

ยุโรปและตะวันออกกลาง: https//www.hp.com/post-embed/ordersupplies-emea

ประเทศ/พื้นทีใ่นเอเชียแปซิฟก: https//www.hp.com/post-embed/ordersupplies-ap

ส่ังซื้ออุปกรณเสริมจาก http://www.hp.com/accessories สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ ขอมูลเกี่ยวกับ
อุปกรณเสริมและการสั่งซ้ือ

ในการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองหรืออุปกรณเสริมทางโทรศัพท โปรดติดตอหมายเลขตอไปนี้

สหรัฐอเมริกา: 1-800-538-8787

แคนาดา: 1-800-387-3154

ในการคนหาหมายเลขโทรศัพทของประเทศ/พื้นทีอ่ื่นๆ โปรดดทูี่แผนพับที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

ขอมูลการบรกิาร HP

หากตองการขอมูลที่ตั้งของตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตของ HP ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ใหติดตอที่
1-800-243-9816 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-800-387-3867 (แคนาดา) หรือไปที่ http://www.hp.com/go/
cposupportguide

สําหรับการขอรับบริการผลิตภัณฑของคุณในประเทศ/พื้นทีอ่ื่น โปรดโทรติดตอไปที่หมายเลขฝายบริการสนับสนุน
ลูกคาสําหรับประเทศ/พื้นทีข่องคุณ โปรดดท่ีูแผนพับที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ
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ขอตกลงการบริการของ HP

โทรศัพท: โดยโทร 1-800-HPINVENT [(1)(-800)-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ (1)(-800)-268-1221
(แคนาดา)

การบริการเมื่อไมอยูในระยะประกัน: 1-800-633-3600.

การใหบริการแบบขยายระยะเวลา: โดยโทร 1-800-HPINVENT [(1)(-800)-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)]
หรือ (1)(-800)-268-1221 (แคนาดา) หรือไปที่เว็บไซต HP Supportpack and Carepaq™ Services ที่
http://www.hpexpress-services.com/10467a

กลองเครื่องมือของ HP

ในการตรวจสอบสถานะและการตั้งคาเครื่องพิมพ และดขูอมูลการแกไขปญหาและเอกสารออนไลน ใหใช
ซอฟตแวร กลองเครื่องมือของ HP คุณสามารถดกูลองเครื่องมือของ HP เมื่อเครื่องพิมพเชื่อมตอเขากับ
คอมพิวเตอรของคุณโดยตรง หรือเมื่อเชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย คุณตองติดตั้งซอฟตแวรอยางสมบูรณเพื่อใช
งานกลองเครื่องมือของ HP โปรดดทูี่ การจัดการเครื่องพิมพ
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ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องพิมพ

ขอมูลในสวนนี้จะประกอบดวยหัวขอตอไปนี้

● การเขาใชขอมูลเครื่องพิมพอยางรวดเร็ว

● การกําหนดคาเครื่องพิมพ

● คุณสมบัตขิองเครื่องพิมพ

● แนะนํา

● ซอฟตแวร

● ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดพุิมพ
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การเขาใชขอมูลเครื่องพิมพอยางรวดเร็ว

ลิงคเกี่ยวกับคูมือผูใช
● แนะนํา

● คุณสมบัตขิองแผงควบคุม

● การแกไขปญหา

แหลงขอมูลเพิ่มเติม
ขอมูลอางอิงสําหรับเครื่องพิมพนี้มีอยูจํานวนมาก โปรดดทูี่ http://www.hp.com/support/clj2600n

การตั้งคาเครื่องพิมพ

คูมือเริ่มตนใชงาน—แสดงคําแนะนําในการติดตั้งและตั้งคาเครื่องพิมพทีละขั้นตอน

คูมือการติดตั้งอุปกรณเสริม—คูมือนี้เปนคําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการติดตั้งอุปกรณเสริมของเครื่องพิมพ และ
จะมาพรอมกับอุปกรณเสริมที่ซื้อ

การใชงานเครื่องพิมพ

คูมือผูใช—แสดงขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใชงานเครื่องพิมพและการแกไขปญหา คูมือน้ีมีอยูในแผนซีดรีอม
ท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพ: ในรูปแบบ PDF สําหรับการพิมพ และ HTML สําหรับการอานแบบออนไลน และยัง
สามารถใชงานไดจากซอฟตแวร กลองเครื่องมือของ HP
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วิธใีชแบบออนไลน—แสดงขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือกของเครื่องพิมพที่มีอยูในไดรเวอรเครื่องพิมพ หากตองการดู
ขอมูลในไฟลวิธใีช ใหเขาไปที่วิธใีชแบบออนไลนในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

คูมือผูใชแบบ HTML (แบบออนไลน)—แสดงขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใชงานเครื่องพิมพและการแกไข
ปญหา ไปที่ http://www.hp.com/support/clj2600n หลังจากเขาไปที่โฮมเพจแลว เลือก Manuals
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การกําหนดคาเครื่องพิมพ

ขอขอบทานสําหรับการเลือกซื้อเครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2600n เคร่ืองพิมพนี้มีใหเลือกในคอนฟเกอเร
ชันตอไปนี้

เครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2600n 

เครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2600n เปนเครื่องพิมพเลเซอรสี่สี ซ่ึงสามารถพิมพดวยความเร็ว 8 หนาตอ
นาที (ppm) ทั้งแบบขาวดําและแบบสี

● ถาดกระดาษ เคร่ืองพิมพนี้มาพรอมกับชองปอนกระดาษแผนเดียว (ถาด 1) และถาดอเนกประสงค (ถาด 2)
ซ่ึงมีความจุกระดาษประเภทและขนาดตางๆ 250 แผน หรือซองจดหมาย 10 ซอง นอกจากนี้ยังสามารถใช
ถาดกระดาษเสริม 250 แผน (ถาดเสริม 3) โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมไดจาก น้ําหนักและขนาดวัสดพุิมพที่
สามารถใชได

● การเชื่อมตอ เครื่องพิมพมีพอรต USB 2.0 ความเร็วสูง สําหรับการเชื่อมตอ และเซิรฟเวอรพิมพในตัว HP 
สําหรับการเชื่อมตอกับเครือขาย 10/100Base-T

● หนวยความจํา เครื่องพิมพนี้ประกอบดวยหนวยความจํา SDRAM ขนาด 16 เมกะไบต (MB) เคร่ืองพิมพ
ไมสามารถเพิ่มหนวยความจําไดอีก
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คุณสมบัตขิองเครื่องพิมพ

คุณสมบัติ เครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2600n 

การพิมพสี ● ใหการพิมพเลเซอรสีที่สวยสดคมชัดโดยใชการประมวล
ผลแบบสี่สี คือ สีนํ้าเงิน, สีแดง, สีเหลือง และสีดํา
(CMYK)

ความเร็วในการพิมพสูง ● พิมพขาวดําบนกระดาษขนาด Letter ไดถึง 8 แผนตอ
นาที และไดถึง 8 แผนตอนาทีบนกระดาษขนาด A4
พิมพสีบนกระดาษ A4/Leter ที่ความเร็ว 8 แผนตอ
นาที

คุณภาพการพิมพเยี่ยมยอด ● ImageREt 2400 ใหคุณภาพงานพิมพเทียบเทา
2400 dpi โดยใชกระบวนการพิมพแบบหลายระดับ

● ขอความและกราฟก 600 x 600 จุดตอนิ้ว (dpi) อยาง
แทจริง

● การตั้งคาแบบปรับเปล่ียนไดเพื่อเพิ่มคุณภาพการพิมพ
ใหดีย่ิงขึ้น

● ตลับหมึกพิมพ HP UltraPrecise จะมีตัวกําหนด
ความละเอียดของผงหมึกซึ่งจะใหขอความและกราฟกที่
คมชัดย่ิงขึ้น

ใชงานงาย ● ไมจําเปนตองสั่งซื้ออุปกรณเสริมจํานวนมาก อุปกรณ
สิ้นเปลืองตางๆ งายตอการติดต้ัง

● การเขาใชขอมูลเคร่ืองพิมพและการตั้งคาตางๆ ที่แสน
สะดวกโดยใชซอฟตแวรกลองเครื่องพิมพของ HP

● การเขาใชงานอุปกรณเสริมและเสนทางผาน
ของกระดาษที่แสนสะดวกผานทางชองเปดดานหนา

การจัดการกระดาษที่ยืดหยุน ● ถาด 1 และ 2 สําหรับกระดาษหัวจดหมาย ซอง
จดหมาย แผนใส วัสดุพิมพขนาดอื่นๆ โปสตการด
กระดาษผิวมัน HP LaserJet กระดาษ
HP LaserJet Tough กระดาษหนา กระดาษ
HP Laser Photo

● ถาดกระดาษออกดานบนขนาด 125 แผน

● พิมพสองดาน (ดวยตนเอง) โปรดดูที่ การพิมพบน
กระดาษทั้งสองดาน

การเชื่อมตออินเตอรเฟซ ● พอรต USB ความเร็วสูง

● เคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet 2600n ประกอบ
ดวยเซิรฟเวอรพิมพของ HP สําหรับการเชื่อมตอกับ
เครือขาย 10/100Base-T

การประหยัดพลังงาน ● เคร่ืองพิมพจะประหยัดพลังงานไฟฟา โดยลดปริมาณ
การใชพลังงานลงในชวงที่ไมมีงานพิมพ

● ในฐานะที่เปนผูรวมโครงการของ ENERGY
STAR®, Hewlett-Packard Company ตรวจสอบ
แลววาเครื่องพิมพนี้มีคุณสมบัติ ENERGY STAR®
ตรงตามที่กําหนดไว ENERGY STAR® เปนเคร่ือง
หมายการคาซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาโดย U.S.
EPA
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คุณสมบัติ เครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2600n 

การพิมพแบบประหยัด ● การพิมพแบบ N หนา (พิมพมากกวาหนึ่งหนาในแผน
เดียว) และพิมพสองดานโดยใชการพิมพสองดานดวย
ตนเอง จะชวยประหยัดกระดาษ โปรดดูที่ การพิมพ
หลายหนาในหนึ่งแผน (การพิมพแบบ N หนา) และ
การพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน

อุปกรณสิ้นเปลือง ● หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองพรอมตัววัดระดับ
หมึกในตลับหมึกพิมพและตัววัดอุปกรณสรางภาพจะ
แสดงระดับคงเหลือของอุปกรณสิ้นเปลือง ทั้งน้ี ใชได
กับเฉพาะอุปกรณสิ้นเปลืองของ HP เทานั้น

● ออกแบบตลับหมึกพิมพใหไมตองเขยา

● รับรองการใชสําหรับตลับหมึกพิมพ HP

● ใชคุณสมบัติการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองได

การใชงาน ● คูมือผูใชแบบออนไลนที่ใชไดกับผูอานคูมือโดยใช
โหมดขอความตัวอักษร

● เปดชองเปดและฝาทั้งหมดไดดวยมือเดียว

การขยายขีดความสามารถ ● ถาดเสริม 3 เปนถาดกระดาษอเนกประสงค 250 แผน
ที่ชวยไมใหทานตองเติมกระดาษในเครื่องพิมพบอยๆ
ซ่ึงสามารถติดตั้งถาดกระดาษ 250 แผนลงในเครื่อง
พิมพไดหนึ่งถาดเทาน้ัน

● อุปกรณเสริมเซิรฟเวอรพิมพ HP Jetdirect ภายนอก
สําหรับเชื่อมตอกับเครือขาย
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แนะนํา

ภาพตอไปนี้จะแสดงตําแหนงและชื่อขององคประกอบหลักของเครื่องพิมพนี้

ภาพดานหนา (แสดงพรอมกับถาดเสริม 3)
1 ถาดกระดาษออก
2 แผงควบคุมของเครื่องพิมพ
3 ฝาปดดานหนา
4 ถาด 2 (250 แผน)
5 ถาด 1 (ชองปอนกระดาษแผนเดียว)
6 ถาด 3 (เสริม 250 แผน)

ภาพดานหลังและดานขาง

1 สวิตชเปด/ปด
2 จุดเชื่อมตอสายไฟ
3 ฝาปดปองกันฝุน
4 เซิรฟเวอรพิมพ HP  ในตัว สําหรับเชื่อมตอกับเครือขาย 10/100Base-T
5 การเชื่อมตอ USB
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1 สายพานสง (ETB)

ขอควรระวัง หามวางสิ่งใดบนสายพาน ซึ่งอยูภายในของฝาดานหนา มฉิะนั้น เครื่องพิมพอาจเสียหาย และกระทบตอคุณภาพ
งานพิมพ
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ซอฟตแวร

ซอฟตแวรและระบบปฏิบัตกิารทีส่นับสนุน
ทานควรติดตั้งซอฟตแวรที่มีมาพรอมกับเครื่อง เพื่อใหติดตั้งเครื่องพิมพและเขาใชคุณสมบัตติางๆ ของเครื่องพิมพ
ไดเต็มประสิทธิภาพและงายดายขึ้น แตซอฟตแวรบางตัวอาจมีใหในบางภาษาเทานั้น โปรดด ูคูมือเริ่มตนใชงาน
สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง และดไูฟล Readme สําหรับขอมูลซอฟตแวรลาสุด

ไดรเวอร ไดรเวอรเพิ่มเติม และซอฟตแวรอ่ืนๆ ในรุนลาสุดจะมีอยูในอินเตอรเน็ตและแหลงที่มาอื่นๆ หากทานไม
สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต โปรดดทูี่ HP Customer Care

เครื่องพิมพจะใชกับระบบปฏิบัตกิารตอไปนี้ได

● Microsoft® Windows® 98 Second Edition และ Windows Millennium Edition (Me) (การติดตั้ง
แบบ Add Printer)

● Microsoft® Windows® 2000 และ Windows XP

● Microsoft® Windows® Server 2003

● Macintosh OS X v10.2 ขึ้นไป

ตารางตอไปนี้แสดงรายการซอฟตแวรที่นํามาใชไดกับระบบปฏิบัตกิารของทาน

ซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2600n 

คุณสมบัติ Windows 98 Second
Edition, Me

Windows 2000 และ XP Macintosh OS X
v10.2 ขึ้นไป

ตัวติดต้ัง Windows

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ
Windows

ซอฟตแวร กลองเครื่องมือ
ของ HP

ตัวติดต้ัง Macintosh

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ
Macintosh

ขอแนะนําเกี่ยวกับซอฟตแวร
การใชซอฟตแวรเคร่ืองพิมพมีขอแนะนําบางประการดังนี้

วิธเีขาสูคุณสมบัตเิครื่องพิมพ

คุณสมบัตเิครื่องพิมพมีอยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คุณสมบัตบิางอยาง เชน การวางแนวกระดาษ และขนาด
กระดาษที่กําหนดเอง อาจมีอยูในโปรแกรมที่ทานกําลังใชสรางไฟล ใหเปลี่ยนการตั้งคาในโปรแกรมนั้น (หากทํา
ได) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินการในโปรแกรมจะแทนที่การเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินการในไดรเวอรเครื่อง
พิมพ

การเขาสูคุณสมบัตเิครื่องพิมพขั้นสูงจะทําไดโดยผานทางไดรเวอรเครื่องพิมพ (หรือกลองโตตอบ Print ของ
ระบบปฏิบัตกิาร Macintosh) โปรดดวูิธใีชคุณสมบัตไิดรเวอรเครื่องพิมพเฉพาะไดที่ การเขาสูการตั้งคาไดรเวอร
เครื่องพิมพ
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วิธขีอรับซอฟตแวรการพิมพรุนลาสุด

เมื่อทานตองการตรวจสอบและติดตั้งการอัปเกรดใหกับซอฟตแวรการพิมพ ทานสามารถดาวนโหลดไดรเวอรจาก
World Wide Web หรือเซิรฟเวอร File Transfer Protocol (FTP) ของ HP ได

การดาวนโหลดไดรเวอร

1. ไปที่ http://www.hp.com/support/clj2600n คลกิทีบ่ล็อค support& drivers

2. เว็บเพจสําหรับไดรเวอรอาจเปนภาษาอังกฤษ แตทานสามารถดาวนโหลดไดรเวอรในหลายภาษา

หากไมสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต โปรดติดตอฝายบริการลูกคา HP (โปรดดทูี่ HP Customer Care หรือ
แผนพับท่ีใหมาในกลองเครื่องพิมพ) โปรดดไูฟล Readme สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

มซีอฟตแวรอะไรที่สามารถใชไดอีก

โปรดดทูี่ไฟล Readme ที่มีอยูในแผนซีดรีอม HP color LaserJet 2600n สําหรับซอฟตแวรเพิ่มเติม
ซอฟตแวรท่ีมีมาพรอมกับเครื่อง และภาษาที่ใชได

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัตกิาร Windows
เมื่อทานติดตั้งซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัตกิาร Windows ทานสามารถเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร
ไดโดยตรงผานทางสายเคเบิล USB หรือเลือกเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายโดยใชเครือขายภายใน
ของ HP โปรดด ูคูมือเริ่มตนใชงาน สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง และดไูฟล Readme สําหรับขอมูลซอฟตแวร
ลาสุด

ซอฟตแวรตอไปนี้มีใหสําหรับผูใชเครื่องพิมพทุกราย ไมวาจะเชื่อมตอกับเครื่องพิมพโดยตรงโดยใชสายเคเบิล
USB หรือผานเครือขายโดยใชเซิรฟเวอรพิมพ HP ในตัว

ไดรเวอรเครื่องพิมพ

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนสวนประกอบซอฟตแวรที่ชวยใหเขาใชคุณสมบัตเิครื่องพิมพได และชวยใหคอมพิวเตอร
ติดตอสื่อสารกับเครื่องพิมพได โปรดดวูิธใีชไดรเวอรเครื่องพิมพไดที่ การเขาสูการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ

การใชวิธใีช

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพมีกลองโตตอบ Help ซ่ึงสามารถเรียกใชไดโดยกดปุม Help ในไดรเวอรเครื่องพิมพ, ปุม
F1 บนแปนพิมพของคอมพิวเตอร หรือสัญลักษณเครื่องหมายคําถาม (?) ที่มุมขวาบนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
กลองโตตอบ Help นี้จะใหขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับไดรเวอรเคร่ืองพิมพเฉพาะ วิธใีชของไดรเวอรเครื่องพิมพ
จะแยกกันกับวิธใีชของโปรแกรม

กลองเครื่องมือของ HP
ทานตองติดตั้งซอฟตแวรอยางสมบูรณเพื่อใชงานกลองเครื่องมือของ HP

กลองเครื่องมือของ HP มีลิงคไปยังขอมูลสถานะเคร่ืองพิมพ และขอมูลวิธใีช เชน คูมือผูใชเลมนี้ รวมทั้งมีเครื่อง
มือสําหรับตรวจสอบและแกไขปญหาตางๆ ทานยังสามารถดคูําอธิบายและสัญญาณไฟแบบเคลื่อนไหวบนแผงควบ
คุมได โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมไดจาก การดูแลรักษา

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัตกิาร Macintosh
เครื่องพิมพจะมีซอฟตแวรตอไปนี้สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร Macintosh
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ไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Macintosh
เมื่อทานติดตั้งซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัตกิาร Macintosh จะสามารถเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร
ไดโดยตรงผานทางสายเคเบิล USB หรือเลือกเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายโดยใชเครือขายภายใน
ของ HP โปรดดวิูธใีชไดรเวอรเคร่ืองพิมพไดที่ การเขาสูการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ หากทานเชื่อมตอเครื่อง
พิมพผานเครือขาย จะสามารถคอนฟเกอรเครื่องพิมพโดยใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวได

ยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรการพิมพ
โปรดทําตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อถอนการติดตั้งซอฟตแวรบนระบบปฏิบัตกิารของทาน

ยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรในระบบปฏิบัตกิาร Windows
ทานจะไดรับยูทิลิตกีารยกเลิกการติดตั้งมาพรอมกับเครื่องพิมพ โดยทานสามารถใชยูทิลิตนีี้เพื่อเลือกและนําสวน
ประกอบ (อยางใดอยางหน่ึงหรือทั้งหมด) ในระบบการพิมพ HP ของระบบปฏิบัตกิาร Windows ออกจาก
คอมพิวเตอรของทานได

การยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัตกิาร Windows 98 ขึ้นไป

หมายเหตุ การยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรจากระบบปฏิบัตกิาร Windows 2000 หรือ XP ทานตองล็อกออนในฐานะของผู
ดูแลระบบ

1. ปดโปรแกรมที่เปดอยูทั้งหมด

สําหรับ Windows 98 Second Edition และ Me

a. กด Ctrl+Alt+Delete กลองโตตอบ Close Program จะเปดขึ้น

b. เลือกโปรแกรม ยกเวน Explorer หรือ Systray และคลกิที ่End Task

c. ทําตามขั้นตอน b ซ้ํา จนกระทั่งปดโปรแกรมทั้งหมด ยกเวน Explorer หรือ Systray

สําหรับ Windows 2000 และ XP

a. กด Ctrl+Alt+Delete กลองโตตอบ Windows Security จะเปดขึ้น

b. คลิกที ่Task Manager แลวคลกิทีแ่ถบ Applications

c. เลือกโปรแกรม แลวคลกิ End Task

d. ทําตามขั้นตอน c ซ้ํา จนกระทั่งปดโปรแกรมทั้งหมด

2. ไปที่เมน ูStart ใหชีไ้ปที่ Programs และ HP และชีท้ี่ HP Color LaserJet 2600n จากนั้นคลิกที่
Uninstall HP Color LaserJet 2600n

3. ในหนาจอ Setup ใหคลกิที ่Next

4. คลิกที ่Next แลวทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ หากมีขอความ The following file is a shared
file but is not used by any other programs. Would you like to delete it? ปรากฏขึ้น ให
คลิกที ่Yes to All ระบบจะลบไฟลจนเสร็จสิ้น

5. หากมีขอความใหรีสตารตเครื่อง ใหคลกิที ่OK

ยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัตกิาร Windows โดยใช Add or Remove
Programs
วิธีการยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพอีกวิธหีนึ่งคือใช Add or Remove Programs ทานไมจําเปน
ตองมีแผนซีดซีอฟตแวรหากทานใชวิธนีี้
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1. คลิกที ่Start แลวไปที่ Settings จากนั้น คลิกท่ี Control Panel

2. คลิกที ่Add or Remove Programs

3. เลื่อนดรูายชื่อโปรแกรมซอฟตแวร และคลกิทีเ่คร่ืองพิมพ HP Color LaserJet 2600n

4. คลิก Remove

ยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรในระบบปฏิบัตกิาร Macintosh
ในการลบเครื่องพิมพจากระบบ Macintosh ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้:

1. เปด Print Center (v10.2) หรือ Print Setup Utility (v10.3)

2. เลือกชื่อเครื่องพิมพ

3. คลิก Delete
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ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดพุิมพ

หัวขอนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดทางดานคุณภาพของวัสดพุิมพ คําแนะนําสําหรับการใชวัสดพุิมพ
และคําแนะนําสําหรับการจัดเก็บวัสดพุิมพ

คําแนะนําทั่วไป
วัสดพุิมพบางชนิดอาจมีคุณสมบัตติรงตามคําแนะนําในคูมือเลมนี้ แตอาจใหผลงานพิมพที่ไมนาพึงพอใจ ปญหานี้
อาจเกิดจากการจัดการที่ไมเหมาะสม อุณหภูมทิี่ไมถูกตอง และระดับความชื้น หรือตัวแปรอื่นๆ ท่ีอยูนอกเหนือ
การควบคุมของ Hewlett-Packard

กอนที่จะซื้อวัสดพุิมพในปริมาณมาก ใหทดลองพิมพดวยวัสดพุิมพนั้นกอน และดใูหแนใจวาวัสดพุิมพนั้นตรงตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในคูมือผูใชนี้ และใน HP LaserJet Printer Family Print Media Guide สําหรับขอมูล
การสั่งซื้อ โปรดดทูี่ ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมและการสั่งซ้ือ

ขอควรระวัง การใชวัสดพุิมพที่ไมตรงตามขอกําหนด HP อาจทําใหเกิดปญหากับเครื่องพิมพได อันสงผลใหตองซอมแซม
เครื่องพิมพ โดยการซอมแซมนี้จะไมอยูในการรับประกันของ Hewlett-Packard หรือขอตกลงเรื่องการบริการ

ขอควรระวัง ใชเฉพาะกระดาษที่ออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น กระดาษสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ตอาจทําให
เครื่องพิมพเสียหาย

เครื่องพิมพจะยอมรับวัสดพุิมพไดหลากหลายประเภท เชน กระดาษแผนขาว (รวมถึงกระดาษที่ทําจากเยื่อกระดาษ
รีไซเคิล 100 เปอรเซ็นต) ซองจดหมาย ฉลาก แผนใส กระดาษผิวมัน HP LaserJet กระดาษ HP LaserJet
Tough กระดาษ HP LaserJet Photo และกระดาษที่มีขนาดไมตรงตามมาตรฐาน สวนคุณสมบัตติางๆ เชน
น้ําหนัก สวนประกอบ เสนใย และความชื้น เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องพิมพและ
คุณภาพงานพิมพ วัสดพุิมพที่ไมตรงตามขอกําหนดในคูมือเลมนี้อาจทําใหเกิดปญหาตอไปนี้

● คุณภาพงานพิมพไมดี

● กระดาษติดมากขึ้น

● เครื่องพิมพเสียหายกอนถึงเวลาอันควร และตองมีการซอมแซม

กระดาษและวัสดทุีใ่ชพิมพ

ชนิด รายละเอียด

ความเปนกรดดาง 5.5 - 8.0 pH

ความหนา 0.094 ถึง 0.18 มม. (3.0 ถึง 7.0 มม.)

ความมวนงอในรีม เรียบ ภายใน 5 มม.

เงื่อนไขเก่ียวกับการตัดขอบกระดาษ ตัดดวยใบมีดที่มีความคม และไมมีรอยลุยตามขอบ

เงื่อนไขเก่ียวกับการทนความรอน ทนความรอนไดในอุณหภูมิ 210องศาเซลเซียส (410องศา
ฟาเรนไฮต) เปนเวลา 0.1 วินาทีโดยไมไหม, ละลาย, ทําให
หมึกพิมพเลอะเลือน หรือแพรสารเปนพิษออกมา

เสนใย เสนใยยาว

ความช้ืน 4% ถึง 6% ตามน้ําหนัก

ความเรียบ 100 – 250 เชฟฟลด
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โปรดดขูอกําหนดเกี่ยวกับวัสดพุิมพฉบับเต็มสําหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet ทุกรุนไดท่ี คูมือการใชวัสดพุิมพ
สําหรับตระกูลเครื่องพิมพ HP LaserJet ในการดาวนโหลดคูมือในรูปแบบ PDF ใหไปที่ http://www.hp.com/
support/ljpaperguide

สภาพแวดลอมในการพิมพและการเก็บรักษา
โดยหลักการแลว สภาพแวดลอมในการพิมพและการจัดเก็บกระดาษควรอยูในอุณหภูมหิอง และไมแหงหรือชื้น
เกินไป และโปรดทราบวากระดาษเปนสิ่งที่ดูดรับความชื้น ซึ่งมักจะรับหรือสูญเสียความชื้นไดอยางรวดเร็ว

ความรอนและความชื้นทําใหกระดาษเสื่อมคุณภาพได ความรอนทําใหความชื้นในกระดาษสูญสลายไป ขณะที่
ความเย็นจะทําใหความชื้นเพิ่มมากขึ้น ระบบทําความรอนและเครื่องปรับอากาศจะทําใหความชื้นสวนใหญในหอง
หายไป กระดาษที่ไมไดอยูในหอบรรจแุละมีการใชอยูในหองน้ันจะสูญเสียความชื้น อันเปนเหตใุหงานพิมพเปนร้ิว
ลายหรือมีรอยดาง สภาพอากาศที่มีความชื้นสูงและอุปกรณทําความเย็นอาจมีผลใหความชื้นในหองเพิ่มสูงขึ้น
กระดาษที่ไมไดอยูในหอบรรจุและมีการใชอยูในหองจะดูดรับความชื้นนั้น ซึ่งอาจทําใหงานพิมพจางและหมึกขาด
เปนชวง ๆ นอกจากนี้ เมื่อกระดาษสูญเสียความชื้นหรือไดรับความชื้นมากไป กระดาษจะบิดเบี้ยว ซ่ึงมีผลตอเนื่อง
ใหเกิดปญหากระดาษติด

ดวยเหตนุี้ การจัดการและจัดเก็บกระดาษมีความสําคัญเทียบเทากับความสําคัญของกระบวนการผลิตกระดาษ
สภาพแวดลอมในการจัดเก็บกระดาษมีผลโดยตรงตอคุณภาพงานพิมพและกระบวนการปอนกระดาษ

ทานไมควรซื้อกระดาษมาเก็บไวในปริมาณมาก เน่ืองจากอาจใชกระดาษไดไมหมดในชวงระยะเวลาสั้นๆ
(ประมาณ 3 เดือน) กระดาษที่จัดเก็บไวเปนเวลานานอาจมีความรอนหรือความชื้นสูงเกินไป ซ่ึงสงผลใหงานพิมพ
เสียหาย ดังนั้น ทานควรมีการวางแผนกอนเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับกระดาษจํานวนมาก

กระดาษที่ยังอยูในหอบรรจจุะสามารถคงคุณภาพกระดาษไวไดเปนระยะเวลานานหลายเดือนกอนการใชงาน
กระดาษที่อยูในหอบรรจท่ีุเปดออกแลวมีโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมสูง โดยเฉพาะเมื่อกระดาษ
ไมไดถูกหุมดวยวัสดกุันความชื้น

ทานควรจัดการสภาพแวดลอมของการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม เพื่อใหไดรับประสิทธิภาพการใชงานเคร่ือง
พิมพสูงสุด สภาพแวดลอมที่ตองการคือ 20 ถึง 24องศาเซลเซียส โดยมีความชื้นสัมพัทธ 45% ถึง 55% คําแนะ
นําตอไปนี้เปนแนวทางในการประเมินสภาพแวดลอมของการเก็บรักษากระดาษวามีความเหมาะสมหรือไม

● ตองจัดเก็บกระดาษที่พิมพไว ณ อุณหภูมหิอง

● อากาศตองไมรอนหรือชื้นเกินไป (เพื่อใหกระดาษมีระดับความชื้นท่ีเหมาะสม)

● วิธีท่ีดทีี่สุดในการจัดเก็บกระดาษที่แกะหอบรรจแุลว คือ เก็บกระดาษนั้นไวในวัสดุกันความชื้น แลวหุมปดให
มิดชิด หากพิจารณาแลววาสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกระดาษเปน
อยางมาก ใหแกะใชเฉพาะกระดาษที่คาดวาจะใชภายในหนึ่งวัน เพื่อปองกันความชื้นในกระดาษเปลี่ยนแปลง
โดยที่ทานไมตองการ

● ไมเก็บกระดาษหรือสื่อที่ใชพิมพไวใกลความรอน ระบบหมุนเวียนของเครื่องปรับอากาศ หรือใกลหนาตาง
ประตทูี่ถูกเปดบอยๆ

ซองจดหมาย
ทานสามารถพิมพซองจดหมายไดจากถาด 1 หรือถาด 2 โดยเลือกประเภทของซองจดหมายที่ใชจากกรอบโตตอบ
Print หรือจากไดรเวอรของเครื่องพิมพ

ในโปรแกรมของทาน ใหตั้งระยะขอบของซองจดหมาย ตารางตอไปนี้จะใหระยะขอบตัวอยางของที่อยูตางๆ
สําหรับซองจดหมายแบบ Commercial # 10 หรือ DL

14 บท 1  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องพิมพ THWW
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ประเภทที่อยู ขอบบน ขอบซาย

ที่อยูผูสง 15 มม. 15 มม.

ที่อยูผูรับ 51 มม. 89 มม.

● เพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดท่ีีสุด ตําแหนงของระยะขอบตองไมนอยกวา 15 มม. (0.6 นิ้ว) จากขอบของ
ซองจดหมาย

● ไมควรพิมพบนบริเวณที่เปนรอยตอของซองจดหมาย

การเก็บซองจดหมาย

การเก็บรักษาซองจดหมายอยางถูกวิธมีีผลตอคุณภาพงานพิมพ ทานควรเก็บซองจดหมายใหแบนเรียบ หากมี
อากาศอยูในซองแลวมีฟองอากาศเกิดขึ้น อาจทําใหซองจดหมายนั้นยับยนในระหวางการพิมพได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ การพิมพซองจดหมาย

โครงสรางซองจดหมาย

โครงสรางของซองจดหมายจัดวามีความสําคัญอยางยิ่ง รอยพับของซองจดหมายแตละซองอาจแตกตางกันไป ไม
เฉพาะระหวางผูผลิตเทานั้น แมแตซองในกลองจากผูผลิตรายเดียวกันก็เชนกัน คุณภาพของงานพิมพซองจดหมาย
ขึ้นอยูกับคุณภาพของซองนั้นๆ ดังนั้น ขณะเลือกซองจดหมาย ใหพิจารณาสวนประกอบตอไปนี้

● น้ําหนัก: น้ําหนักของกระดาษทําซองจดหมายไมควรเกิน 90 กรัม/เมตร2 มิฉะนั้นอาจทําใหกระดาษติดได

● โครงสราง: กอนพิมพ ควรวางซองจดหมายใหแบนราบ โดยอาจโคงงอไดไมเกิน 6 มม. และไมควรมีอากาศ
ในซอง

● สภาพ: ซองจดหมายตองไมมีรอยยับ มีชองโหว หรือมีความเสียหายอยางหนึ่งอยางใด

● อุณหภูม:ิ ใชซองจดหมายที่ทนตอความรอนและแรงกดของเครื่องพิมพ อุณหภูมิของฟวเซอรเทากับ
210องศาเซลเซียส

● ขนาด: ใชเฉพาะซองขนาดตอไปนี้

ถาดกระดาษ ต่ําสุด สูงสุด

ถาด 1 หรือถาด 2 76 x 127 มม. 216 x 356 มม.

ซองจดหมายทีม่รีอยตอสองดาน

ซองที่มีรอยตอสองดานจะมีรอยตอแนวตั้งท่ีดานขางของซองจดหมายทั้งสองดาน แทนท่ีจะเปนรอยตอทแยงมุม
ซองแบบนี้มักยับงายกวาแบบอื่นๆ โปรดตรวจสอบใหแนใจกอนวารอยตอบริเวณมุมซองตรงตามรูปดานลางนี้

1

2

1 ยอมรับได
2 ยอมรับไมได

ซองจดหมายทีม่แีถบกาวหรือแถบปด
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ซองจดหมายที่มีแถบกาวลอกไดหรือมีท่ีปดปากซองจดหมายมากกวาหนึ่งจุด ตองใชแถบกาวที่ทนตอความรอน
และแรงกดในเครื่องพิมพ ท่ีปดปากซองและแถบกาวพิเศษนี้อาจทําใหซองยับ มีรอยพับ หรืออาจทําใหเปดปญหา
ซองติดและทําใหฟวเซอรเสียหายได

ฉลาก
เลือกประเภทของฉลากที่ทานใชจากกลองโตตอบ Print หรือจากไดรเวอรเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง ใชเฉพาะฉลากที่แนะนําใหใชกับเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น เพื่อปองกันไมใหเครื่องพิมพเสียหาย เพื่อไมใหเกิด
ปญหากระดาษติดอยางรายแรง โปรดใชถาด 1 หรือ 2 เพื่อพิมพฉลาก หามพิมพบนฉลากแผนเดียวกันมากกวา
หนึ่งครั้ง หรือพิมพโดยใชแผนฉลากไมเต็มแผน

ขณะเลือกฉลาก โปรดคํานึงถึงคุณภาพของสวนตางๆ ดังนี้

● ความทนทาน: เนื้อกาวควรทนตอความรอน 210องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมกิารหลอมผงหมึกของเครื่อง
พิมพ

● การจัดเรียง: ใชเฉพาะฉลากที่ไมมีสวนใดเปดออก เพราะฉลากอาจลอกออกมาระหวางพิมพ ซึ่งอาจทําใหเกิด
ปญหาฉลากติดได

● การมวน: กอนการพิมพ ตองวางฉลากใหแบนราบโดยทุกดานสามารถโคงงอไดไมเกิน 13 มม. 

● สภาพ: อยาใชฉลากที่มีรอยยับ มีฟองอากาศ หรือมีรอยแยก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ การพิมพฉลาก

แผนใส
ใชเฉพาะถาด 1 หรือถาด 2 เพื่อพิมพแผนใส โดยเลือก Transparencies จากกลองโตตอบ Print หรือจากได
รเวอรเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพสามารถพิมพเปนแผนใสแบบสีได ใหใชเฉพาะแผนใสที่แนะนําใหใชกับเครื่องพิมพเลเซอรเทาน้ัน

แผนใสที่ใชในเครื่องพิมพตองทนตอความรอน 210องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมิการหลอมผงหมึกของเครื่อง
พิมพ

ขอควรระวัง ใชเฉพาะแผนใสท่ีแนะนําใหใชกับเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น เพื่อปองกันไมใหเครื่องพิมพเสียหาย โปรดดท่ีู ขอมูล
เกี่ยวกับอุปกรณเสริมและการสั่งซื้อ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ แผนใส

น้ําหนักและขนาดวัสดพุิมพทีส่ามารถใชได
หัวขอนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับขนาด น้ําหนัก และความจุกระดาษและวัสดุอ่ืนที่ใชพิมพ ที่ใชไดในแตละถาด

ขอมูลจําเพาะของถาด 1 และถาด 2

ถาด 1 และถาด 2 ขนาด1 น้ําหนัก ขนาดบรรจุ2

กระดาษ ต่ําสุด: 76 x 127 มม. 60 ถึง 163 กรัม/เมตร2

ถึง 176 กรัม/เมตร2 สําหรับโปสต
การด

กระดาษ 75 กรัม/เมตร2 แผนเดียว
สําหรับถาด 1

ถึง 250 แผนสําหรับถาด 2
สูงสุด: 216 x 356 มม.
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ถาด 1 และถาด 2 ขนาด1 น้ําหนัก ขนาดบรรจุ2

กระดาษผิวมัน HP LaserJet
และกระดาษภาพถาย
HP LaserJet

เชนเดียวกับขนาดกระดาษสูงสุด
และต่ําสุดที่ระบุไวกอนหนา

75 ถึง 163 กรัม/เมตร2 กระดาษผิวมัน HP LaserJet หรือ
กระดาษภาพถาย HP LaserJet
หนึ่งแผนสําหรับถาด 1

ปกกระดาษมีความสูงไดถึง 25 มม.
สําหรับถาด 2

กระดาษ HP Premium Cover 200 กรัม/เมตร2 (52 ปอนด) กระดาษ HP Cover แผนเดียว
สําหรับถาด 1

ปกกระดาษมีความสูงไดถึง 25 มม.
สําหรับถาด 2

แผนใสและฟลมทึบแสง ความหนา: 0.10 ถึง 0.13 มม.
(3.9 ถึง 5.1 มม.)

แผนใสหรือฟลมกึ่งโปรงใสแผนเดียว
สําหรับถาด 1

ถึง 50 แผนสําหรับถาด 2

ฉลาก3 ความหนา: ถึง 0.23 มม. (9 มม.) ฉลากแผนเดียวสําหรับถาด 1

ปกกระดาษมีความสูงไดถึง 25 มม.
สําหรับถาด 2

ซองจดหมาย ถึง 90 กรัม/เมตร2 ซองจดหมายซองเดียวสําหรับถาด 1

ถึง 10 ซองสําหรับถาด 2
1 เคร่ืองพิมพสามารถรองรับส่ือสําหรับพิมพไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งขนาดมาตรฐานและขนาดที่กําหนดเอง โปรดตรวจสอบไดรเวอร
เครื่องพิมพเกี่ยวกับขนาดที่นํามาใชได
2 ขนาดบรรจอุาจตางกันไปตามน้ําหนักและความหนาของสื่อที่ใชพิมพ และเงื่อนไขทางสภาพแวดลอม
3 ความเรียบ: 100 – 250 (เชฟฟลด)
4 Hewlett-Packard ไมรับประกันผลของคุณภาพงานพิมพเม่ือใชกระดาษหนาประเภทอื่น

ขอมูลจําเพาะของถาดเสริม 3

ถาดเสริม 3 (ถาด 250 แผน) ขนาด1 น้ําหนัก ขนาดบรรจุ2

กระดาษธรรมดา ตํ่าสุด: 76 x 127 มม. 60 ถึง 163 กรัม/เมตร2 ถึง 250 แผน

สูงสุด: 216 x 356 มม.
1 เคร่ืองพิมพสามารถรองรับส่ือสําหรับพิมพไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งขนาดมาตรฐานและขนาดที่กําหนดเอง โปรดตรวจสอบไดรเวอร
เครื่องพิมพเกี่ยวกับขนาดที่นํามาใชได
2 ขนาดบรรจอุาจตางกันไปตามน้ําหนักและความหนาของสื่อที่ใชพิมพ และเงื่อนไขทางสภาพแวดลอม

ขอมูลจําเพาะของถาด 1 และถาด 2 (ทําตอ)
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แผงควบคุม

หัวขอนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตขิองแผงควบคุม

คุณสมบัตขิองแผงควบคุม

เครื่องพิมพประกอบดวยไฟและปุมตางๆ บนแผงควบคุม ดังนี้

1

1 ไฟสัญญาณตลับหมึกสี
2 ไฟพิจารณา (สีเหลืองอําพัน)
3 ไฟพรอม (สีเขียว)
4

ปุม ยกเลิกงาน 
5 สวนของขอความ
6 ปุม ลูกศรขวา 
7 ปุม เลือก 
8 ปุม ลูกศรซาย 
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จอแสดงผล
จอภาพของเครื่องพิมพจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ สถานะงาน และระดับของอุปกรณสิ้นเปลือง

1 สวนของขอความ
2 มาตรวัดอุปกรณสิ้นเปลือง
3 สีของตลับหมึกพิมพจะแสดงจากซายไปขวา: ดํา, เหลือง, ฟา และ แดง

การทําความเขาใจสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองตางๆ
มาตรวัดสถานะจะแสดงระดับการใชหมึกพิมพ (ดํา เหลือง ฟา และแดง)

ไฟแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองสดีํา สีน้ําเงิน สแีดง และสเีหลือง
เครื่องหมาย ? จะปรากฏขึ้นแทนที่ระดับการใช เม่ือไมทราบระดับของอุปกรณสิ้นเปลือง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณตีอ
ไปนี้:

● ไมมีตลับหมึก

● ตลับหมึกติดตั้งไมถูกตอง

● ตลับหมึกมีขอผิดพลาด

● ตลับหมึกที่ไมใชของ HP

มาตรวัดอุปกรณสิ้นเปลืองจะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องพิมพแสดงสถานะ Ready (พรอม) โดยไมมีคําเตือน นอกจากนี้
ยังจะปรากฏเมื่อเครื่องพิมพแสดงคําเตือนหรือขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพหรือวัสดหุลาย
ชนิด หากวัสดหุมด มาตรวัดจะกะพริบ

การทําความเขาใจสถานะเครื่องพิมพ
เครื่องพิมพประกอบดวยปุมสี่ปุม และไฟแสดงสถานะสองดวง ซ่ึงใชแสดงและควบคุมสถานะของเครื่องพิมพ

ปุมยกเลิกงานพิมพ

● เมื่อไฟพรอมกะพริบ การกดปุม  (ยกเลิกงาน) จะยกเลิกงานพิมพปจจุบัน

● เมื่อไฟแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองกะพริบและไฟพิจารณาสวาง (แสดงวามีอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ
HP ติดตั้งอยู) การกด  (เลือก) จะเปนการพิมพงานตอ

ขอควรระวัง ทานอาจไมไดรับสัญญาณเตือน หากอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP หมด หากทานพิมพตอหลังจากที่อุปกรณ
นั้นหมด อาจเกิดความเสียหายตอเครื่องพิมพได โปรดดทูี่ ขอความการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-
Packard

ไฟพิจารณา

โดยทั่วไปแลว ไฟพิจารณากะพริบเมื่อกระดาษหมด เมื่อกระดาษติด หรือเมื่อมีปญหาอื่นที่ตองการใหตรวจดู
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เมื่อไฟพิจารณาสวางและไฟแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองไฟใดไฟหนึ่งกะพริบ แสดงวามีการติดตั้งอุปกรณที่ไม
ใชของ HP เปนคร้ังแรก

ไฟพรอม

ไฟพรอมสวางเมื่อเครื่องพิมพพรอมที่จะพิมพ (เม่ือไมมีปญหาในการพิมพ) และกะพริบเมื่อไดรับขอมูลที่จะพิมพ

ไฟพรอมและปุม Select (เลือก)
● เมื่อไฟทํางานสวางและไฟพิจารณากะพริบ การกดปุม  (เลือก) จะพิมพงานตอหลังจากที่ทานใสกระดาษให

กับถาดปอนกระดาษดวยตนเอง หรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแลว

● เมื่อไฟพรอมกะพริบ ฝาปดดานหนามีการเปด และปด กด  (SELECT) (เลือก) เพื่อทํางานตอ หากไมไดกด
ปุม  (เลือก) เครื่องพิมพจะกลับสูสถานะพรอมเอง

ปุมลูกศรซายและขวา

ใชปุม  (ลูกศรซาย) และ  (ลูกศรขวา) เพื่อเลื่อนเมนใูนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

ทานสามารถพิมพหนาตัวอยางโดยกดปุม  (ลูกศรซาย) และ  (ลูกศรขวา) พรอมกัน
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ระบบเครือขาย

สวนนี้จะอธิบายขอมูลเกี่ยวกับการใชเคร่ืองพิมพในเครือขาย

● ในการตั้งคาคอนฟกเครื่องพิมพท่ีเชื่อมตอกับพอรตของระบบเครือขาย (โหมดตรงหรือการพิมพแบบ peer-
to-peer)

● โปรโตคอลเครือขายที่ใชได

● การกําหนดคาคอนฟกของ TCP/IP

● การใช BOOTP/TFTP

● การใช DHCP

● ในการสิ้นสุดการกําหนดคา DHCP

● การใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

● การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว

หมายเหตุ การตั้งคา TCP/IP เปนเรื่องท่ีซับซอน ดังนั้นควรใหผูดูแลเครือขายที่มีความชํานาญเปนผูดําเนินการเทานั้น
BOOTP กําหนดใหเซิรฟเวอร (PC, Unix, Linux เปนตน) มีการตั้งคาคอนฟกของ TCP/IP สําหรับ
ผลิตภัณฑDHCP ตองมีเซิรฟเวอร แตไมตองมีการตั้งคาคอนฟกของ TCP/IP สําหรับอุปกรณการตั้งคาคอนฟก
ของ TCP/IP ดวยตนเองสามารถทําไดจากแผงควบคุม
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ในการตั้งคาคอนฟกเครื่องพิมพทีเ่ชื่อมตอกับพอรตของระบบเครือขาย (โหมดตรงหรือ
การพิมพแบบ peer-to-peer)

ในการตั้งคาคอนฟกนี้ เคร่ืองพิมพจะเชื่อมตอกับระบบเครือขายโดยตรง และคอมพิวเตอรทุกเครื่องบนระบบเครือ
ขายจะพิมพไปที่เคร่ืองพิมพนี้โดยตรง

หมายเหตุ โหมดนี้คือคาคอนฟกระบบเครือขายที่แนะนําสําหรับเครื่องพิมพ

1. เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับระบบเครือขายไดโดยตรงดวยการเสียบสายเคเบิลระบบเครือขายเขากับพอรตระ
บบเครือขายของเครื่องพิมพ

2. เปดเครื่องพิมพรอสัก 1-2 นาที เพื่อใหเครื่องพิมพรับคาของ IP แอดเดรส

3. เมื่ออยูที่เครื่องพิมพ ใหใชแผงควบคุมเพื่อพิมพหนาแสดงคาคอนฟกโปรดดทูี่ หนาแสดงคาคอนฟก

4. ใสแผนซีดรีอมของเครื่องพิมพลงในคอมพิวเตอรโปรแกรมติดตั้งซอฟตแวรจะทํางานโดยอัตโนมัตหิาก
โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวรยังไมเริ่มตนทํางาน ใหเล่ือนไปที่ไฟล setup.exe บนแผนซีดรีอมและดับ
เบิลคลิกที่ไฟลดังกลาว

5. บนหนาจอ Welcome ใหคลิก Next

6. บนหนาจอ License Agreement ใหอานขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธ ิและระบุวาทานยอมรับเงื่อนไข
ตาง ๆ และคลกิ Next

7. เลือก connected via the Network และคลกิท่ี Next

8. ในการคนหาเครื่องพิมพ ใหเลือก search from a list of detected printers และทําแถบสีที่เครื่อง
พิมพ /IP แอดเดรสที่ตรงกับ IP แอดเดรสในหนาแสดงคอนฟเกอเรชันที่พิมพ จากนั้นคลิกที ่Next

9. บนหนาจอ Ready to Install ใหคลกิ Next เพื่อเริ่มตนการติดตั้ง

หมายเหตุ หากทานตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา แทนการคลกิ Next ใหคลกิที ่Back เพื่อกลับไปที่หนาจอกอนหนานี้ และ
เปลี่ยนแปลงการตั้งคา

10. รอจนกระบวนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ จากนั้นรีสตารตเคร่ืองเพื่อจบการทํางาน
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โปรโตคอลเครือขายทีใ่ชได

เครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2600n สามารถรองรับโปรโตคอลเครือขาย TCP/IPซ่ึงเปนโปรโตคอลเครือ
ขายที่ไดรับการยอมรับและใชกันอยางกวางขวางมีบริการเครือขายอยูหลายแหงที่ใชโปรโตคอลนีต้ารางตอไปนี้
แสดงบริการ/โปรโตคอลของเครือขายที่ใชไดกับเครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2600n

ระบบปฏิบัตกิารตอไปนี้สามารถทํางานกับการพิมพในเครือขาย:

● Windows 2000

● Windows XP

● Macintosh OS X v10.2 ขึ้นไป

การพิมพ

ชื่อบริการ คําอธิบาย

port9100 (โหมดตรง) บริการการพิมพ

การตรวจหาอุปกรณในเครือขาย

ชื่อบริการ คําอธิบาย

SLP (Service Location Protocol) โปรโตคอลการตรวจหาอุปกรณ ใชในการคนหาและกําหนด
คาคอนฟกของอุปกรณในเครือขายใชโดยแอปพลิเคชันของ
Microsoft เปนหลัก

mDNS (multicast Domain Name Service - หรือ
เรียกอีกอยางวา Rendezvous)

โปรโตคอลการตรวจหาอุปกรณ ใชในการคนหาและกําหนด
คาคอนฟกของอุปกรณในเครือขายใชโดยแอปพลิเคชันของ
Apple Macintosh เปนหลัก

ขอความและการจัดการ

ชื่อบริการ คําอธิบาย

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ชวยใหเว็บเบราเซอรสามารถสื่อสารกับเว็บเซิรฟเวอรในตัว

EWS (embedded Web server) ชวยใหผูใชสามารถจัดการอุปกรณทางเว็บเบราเซอร

SNMP (Simple Network Management Protocol) ใชโดยแอปพลิเคชันเครือขายสําหรับการจัดการอุปกรณสนับ
สนุนออบเจกตของ SNMP v1/v2 และ MIB-II มาตรฐาน
(Management Information Base)

การใช IP แอดเดรส

ชื่อบริการ คําอธิบาย

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) สําหรับการระบุ IP แอดเดรสอัตโนมัติเซิรฟเวอร DHCP
จะกําหนด IP แอดเดรสใหกับอุปกรณโดยปกติแลว ผูใชไม
จําเปนตองดําเนินการ เพื่อใหเคร่ืองพิมพรับคา IP แอดเดรส
จากเซิรฟเวอร DHCP
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ชื่อบริการ คําอธิบาย

BOOTP (Bootstrap Protocol) สําหรับการระบุ IP แอดเดรสอัตโนมัติเซิรฟเวอร BOOTP
จะกําหนด IP แอดเดรสใหกับอุปกรณผูดูแลระบบตองระบุ
แอดเดรสฮารดแวรของอุปกรณ MAC ในเซิรฟเวอร
BOOTP เพื่อใหเคร่ืองพิมพรับคา IP แอดเดรสจาก
เซิรฟเวอรน้ัน

การใช IP แอดเดรส (ทําตอ)
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การกําหนดคาคอนฟกของ TCP/IP

เพื่อใหการทํางานในเครือขาย TCP/IP ถูกตอง ตองมีการกําหนดคาคอนฟกของเครื่องพิมพดวยพารามิเตอรที่ถูก
ตองสําหรับ TCP/IP เชน IP แอดเดรสที่ถูกตองสําหรับเครือขาย

การกําหนดคาคอนฟกของ TCP/IP แบบอาศัยเซิรฟเวอร แบบ AutoIP และ
แบบทีก่ําหนดดวยตนเอง
เมื่อเครื่องพิมพอยูในสภาวะการตั้งคาดฟีอลตจากโรงงาน และเครื่องเปดอยู ในขั้นแรก เคร่ืองพิมพจะรับคาคอน
ฟกของ TCP/IP โดยใชวิธทีี่อาศัยเซิรฟเวอร เชน BOOTP หรือ DHCPหากเครื่องพิมพไมสามารถรับคาไดดวย
วิธีน้ี ระบบจะกําหนดคาคอนฟกของเครื่องพิมพโดยใชโปรโตคอล AutoIPนอกจากวิธเีหลานี้แลว ทานยังสามารถ
กําหนดคาคอนฟกของเครื่องพิมพดวยตนเองไดเครื่องมือที่ใชในการกําหนดคาดวยตนเอง ประกอบดวย เว็บเบรา
เซอร, แผงควบคุมของเครื่องพิมพ, ยูทิลิตกีลองเครื่องมือของ HP, หรือซอฟตแวรการจัดการที่อาศัย SNMP
(เชน HP Web Jetadmin)คาคอนฟกของ TCP/IP ที่ระบุดวยตนเองจะยังคงอยู ถึงแมจะมีการปด/เปดเคร่ือง
พิมพนอกจากนี้แลว ทานยังสามารถกําหนดคาคอนฟกใหมโดยใชวิธทีี่อาศัยเซิรฟเวอร (BOOTP และ/หรือ
DHCP) หรือ AutoIP เพียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือใชวิธกีําหนดคาคอนฟกของ TCP/IP ดวยตนเองไดเมื่อตอง
การ

การกําหนดคาคอนฟกของ TCP/IP แบบอาศัยเซิรฟเวอร
เมื่อเครื่องพิมพใชการตั้งคาของโรงงานอยู ขั้นแรกเครื่องพิมพจะใช DHCP แตถาไมสําเร็จ เคร่ืองพิมพจะใช
BOOTP และถายังคงไมสําเร็จ เคร่ืองพิมพจะรับคา IP แอดเดรสจาก AutoIPระบบจะไมกําหนด IP แอดเดรสดี
ฟอลต หากสายเคเบิลเครือขายไมไดตออยูกับเครื่องพิมพ

การกําหนดคาคอนฟกของ IP แอดเดรสดีฟอลต
ระบบจะกําหนด IP แอดเดรสดฟีอลตจากโปรโตคอล AutoIP หากไมสามารถใชวิธทีี่อาศัยเซิรฟเวอรไดเม่ือ
DHCP หรือ BOOTP ไมสามารถรับคา IP แอดเดรส เครื่องพิมพจะใชเทคนิคการกําหนดแอดเดรสโดยใชการ
เชื่อมโยงในระบบ เพื่อระบุ IP แอดเดรสที่ไมซํ้ากันการกําหนดแอดเดรสโดยใชการเชื่อมโยงในระบบนี้อาจเรียก
อีกอยางวา AutoIPIP แอดเดรสที่ระบุจะอยูในชวงระหวาง 169.254.1.0 ถึง 169.254.254.255 (ซึ่งจะอางอิง
เปน 169.254/16) และควรจะใชงานไดอยางไรก็ตาม คาน้ีสามารถแกไขเพิ่มเติมไดสําหรับเครือขายของทาน
โดยใชเครื่องมือกําหนดคาคอนฟกของ TCP/IP หากจําเปนเมื่อใชแอดเดรสที่กําหนดโดยการเชื่อมโยงในระบบ
เราจะไมไดใชซับเน็ตซับเน็ตมาสกจะมีคาเปน 255.255.0.0 ซึ่งไมสามารถแกไขไดแอดเดรสที่กําหนดจากการ
เชื่อมโยงในระบบจะไมออกนอกการเชื่อมโยงในระบบ และจะไมสามารถใชอินเตอรเน็ตไดเกตเวยแอดเดรสดี
ฟอลตจะตรงกับแอดเดรสที่กําหนดจากการเชื่อมโยงในระบบหากมีการตรวจพบแอดเดรสที่ตรงกัน เครื่องพิมพจะ
ระบุแอดเดรสใหมโดยอัตโนมัต ิ(หากจําเปน) เพื่อใหสอดคลองกับวิธกีําหนดแอดเดรสจากการเชื่อมโยงภายใน
ระบบที่เปนมาตรฐานIP แอดเดรสที่กําหนดในเครื่องพิมพของทานอาจมาจากการตรวจสอบหนาแสดงคอนฟเก
อเรชันสําหรับเครือขายของเครื่องพิมพเนื่องจากโปรโตคอลแบบอาศัยเซิรฟเวอรจะใชเวลาสักพักหนึ่งกอนที่จะ
หมดเวลา ทานสามารถกําหนดให AutoIP ทํางานเร็วขึ้น โดยเลิกใชบริการ BOOTP และ DHCP ในเครื่องพิมพ
โดยกําหนดไดจากเว็บเบราเซอร
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เครื่องมือกําหนดคาคอนฟกของ TCP/IP
การกําหนดคาคอนฟกดวยพารามิเตอรของ TCP/IP ที่ถูกตองสําหรับเครือขายของทานสามารถทําไดดวยวิธตีอไป
นี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครื่องพิมพและระบบปฏิบัตกิารของทานดวย

● ใชซอฟตแวร — ทานสามารถใชซอฟตแวรติดตั้งเครื่องพิมพในกลองเครื่องมือของ HP 

● BOOTP — ทานสามารถดาวนโหลดขอมูลจากเซิรฟเวอรที่ใชเครือขายโดยใช BOOTP (Bootstrap
Protocol) ทุกครั้งที่เปดเคร่ืองพิมพBOOTP daemon, bootpd ตองทํางานอยูบนเซิรฟเวอร BOOTP ที่
เครื่องพิมพสามารถใชงานได

● DHCP — คุณสามารถใช Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)โปรโตคอลนีส้ามารถใช
งานไดในระบบ HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, Windows NT/2000/XP,
NetWare และ Mac(โปรดดทูี่คูมือของระบบปฏิบัตกิารในเครือขายของทาน เพื่อตรวจสอบวาระบบปฏิบัติ
การในเซิรฟเวอรของทานสนับสนุนการใช DHCP หรือไม)

หมายเหตุ ระบบ Linux และ UNIX: โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมจากหนาหลักของ bootpdในระบบ HP-UX systems ไฟลคอน
ฟเกอเรชันตัวอยางของ DHCP (dhcptab) จะอยูในไดเรคทอรี /etcเนื่องจากปจจุบัน HP-UX ยังไมมี
Dynamic Domain Name Services (DDNS) สําหรับการใช DHCP ดังนั้น HP ขอแนะนําใหทานกําหนด
ชวงเวลากอนหนาของเครื่องพิมพเปน ไมจํากัดการกําหนดคานี้จะชวยทําใหม่ันใจวา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ
จะไมเปลี่ยนแปลง จนกวาจะถึงเวลาที่กําหนดใน Dynamic Domain Name Services
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การใช BOOTP/TFTP

BOOTP (Bootstrap Protocol) เปนวิธทีี่สะดวกรวดเร็วในการกําหนดคาคอนฟกของเครื่องพิมพโดยอัตโนมัติ
สําหรับการทํางานของเครือขาย TCP/IPเมื่อเปดเครื่อง เครื่องพิมพจะสงคําขอ BOOTP ไปยังเครือขาย
เซิรฟเวอร BOOTP ที่ไดรับการกําหนดคาอยางเหมาะสมในเครือขายจะตอบกลับดวยขอความที่มีขอมูลการ
กําหนดคาเครือขายขั้นตนสําหรับเครื่องพิมพการตอบกลับของเซิรฟเวอร BOOTP อาจระบุไฟลที่มีขอมูลคอนฟ
เกอเรชันเพิ่มเติมสําหรับเซิรฟเวอรการพิมพการดาวนโหลดจะตองอาศัยโปรโตคอล TFTP (ซ่ึงไมใชคุณสมบัตท่ีิ
รองรับในเครื่องพิมพรุนนี้)ดังนั้น ไฟลคอนฟเกอเรชัน TFTP ที่อยูในเซิรฟเวอร BOOTP หรือเซิรฟเวอร
TFTP อ่ืนจะไมไดรับการประมวลผลเซิรฟเวอร BOOTP มักจะเปนระบบ UNIX หรือ Linuxเซิรฟเวอร
Windows NT/2000/XP และ NetWare สามารถตอบกลับคําขอ BOOTP ไดเซิรฟเวอร
Windows NT/2000/XP จะมีการคอนฟเกอรผานเซอรวิส Microsoft DHCPสําหรับการตั้งคาเซิรฟเวอร
NetWare BOOTP โปรดอานในเอกสารของ NetWare

หมายเหตุ หากเครื่องพิมพและเซิรฟเวอร BOOTP/DHCP อยูในซับเน็ตตางกัน คอนฟเกอเรชันของ IP อาจไมทํางาน ยก
เวนกรณท่ีีเราเตอรสนับสนุนคุณสมบัต ิ“BOOTP Relay” (ยอมใหมีการสงคําขอ BOOTP ระหวางซับเน็ต)

ทําไมจึงควรใช BOOTP?
การใช BOOTP เพื่อดาวนโหลดขอมูลคอนฟเกอเรชันมีขอดดีังตอไปนี้:

● เสริมการควบคุมคอนฟเกอเรชันของเครื่องพิมพคอนฟเกอเรชันโดยวิธอ่ืีน เชน แผงควบคุมของเครื่องพิมพ
จะสามารถทําไดเฉพาะกับพารามิเตอรบางอยางท่ีจํากัด

● ความสะดวกในการจัดการคอนฟเกอเรชันพารามิเตอรคอนฟเกอเรชันเครือขายสําหรับทั้งเครือขายจะถูกเก็บ
ไวในตําแหนงเดียว

● ความสะดวกในการคอนฟเกอรเคร่ืองพิมพสามารถดาวนโหลดคอนฟเกเรชันของเครือขายไดโดยอัตโนมัติ
ทุกครั้งที่มีการเปดใชเซิรฟเวอรการพิมพ

หมายเหตุ การทํางานของ BOOTP น้ันคลายกับ DHCP แตพารามิเตอร IP ที่ไดจะเหมือนกัน เมื่อปด/เปดระบบสําหรับ
DHCP พารามิเตอรคอนฟเกอเรชัน IP จะถูกกําหนดใหชั่วคราว และจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่ออยูในสถานะเริ่มตน
ของโรงงาน และเปดเครื่อง เครื่องพิมพจะพยายามคอนฟเกอรตนเองโดยใชวิธกีารแบบไดนามิคหลายวิธ ีซึ่งหนึ่ง
ในวิธเีหลานี้ก็คือ BOOTP

BOOTP ใน UNIX
หัวขอนี้จะกลาวถึงการคอนฟเกอรเซิรฟเวอรพิมพโดยใชเซอรวิส BOOTP (โปรโตคอล Bootstrap) ใน
เซิรฟเวอร UNIXBOOTP ใชสําหรับดาวนโหลดขอมูลคอนฟเกอเรชันของเครือขายจากเซิรฟเวอรไปยังเครื่อง
พิมพผานเครือขาย

ระบบที่ใช Network Information Service (NIS)
หากระบบของทานใช NIS ทานอาจตองสรางแมป NIS ใหมโดยมีเซอรวิส BOOTP กอนที่จะทําขั้นตอนคอนฟเก
อเรชัน BOOTPโปรดอานเอกสารของระบบ

THWW การใช BOOTP/TFTP 29



การกําหนดคอนฟเกอเรชันของเซิรฟเวอร BOOTP
เพื่อใหเคร่ืองพิมพสามารถรับคาคอนฟกผานเครือขาย เซิรฟเวอร BOOTP จะตองไดรับการกําหนดคาดวยไฟล
คอนฟเกอเรชันท่ีเหมาะสมBOOTP จะใชโดยเครื่องพิมพ เพื่อรับรายการคาในไฟล /etc/bootptab ใน
เซิรฟเวอร BOOTPเมื่อเปดเครื่องพิมพ เครื่องจะสงคําขอ BOOTP ท่ีประกอบดวยแอดเดรส MAC (ฮารดแวร)
daemon ของเซิรฟเวอร BOOTP จะคนหาไฟล /etc/bootptab เพื่อหาแอดเดรส MAC ที่ตรงกัน และหากพบ
จะสงขอมูลคอนฟเกอเรชันที่ตรงกันใหกับเครื่องพิมพ เปนคําตอบ BOOTPขอมูลคอนฟเกอเรชันใน
ไฟล /etc/bootptab จะตองไดรับการปอนอยางถูกตองคําตอบ BOOTP อาจประกอบดวยชื่อของไฟลคอนฟเก
อเรชัน ที่ประกอบดวยพารามิเตอรคอนฟเกอเรชันที่เปนตัวเลือกซึ่งในกรณนีี้ เครื่องพิมพจะไมประมวลผลไฟลดัง
กลาวเชนกัน

หมายเหตุ HP ขอแนะนําใหใชเซิรฟเวอร BOOTP ที่อยูในซับเน็ตเดียวกับเครื่องพิมพ

หมายเหตุ แพ็คเก็ต BOOTP ที่สงออกไปอาจไมไดรับการสงตอใหกับเราเตอร ยกเวนกรณท่ีีมีการกําหนดคาเราเตอรใหถูก
ตอง

รายการของไฟล Bootptab
ตัวอยางของรายการไฟล /etc/bootptab สําหรับเครื่องพิมพในเครือขายโปรดทราบวาขอมูลคอนฟเกอเรชันประ
กอบดวยแท็กท่ีระบุพารามิเตอรตางๆ ของเคร่ืองพิมพ พรอมดวยการตั้งคาของพารามิเตอรเหลาน้ัน

รายการและแท็กที่ใชไดจะปรากฏอยูในตาราง แท็กที่รองรับในไฟลเริ่มตน BOOTP/DHCP

picasso:\

:hn:\

:ht=ether:\

:vm=rfc1048:\

:ha=0001E6123456:\

:ip=192.168.40.39:\

:sm=255.255.255.0:\

:gw=192.168.40.1:\

:lg=192.168.40.3:\

:T144=“hpnp/picasso.cfg”:

แท็กทีร่องรับในไฟลเริ่มตน BOOTP/DHCP

ตัวเลือก คําอธิบาย

โหนด ช่ือของอุปกรณตอพวงชื่อนี้ใชระบุจุดเริ่มตนของรายการ
พารามิเตอรสําหรับอุปกรณตอพวงNodename จะตองเปน
ชองแรกในรายการ (ในตัวอยางขางตน คา nodename
คือ “picasso”)

ht แท็กประเภทฮารดแวรสําหรับเคร่ืองพิมพ ใหกําหนดเปน
ether สําหรับอีเธอรเน็ตแท็กน้ีจะตองอยูหนาแท็ก ha

vm แท็กรูปแบบการรายงาน BOOTP (จําเปน)กําหนด
พารามิเตอรน้ีเปน rfc1048
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ตัวเลือก คําอธิบาย

ha แท็กแอดเดรสของฮารดแวรแอดเดรสฮารดแวร (MAC) คือ
แอดเดรสระดับการเชื่อมโยง หรือแอดเดรสของสถานี
สําหรับเครื่องพิมพโดยจะพบอยูในหนาการกําหนดคาของ
เครือขายสําหรับเคร่ืองพิมพเปน HARDWARE
ADDRESS

ip แท็กแอดเดรส IP (จําเปน)แอดเดรสนี้จะเปนแอดเดรส IP
ของเคร่ืองพิมพ

sm แท็กซับเน็ตมาสกซับเน็ตมาสกจะใชโดยเครื่องพิมพ เพื่อระบุ
สวนของแอดเดรส IP ที่ระบุหมายเลขเครือขาย/เครือขาย
ยอย และแอดเดรสของแมขาย

gw แท็กแอดเดรส IP ของเกตเวยแอดเดรสนี้จะระบุแอดเดรส
IP ของเกตเวยเร่ิมตน (เราเตอร) ที่เคร่ืองพิมพจะใชในการ
สื่อสารกับซับเน็ตอื่นๆ

ds แท็กแอดเดรส IP ของเซิรฟเวอร DNS (Domain Name
System)ทานสามารถระบุเซิรฟเวอรช่ือไดเพียงหนึ่งคาเทา
น้ัน

lg แท็กแอดเดรส IP ของเซิรฟเวอร syslogระบุเซิรฟเวอรที่
เคร่ืองพิมพจะสงขอความบันทึกการทํางานไป

hn แท็กชื่อแมขายแท็กนี้จะไมรับคา แตจะทําให daemon
ของ BOOTP ดาวนโหลดชื่อแมขายไปยังเครื่องพิมพช่ือแม
ขายจะแสดงอยูในหนาการกําหนดคาเครือขายของเครื่อง
พิมพ หรือแสดงเปนผลลัพธของคําขอ SNMP sysName
โดยแอปพลิเคชันของเครือขาย

dn แท็กชื่อโดเมนระบุชื่อโดเมนของเครื่องพิมพ (เชน
support.hp.com)ไมรวมชื่อแมขาย เน่ืองจากไมใชช่ือโด
เมนแบบเต็ม (เชน printer1.support.hp.com)

tr ไทมเอาต DHCP T1 ซ่ึงระบุเวลาที่เปลี่ยนการระบุของ
DHCP (เปนวินาที)

tv ไทมเอาต DHCP T2 ซ่ึงระบุเวลาที่กลับมาใชการระบุของ
DHCP (เปนวินาที)

หมายเหตุ เครื่องหมายโคลอน (:) ใชแสดงการสิ้นสุดชอง และเครื่องหมายทับกลับดาน (\) แสดงวารายการนั้นมีตอไปยัง
บรรทัดถัดไปหามใชชองวางระหวางตัวอักษรในบรรทัดชื่อตางๆ เชน ชื่อแมขาย จะตองเร่ิมตนดวยตัวอักษร และ
จะมีไดเฉพาะตัวอักษร ตัวเลข จุด (สําหรับชื่อโดเมนเทานั้น) หรือเครื่องหมายขีดกลางหามใชอักขระขีดลาง (_)
โปรดอานเอกสารของระบบ หรือวิธใีชแบบออนไลนเพื่อดขูอมูลเพิ่มเติม

แท็กทีร่องรับในไฟลเริ่มตน BOOTP/DHCP (ทําตอ)
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การใช DHCP

โปรโตคอล Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, RFC 2131/2132) เปนกลไกการกําหนด
คอนฟเกอเรชันอัตโนมัตทิี่เครื่องพิมพใชหากทานมีเซิรฟเวอร DHCP ในเครือขาย เครื่องพิมพจะรับแอดเดรส
IP จากเซิรฟเวอรโดยอัตโนมัต ิและรีจิสเตอรชื่อกับเซอรวิสการตั้งชื่อแบบไดนามิคมาตรฐาน RFC 1001 และ
1002 หากมีการระบุแอดเดรส IP ของเซิรฟเวอร WINS (Windows Internet Naming Service)

หมายเหตุ เซอรวิส DHCP จะตองใชงานไดในเซิรฟเวอรโปรดอานเอกสารของระบบ หรือวิธใีชแบบออนไลนในการติดตั้ง
หรือใชงานเซอรวิส DHCP

หมายเหตุ หากเครื่องพิมพและเซิรฟเวอร BOOTP/DHCP อยูในซับเน็ตตางกัน คอนฟเกอเรชันของ IP อาจไมทํางาน ยก
เวนกรณท่ีีเราเตอรยอมใหมีการสงคําขอ BOOTP ระหวางซับเน็ต

ระบบ UNIX
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา DHCP ในระบบ UNIX โปรดอานหนา bootpd manในระบบ HP-UX
systems ไฟลคอนฟเกอเรชันตัวอยางของ DHCP (dhcptab) จะอยูในไดเรคทอรี /etcเนื่องจากปจจุบัน HP-
UX ยังไมมี Dynamic Domain Name Services (DDNS) สําหรับการใช DHCP ดังน้ัน HP ขอแนะนําให
ทานกําหนดชวงเวลากอนหนาของเซิรฟเวอรพิมพเปน ไมจํากัดเพื่อใหแอดเดรส IP ของเซิรฟเวอรพิมพไมมีการ
แปลี่ยนแปลง จนกวาจะมีการกําหนด Dynamic Domain Name Services ให

ระบบ Windows
เครื่องพิมพรองรับคอนฟเกอเรชันของ IP จากเซิรฟเวอร DHCP ที่ใช Windows NT/2000/XP หัวขอนี้จะ
กลาวถึงการกําหนดคาพลู หรือ “ขอบเขต” ของแอดเดรส IP ที่เซิรฟเวอร Windows สามารถระบุหรือใหยืมแกผู
ขอเมื่อกําหนดคาสําหรับการทํางานดวย BOOTP หรือ DHCP และเปดเครื่อง เคร่ืองพิมพจะสงคําขอ BOOTP
หรือ DHCP เพื่อขอการกําหนดคา IPหากตั้งคาไวอยางถูกตอง เซิรฟเวอร DHCP ที่ใช Windows จะตอบกลับ
โดยระบุขอมูลคอนฟเกอเรชัน IP ของเซิรฟเวอรการพิมพ

หมายเหตุ ขอมูลนี้มีใหเปนภาพรวมหากตองการทราบรายละเอียดหรือตองการรับความชวยเหลือเพิ่มเติม โปรดอานขอมูลท่ี
มาพรอมกับซอฟตแวรเซิรฟเวอร DHCP ของทาน

หมายเหตุ ในการหลีกเลี่ยงปญหาจากแอดเดรส IP ที่มีการเปลี่ยนแปลง HP ขอแนะนําใหมีการระบุแอดเดรส IP โดยไม
จํากัดแอดเดรส IP ที่กําหนดหรือสงวนไว

32 บท 3  ระบบเครือขาย THWW



เซิรฟเวอร Windows NT 4.0
ในการกําหนดขอบเขตของ DHCP ในเซิรฟเวอร Windows NT 4.0 ใหดําเนินการดังตอไปนี้:

1. ที่เซิรฟเวอร Windows NT ใหเปดวินโดวของ Program Manager และดับเบิลคลกิทีไ่อคอน Network
Administrator

2. ดับเบิลคลกิทีไ่อคอน DHCP Manager เพื่อเปดวินโดวนี้

3. เลือ กServer และเลือก Server Add

4. พิมพแอดเดรส IP ของเซิรฟเวอร และคลกิที ่OK เพื่อกลับสูวินโดวของ DHCP Manager

5. ในรายการของเซิรฟเวอร DHCP ใหคลกิที่เซิรฟเวอรท่ีเพิ่มเพิ่มไว จากนั้นเลือก Scope และเลือก Create

6. เลือก Set up the IP Address Poolในสวน IP Address Pool ใหกําหนดชวงของแอดเดรส IP โดย
พิมพแอดเดรส IP เริ่มตนในชอง Start Address และพิมพแอดเดรส IP สิ้นสุดในชอง End Addressนอก
จากนี้ ใหพิมพซับเน็ตมาสกที่จะใชกับพลูแอดเดรส IPแอดเดรส IP เริ่มตนและสิ้นสุดจะกําหนดจุดสิ้นสุดของ
พลูแอดเดรสที่ระบุใหกับขอบเขตนี้

หมายเหตุ หากตองการ ทานสามารถยกเวนชวงของแอดเดรส IP ภายในขอบเขต

7. ในสวน Lease Duration ใหเลือก Unlimited จากนั้นเลือก OKHP แนะนําใหมีการระบุเคร่ืองพิมพทั้ง
หมด โดยไมจํากัดเวลาในการกําหนด เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่เกิดจากแอดเดรส IP ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
ก็ตาม โปรดทราบวาการเลือกระยะเวลาที่ไมจํากัดสําหรับขอบเขต จะทําใหไคลเอนตในขอบเขตนั้นมีระยะ
เวลาการใชงานไมจํากัดหากทานตองการใหไคลเอนตในเครือขายมีระยะเวลาการใชงานที่จํากัด ทานสามารถ
กําหนดระยะเวลาใหจํากัด แตควรกําหนดเครื่องพิมพทั้งหมดเปนไคลเอนตที่สงวนสําหรับขอบเขตนั้น

8. ขามขั้นตอนนี้ หากทานไดระบุระยะเวลาที่ไมจํากัดไวในขั้นตอนกอนหนานีม้ิฉะนั้น ใหเลือก Scope และ
เลือก Add Reservations เพื่อกําหนดเครื่องพิมพเปนไคลเอนตท่ีสงวนไวสําหรับแตละเครื่องพิมพ ใหทํา
ตามขั้นตอนตอไปนี้ในวินโดว Add Reserved Clients เพื่อตั้งคาการสงวนสําหรับเครื่องพิมพ:

a. พิมพแอดเดรส IP ท่ีเลือก

b. รับแอดเดรส MAC หรือแอดเดรสฮารดแวรจากหนาการกําหนดคา และพิมพแอดเดรสนั้นในชอง
Unique Identifier

c. พิมพชื่อไคลเอนต (ชื่อใดก็ได)

d. เลือก Add เพื่อเพิ่มไคลเอนตท่ีสงวนในการลบการสงวน ในวินโดว DHCP Manager ใหเลือก
Scope และเลือก Active Leasesในวินโดว Active Leases ใหคลกิทีก่ารสงวนที่ทานตองการลบ
และเลือก Delete

9. เลือก Close เพื่อกลับสูวินโดว DHCP Manager

10. ขามขั้นตอนนี้ หากทานไมตองการใช WINS (Windows Internet Naming Service)มิฉะนั้นใหปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตอไปนี้ ขณะที่กําหนดคาเซิรฟเวอร DHCP:

a. จากวินโดว DHCP Manager ใหเลือกตัวเลือก DHCP และเลือกตัวเลือกหนึ่งจากคาตอไปนี้:

● Scope— (ขอบเขต) หากทานตองการใช Name Services เฉพาะกับขอบเขตที่เลือก

● Global— (ทั้งระบบ) หากทานตองการใช Name Services กับทุกขอบเขต

b. เพิ่มเซิรฟเวอรในรายการ Active Optionsจากวินโดว DHCP Options ใหเลือก WINS/NBNS
Servers (044) จากรายการ Unused Optionsเลือก Add จากนั้นเลือก OKคําเตือนจะปรากฏขึ้น
ใหทานกําหนดประเภทของโหนดซึ่งจะทําในขั้นตอน 10d
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c. ในขั้นตอนนี้ ทานตองระบุแอดเดรส IP ของเซิรฟเวอร WINS โดยทําดังตอไปน้ี:

● เลือก Value และเลือก Edit Array

● จาก IP Address Array Editor ใหเลือก Remove เพื่อลบแอดเดรสที่กําหนดไวกอนหนานี้ และ
ไมตองการใชจากนั้นพิมพแอดเดรส IP ของเซิรฟเวอร WINS และเลือก Add

● เมื่อแอดเดรสนั้นปรากฏในรายการของแอดเดรส IP ใหเลือก OKซ่ึงทานจะกลับสูวินโดว DHCP
Optionsหากแอดเดรสที่เพิ่มปรากฏอยูในรายการของแอดเดรส IP (ทางดานลางของวินโดว) ให
ไปที่ขั้นตอน 10dมิฉะนั้น ใหไปทําตามขั้นตอน 10c ซ้ํา

d. จากวินโดว DHCP Options ใหเลือก WINS/NBT Node Type (046) จากรายการ Unused
Optionsเลือก Add เพื่อเพิ่มประเภทโหนดในรายการ Active Optionsในชอง Byte ใหพิมพ 0x4
เพื่อระบุโหนดแบบผสม จากนั้นกด OK

11. คลิกที ่Close เพื่อออกจาก Program Manager

เซิรฟเวอร Windows 2000
ในการกําหนดขอบเขตของ DHCP ในเซิรฟเวอร Windows 2000 ใหดําเนินการดังตอไปนี้:

1. เรียกใชยูทิลิตจีัดการ DHCP ของ Windows 2000คลิกท่ี Start แลวไปที่ Settings จากนั้น คลกิที่
Control Panelเปดโฟลเดอร Administrative Tools และเรียกใชยูทิลิต ีDHCP

2. ในวินโดว DHCP ใหหาและเลือกเซิรฟเวอร Windows 2000 ในโครงสราง DHCPหากเซิรฟเวอรไม
ปรากฏอยูในโครงสราง ใหเลือก DHCP และคลกิทีเ่มน ูAction เพื่อเพิ่มเซิรฟเวอร

3. หลังจากเลือกเซิรฟเวอรในโครงสราง DHCP ใหคลกิทีเ่มน ูAction และเลือก New Scopeซ่ึงจะเปนการ
เรียกใชโปรแกรม Add New Scope Wizard

4. ในโปรแกรม Add New Scope Wizard ใหคลกิที ่Next

5. ปอนชื่อและคําอธิบายของขอบเขต จากนั้นคลิกท่ี Next

6. ปอนชวงของแอดเดรส IP สําหรับขอบเขต (แอดเดรส IP เริ่มตนและแอดเดรส IP ที่ส้ินสุด)นอกจากนั้น ให
ปอนซับเน็ตมาสกคลิก Next

หมายเหตุ หากใชซับเน็ต ซับเน็ตมาสกนี้จะกําหนดสนของแอดเดรส IP ที่ระบุซับเน็ต และสวนที่ระบุอุปกรณไคลเอนต

7. หากกระทําได ใหปอนชวงของแอดเดรส IP ภายในขอบเขตที่จะยกเวนโดยเซิรฟเวอรคลกิ Next

8. กําหนดระยะเวลาการกําหนดแอดเดรส IP สําหรับไคลเอนต DHCPคลกิ NextHP ขอแนะนําใหมีการระบุ
แอดเดรส IP ที่สงวนไวสําหรับเครื่องพิมพทั้งหมดซึ่งจะทําไดหลังจากที่ทานกําหนดขอบเขตแลว (โปรดดขูั้น
ตอนที่ 11)

9. ในการกําหนดคาตัวเลือก DHCP สําหรับขอบเขตนี้ในภายหลัง ใหเลือก No และคลกิที ่Nextในการกําหนด
คาตัวเลือก DHCP ทันที ใหเลือก Yes และคลกิที ่Next

a. หากตองการ ใหระบุแอดเดรส IP ของเราเตอร (หรือเกตเวยเริ่มตน) ที่จะใชโดยไคลเอนตคลกิ Next

b. หากตองการ ใหระบุชื่อโดเมน และเซิรฟเวอร DNS (Domain Name System) สําหรับไคลเอนตคลิ
ก Next

c. เลือก Yes เพื่อเรียกใชตัวเลือก DHCP ทันที และคลกิที ่Next

10. ทานไดกําหนดขอบเขต DHCP สําหรับเซิรฟเวอรนี้สําเร็จแลวคลกิท่ี Finish เพื่อปดโปรแกรม wizard

11. กําหนดคาเครื่องพิมพดวยแอดเดรส IP ท่ีสงวนไวภายในขอบเขตของ DHCP:

a. ในโครงสราง DHCP ใหเปดโฟลเดอรสําหรับขอบเขต และเลือก Reservations

b. คลิกทีเ่มน ูAction และเลือก New Reservation

c. ปอนขอมูลที่เหมาะสมในแตะชอง รวมถึงแอดเดรส IP ที่สงวนไวของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ แอดเดรส MAC สําหรับเครื่องพิมพจะใชไดในหนาการกําหนดคาของเครื่องพิมพ
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d. ในประเภทที่รองรับ ใหเลือก DHCP only จากนั้นคลิกท่ี Add

หมายเหตุ การเลือก Both หรือเฉพาะ BOOTP จะทําใหมีการกําหนดคาคอนฟกผาน BOOTP เน่ืองจากลําดับของการเริ่ม
ตนคําขอของโปรโตคอลการกําหนดคาคอนฟก

e. ระบุไคลเอนตที่สงวนไว หรือคลกิที ่Closeไคลเอนตที่สงวนไวซึ่งเพิ่มขึ้น จะแสดงอยูในโฟลเดอร
Reservations สําหรับขอบเขต

12. ปดยูทิลิตกีารจัดการ DHCP

ระบบ NetWare
เซิรฟเวอร NetWare 5.x มีเซอรวิสการกําหนดคา DHCP สําหรับไคลเอนตของเครือขาย รวมถึงเครื่องพิมพ HP
ในการกําหนดเซอรวิส DHCP ในเซิรฟเวอร NetWare โปรดอานเอกสารและขอมูลสนับสนุนของ Novell
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ในการสิ้นสุดการกําหนดคา DHCP

ขอควรระวัง การเปลี่ยนแปลงแอดเดรส IP ของเครื่องพิมพ อาจทําใหมีการอัปเดตคอนฟเกอเรชันการพิมพของเครื่องพิมพหรือ
ระบบ สําหรับไคลเอนตหรือเซิรฟเวอรหากทานไมตองการใหมีการกําหนดคาของเครื่องพิมพผาน DHCP ทานจะ
ตองกําหนดคาเครื่องพิมพโดยใชวิธกีารกําหนดคาอื่นทานสามารถกําหนดพารามิเตอร TCP/IP ดวยตนเอง ผาน
ทางเว็บเบราเซอรที่สนับสนุน โดยใชเว็บเซิรฟเวอรภายในของเครื่องพิมพ แผงควบคุมของเครื่องพิมพ หรือกลอง
เครื่องมือของ HP หากทานเปลี่ยนเปนการกําหนดคา BOOTP พารามิเตอรที่กําหนดโดยใช DHCP จะถูกปลด
ออก และเริ่มตนโปรโตคอล TCP/IPหากทานเปลี่ยนเปนการกําหนดคาดวยตนเอง คาแอดเดรส IP ท่ีกําหนดดวย
DHCP จะถูกปลดปลอย และระบบจะใชพารามิเตอร IP ที่ผูใชกําหนดดังนั้น หากทานกําหนดคาแอดเดรส IP
ดวยตนเอง ทานควรกําหนดพารามิเตอรการกําหนดคาทั้งหมด เชน ซับเน็ตมาสก และเกตเวยเริ่มตน
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การใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2600n ชวยใหคุณสามารถกําหนดแอดเดรส IP โดยอัตโนมัต ิโดยใช
BOOTP หรือ DHCPสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ การกําหนดคาคอนฟกของ IP แอดเดรสดฟีอลต

ในการกําหนดแอดเดรส IP ดวยตนเองจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ โปรดดทูี่ การกําหนดคาคอนฟก IP แอด
เดรสแบบสเตตคิใหกับเคร่ืองพิมพ
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การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว

ทานสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพื่อดหูรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาคอนฟก IP ไดโดยเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว
และคลกิทีแ่ท็บ Networkingโปรดดทูี่ การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว

จากแท็บ Networking ทานสามารถแกไขคอนฟเกอเรชันตอไปนี้:

● ชื่อแมขาย

● แอดเดรส IP ที่กําหนดเอง

● ซับเน็ตมาสกที่กําหนดเอง

● เกตเวยเริ่มตนที่กําหนดเอง

● เซิรฟเวอร WINS ท่ีกําหนดเอง

หมายเหตุ ในการเปลี่ยนคอนฟเกอเรชันของเครือขาย ทานอาจตองเปลี่ยน URL ของเบราเซอรกอนที่จะสามารถสื่อสารกับ
เครื่องพิมพไดเคร่ืองพิมพจะใชไมไดเปนเวลาสองสามวินาที ขณะที่เครือขายมีการรีเซ็ต
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งานพิมพ

หัวขอนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับงานพิมพทั่วๆ ไป

● การใสกระดาษในถาด

● การพิมพบนสื่อที่ใชพิมพแบบพิเศษ

● การควบคุมงานพิมพ

● การพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน

● การยกเลิกงานพิมพ

โปรดดขูอมูลเกี่ยวกับการจัดการเครื่องพิมพและการตั้งคาโดยใชกลองเครื่องมือของ HP ไดที่ การดูแลรักษา
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การใสกระดาษในถาด

ใชวัสดพุิมพพิเศษ เชน ซองจดหมาย ฉลาก กระดาษผิวมันสําหรับ HP LaserJet กระดาษ HP LaserJet
Photo paper และแผนใสในถาด 1 และถาด 2

การใสกระดาษในถาด 1
ถาด 1 (ชองปอนกระดาษแผนเดียว) พิมพวัสดพุิมพหรือซองครั้งละหนึ่งแผนหรือซอง ใชถาด 1 เมื่อ
ปอนกระดาษ ซองจดหมาย โปสการด ฉลาก กระดาษมัน HP LaserJet glossy paper กระดาษ
HP LaserJet Photo paper หรือแผนใส ทานสามารถใชถาด 1 เพื่อพิมพงานหนาแรกลงบนวัสดกุารพิมพที่
แตกตางไปจากสวนที่เหลือของเอกสารได

โปรดดขูอมูลเกี่ยวกับการใสวัสดพุิเศษที่ใชพิมพ เชน ฉลาก และแผนใส ไดท่ี การพิมพบนสื่อที่ใชพิมพแบบพิเศษ

หากตองการใสกระดาษในถาดกระดาษ 1
1. ตัวกั้นกระดาษชวยใหแนใจวาวัสดพุิมพจะถูกโหลดเขาไปในเครื่องพิมพอยางถูกตองและงานพิมพไมเอียง

(เกิดการพิมพเอียงบนวัสดพุิมพ) เล่ือนตัวกั้นความกวางของกระดาษใหกวางกวาสื่อที่ใชพิมพเล็กนอย

2. ใสวัสดทุี่ใชพิมพเขาในถาด 1 โดยใหดานที่จะพิมพหงายหนาขึ้น และขอบบนดานสั้นเขาในถาด ตรวจดใูหแน
ใจวาไดสอดวัสดทุี่ใชพิมพลงในเครื่องพิมพลึกพอเพื่อใหกลไกการโหลดกระดาษสามารถจับวัสดุพิมพได

หมายเหตุ หากทานตองการพิมพสองดานดวยตนเอง โปรดดคูําแนะนําเกี่ยวกับการใสกระดาษที่ การพิมพบนกระดาษทั้งสอง
ดาน
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การใสถาด 2 หรือถาดเสริม 3
ถาดกระดาษ 2 และถาดเสริม 3 เปนการปอนจากทางดานหนาเครื่องพิมพโดยสามารถบรรจดุกระดาษไดสูงสุดถึง
250 หนา ถาดกระดาษ 2 ยังสามารถใชใสวัสดกุารพิมพอื่นๆ เชน ซองจดหมาย โปสการด แผนใส กระดาษ HP
LaserJet glossy paper และกระดาษ HP LaserJet Photo paper

ขอควรระวัง ไมตองคลีก่ระดาษกอนใสลงในถาด ไมควรใสกระดาษมากเกินไป

ขอควรระวัง หลีกเลี่ยงการนํากระดาษที่มีรอยพับกลับมาใชงานใหม การนําเอากระดาษที่มีรอยพับกลับมาใชงานใหม อาจทําให
เครื่องพิมพเกิดการชํารุดและตองซอมเครื่องโดยไมถืออยูในเงื่อนไขการรับประกัน

การใสถาด 2 หรือถาดเสริม 3

หมายเหตุ คําแนะนําเหมือนกับการโหลดสื่อในถาด 2 และถาดเสริม 3

1. ดึงถาด 2 หรือถาดเสริม 3 ออกจากเครื่องพิมพ

2. เลื่อนตัวกั้นความกวางของกระดาษใหพอดกีับขนาดกระดาษที่ตองการใส ถาด 2 และถาดเสริม 3 สามารถใส
กระดาษมาตรฐานไดหลายขนาดดวยกัน
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3. ในกรณทีี่กระดาษที่ใชพิมพมีความยาวเกินกวาขนาด Letter/A4 ใหดึงสวนปลายของถาดรองกระดาษออก
จนไดขนาดพอเหมาะกับกระดาษที่ทานตองการใช

4. เลื่อนตัวกั้นความกวางของกระดาษใหกวางกวาสื่อที่ใชพิมพเล็กนอย

5. ใสกระดาษ หากเปนกระดาษพิเศษ เชน กระดาษหัวจดหมาย ใหปอนโดยดานท่ีจะพิมพหงายหนาขึ้น และ
ขอบบนหันไปที่ดานหนาของถาด

หมายเหตุ ในกรณทีี่ทานพิมพโดยใชคุณสมบัต ิพิมพสองดาน (ดวยตนเอง) โปรดดคูําแนะนําเกี่ยวกับการใสกระดาษที่ การ
พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน
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6. ตรวจสอบใหแนใจวาปกกระดาษแบนราบในถาดทั้งสี่มุม และใหกระดาษอยูใตแถบบอกความสูงของตัวกั้น
ความยาวของกระดาษที่ดานหลังของถาด

7. เลื่อนถาดกลับเขาในเครื่องพิมพ ดานหลังของถาดจะยื่นออกมาจากดานหลังของเครื่องพิมพ
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การพิมพบนสื่อทีใ่ชพิมพแบบพิเศษ

ในกรณทีี่พิมพบนวัสดุการพิมพพิเศษ ความเร็วในการพิมพอาจจะลดลงโดยอัตโนมัตเิพื่อเพิ่มคุณภาพการพิมพลง
บนวัสดกุารพิมพพิเศษนั้นๆ

ใชคําแนะนําเหลานี้เม่ือพิมพบนสื่อที่ใชพิมพแบบพิเศษ

การพิมพซองจดหมาย
ใชเฉพาะซองจดหมายที่แนะนําใหใชกับเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมไดจาก ขอกําหนดเกี่ยว
กับวัสดพุิมพ

● ใสซองจดหมายหนึ่งซองลงในถาด 1 หรือไมเกินสิบซองลงในถาด 2

● หามใสซองจดหมายลงในถาดกระดาษ 2 มากกวา 10 ซอง

● น้ําหนักของซองกระดาษไมควรเกิน 90 กรัม/ตารางเมตร

● โปรดตรวจสอบใหแนใจวาซองจดหมายไมฉีกขาด หรือเกาะติดกัน

● หามใชซองจดหมายแบบที่มีขอเกี่ยว กระดุม ชองแสดงชื่อที่อยูผูรับ การเคลือบ แถบกาวที่ไมมีกระดาษปด
หรือวัสดสุังเคราะหอื่นๆ

● หากทานใชซองจดหมายที่ขนาดไมไดมาตร°าน ใหเลือกประเภทซองจดหมายที่เหมาะสม สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดทูี่ การพิมพบนการดสต็อคหรือกระดาษที่กําหนดขนาดเอง

ขอควรระวัง การไมปฏิบัตติามคําแนะนําดังกลาวนี้อาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดพุิมพ

การพิมพบนซองจดหมายจากถาด 1
1. เลื่อนตัวกั้นความกวางของกระดาษดานขาง
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2. ใสซองจดหมายลงในถาด 1 โดยใหขอบดานสั้นหันเขาหาเครื่องพิมพและใหขอบที่มีแถบปดหงายขึ้น ตรวจดู
ใหแนใจวาไดสอดซองจดหมายลงในเครื่องพิมพลึกพอเพื่อใหกลไกการโหลดกระดาษสามารถจับวัสดพุิมพได

การพิมพบนซองจดหมายจากถาด 2
1. เปดถาด 2 และเลื่อนสวนขยายของถาดออกมาจนสุด หากถาด 2 เปดอยูแลว ใหเอากระดาษหรือวัสดพุิมพ

อื่นๆ ออกจากถาดปอนกระดาษ

2. เลื่อนตัวกั้นกระดาษในถาด 2 ออกใหกวางกวาซองจดหมายเล็กนอย
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3. วางปกซองจดหมายลงในถาด โดยใหดานที่มีขอบปดอยูดานขวา และหงายดานที่จะพิมพขึ้น และใหขอบดาน
สั้นหันเขาหาเครื่องพิมพ

หมายเหตุ หากซองจดหมายมีแนวพับที่ขอบดานสั้น ตองปอนขอบดานนี้เขาไปในเครื่องพิมพกอน

4. เลื่อนแผนกั้นกระดาษเขา จนกระทั่งสัมผัสกับปกซองจดหมายทั้งสองดานอยางพอด ีโดยไมทําใหซองงอ ปก
ซองจดหมายควรอยูในตําแหนงกึ่งกลางระหวางตัวกั้นกระดาษและตองอยูภายใตแท็บของตัวกั้นกระดาษพอดี

5. เลือกขนาด (Windows) เปนซองจดหมายที่ทานใช หรือเลือก Paper Source (Macintosh) ในกลองโต
ตอบ Print หรือในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

การพิมพฉลาก
โปรดทําตามคําแนะนําตอไปนี้สําหรับการใชฉลาก โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมที่ ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดพุิมพ
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ขอควรระวัง ใชเฉพาะฉลากที่แนะนําใหใชกับเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น เพื่อปองกันไมใหเครื่องพิมพเสียหาย หามพิมพบน
ฉลากแผนเดียวกันมากกวาหนึ่งครั้ง หรือพิมพโดยใชแผนฉลากไมเต็มแผน

● ไมควรใชฉลากที่มีรอยแยกจากแผนกาวดานหลัง หรือมีรอยยับ หรือมีความเสียหายไมวารูปแบบใดก็ตาม

● ใสหรือวางฉลากลงในถาดปอนกระดาษ โดยใหขอบดานสั้นเขาดานในกอน และดานที่จะพิมพคว่ําลงในถาด
1 และหงายดานที่จะพิมพขึ้นในถาด 2 สําหรับถาด 1 โดยตรวจดวูาไดสอดวัสดพุิมพลงในเครื่องพิมพใหลึก
พอ เพื่อใหกลไกการโหลดกระดาษสามารถจับวัสดกุารพิมพได

● เลือกประเภท (Windows) หรือเลือก Paper Source (Macintosh) เปน ฉลาก ในกลองโตตอบ Print
หรือในไดรเวอรเครื่องพิมพ

● หากมีปญหาแผนฉลากติดในเครื่องพิมพ โปรดดท่ีู นํากระดาษท่ีติดออก

แผนใส
เมื่อพิมพบนแผนใส ใหปฏิบัตติามคําแนะนําดังตอไปนี้:

ขอควรระวัง ใชเฉพาะแผนใสท่ีแนะนําใหใชกับเครื่องพิมพเลเซอรเทานั้น เพื่อปองกันไมใหเครื่องพิมพเสียหาย
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ขอควรระวัง แผนใสที่ไมไดรับการออกแบบมาสําหรับการพิมพดวยเครื่อง LasetJet อาจละลายในเครื่องพิมพ และทําให
เครื่องพิมพเสียหายได

● ใสหรือวางแผนใสลงในถาดปอนกระดาษ โดยใหขอบดานส้ันเขาดานในกอน และดานที่จะพิมพควํ่าลงใน
ถาด 1 และหงายดานที่จะพิมพขึ้นในถาด 2 สําหรับถาด 1 โดยตรวจดวูาไดสอดวัสดพุิมพลงในเครื่องพิมพให
ลึกพอ เพื่อใหกลไกการโหลดกระดาษสามารถจับวัสดกุารพิมพได

● เลือกประเภท (Windows) หรือเลือก Paper Source (Macintosh) เปน แผนใส ในกลองโตตอบ Print
หรือในไดรเวอรเครื่องพิมพ

● วางแผนใสในพื้นทีเ่รียบหลังจากที่นําแผนใสออกมาจากเครื่องพิมพแลว

การพิมพลงบนกระดาษมัน HP LaserJet glossy paper และกระดาษ HP
LaserJet photo paper
เครื่องพิมพนี้สามารถใชพิมพลงบนกระดาษมัน HP LaserJet glossy paper และกระดาษ HP LaserJet
photo paper ได ทําตามคําแนะนําตอไปนี้เมื่อพิมพบนกระดาษมัน HP LaserJet glossy paper โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมไดจาก ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดพุิมพ

● จับกระดาษมัน HP LaserJet glossy paper และกระดาษ HP LaserJet photo paper ท่ีสวนขอบ
ของกระดาษ น้ํามันที่ปลายนิ้วของทานอาจติดบนกระดาษ HP LaserJet glossy paper และ HP
LaserJet photo และอาจสงผลตอคุณภาพงานพิมพได

● ใชกระดาษมัน HP LaserJet glossy paper และกระดาษ HP LaserJet photo paper กับเครื่องพิมพนี้
เทานั้น เนื่องจากผลิตภัณฑตางๆ ของ HP ไดรับการออกแบบมาใหทํางานรวมกันเพื่อใหไดงานพิมพคุณภาพ
สูงสุด
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● ปอนหรือวางกระดาษมัน HP LaserJet glossy paper และกระดาษ HP LaserJet photo paper ลงใน
ถาดปอนกระดาษโดยใหดานบน ขอบดานสั้นเขากอนและดานที่จะพิมพควํ่าลงในถาด 1 หรือหงายขึ้นในถาด
2

● เลือกประเภท (Windows) หรือเลือก Paper Source (Macintosh) เปน กระดาษมัน หรือ กระดาษมัน
แบบหนา ในกลองโตตอบ Print หรือในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เลือก กระดาษมันแบบบาง สําหรับวัสดพุิมพที่
มีน้ําหนัก 105 กรัม/ตารางเมตร, กระดาษมัน สําหรับวัสดพุิมพท่ีมีน้ําหนัก 120 กรัม/ตารางเมตรและ
กระดาษมันแบบหนา สําหรับวัสดพุิมพท่ีมีน้ําหนัก 160 กรัม/ตารางเมตร
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การพิมพบนแบบฟอรมหรือกระดาษหัวจดหมาย
หัวขอนี้แสดงวิธวีางแนวกระดาษหัวจดหมายหรือแบบฟอรมเมื่อทานพิมพเพียงดานเดียว

● ถาดกระดาษ 1 ใสกระดาษโดยใหขอบดานบนเขากอนและใหดานที่จะพิมพคว่ําลงดังแสดงในภาพ

● ถาดกระดาษ 2 วางแนวกระดาษใหดานท่ีจะพิมพหงายขึ้นและขอบบนหันเขาหาเครื่องพิมพดังแสดงในภาพ
ตอไปนี้

● ไมควรใชกระดาษหัวจดหมายที่มีตัวพิมพนูนหรือลายนูน

● ไมควรใชกระดาษหัวจดหมายที่พิมพดวยหมึกท่ีใชในอุณหภูมิต่ํา เชน ที่ใชในการพิมพดวยความรอนบาง
ประเภท

● เครื่องพิมพนี้จะใชความรอนและแรงดันในการหลอมผงหมึกใหติดลงบนกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวา
กระดาษสีหรือกระดาษแบบฟอรมใชหมึกที่สามารถทนตออุณหภูมิในการหลอมหมึกนี้ได (210องศา
เซลเซียส หรือ 410 องศาฟาเรนไฮต ประมาณ .1 วินาที)

การพิมพบนกระดาษ HP LaserJet Tough paper
เมื่อพิมพลงบนกระดาษ HP LaserJet Tough paper ใหปฏิบัตติามคําแนะนําตอไปนี้:

● จับกระดาษ HP LaserJet Tough ที่ขอบ เนื่องจากน้ํามันท่ีปลายนิ้วของทานอาจติดบน HP LaserJet
Tough และอาจสงผลตอคุณภาพงานพิมพได

● สําหรับเครื่องพิมพนี้ใหใชเฉพาะ HP LaserJet Tough และใชกับเครื่องพิมพนี้เทานั้น เน่ืองจากผลิตภัณฑ
ตางๆ ของ HP ไดรับการออกแบบมาใหทํางานรวมกันเพื่อใหไดงานพิมพคุณภาพสูงสุด

● In either the software program or the printer driver, select Tough Paper as the media
type, or print from a tray that is configured for HP LaserJet Tough paper.ในไดรเวอรเครื่อง
พิมพหรือในโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกประเภทกระดาษเปน กระดาษหยาบ หรือพิมพจากถาดที่ไดกําหนด
คาไวสําหรับ HP LaserJet Tough paper

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษ กรุณาดทูี่ การพิมพบนแบบฟอรมหรือกระดาษหัวจดหมาย
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การพิมพบนการดสต็อคหรือกระดาษทีก่ําหนดขนาดเอง
โปสการด บัตร (ดัชน)ี ขนาด 3 x 5 นิ้ว หรือกระดาษขนาดที่กําหนดเองอื่นๆ จากถาด 1 หรือถาด 2 โดยขนาด
เล็กสุดที่ใชได คือ 76 x 127 มม. คือ 76 x 127 มม และขนาดใหญสุดที่ใชไดคือ 216 x 356 มม

● ใสขอบดานสั้นเขาไปในถาด 1 หรือถาด 2 กอนเสมอ หากเลือกพิมพในแนวนอน ใหเลือกแนวการพิมพนี้
จากโปรแกรม การใสกระดาษโดยใสขอบดานยาวเขาไปกอน อาจทําใหกระดาษติดได

● ในโปรแกรมของทาน ตั้งระยะขอบใหหางจากขอบกระดาษอยางนอย6.4 มม

● ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือก ประเภท เปนกระดาษที่ทานกําหนดขนาดเองที่กําลังใชอยู และกําหนด
ขนาด ที่ถูกตอง

สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการใสกระดาษในถาด 1 กรุณาดทูี่ หากตองการใสกระดาษในถาดกระดาษ 1

สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการใสกระดาษในถาด 2 กรุณาดทูี่ การใสถาด 2 หรือถาดเสริม 3

โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมไดจาก ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดพุิมพ
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การควบคุมงานพิมพ

หัวขอนี้จะใหคําแนะนําในการพิมพขั้นตน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ ใหทําตามลําดับขั้นตอนของ
การเปลี่ยนแปลงนั้น (โปรดทราบวาชื่อของคําสั่งและกลองโตตอบอาจแตกตางกัน ขึ้นกับโปรแกรมซอฟตแวรท่ี
ทานใช)

● กลองโตตอบ Page Setup กลองโตตอบนี้จะเปดขึ้นเมื่อทานคลิกท่ี Page Setup หรือคําสั่งอื่นท่ีมีความ
หมายใกลเคียงกันในเมน ูFile ในโปรแกรมซอฟตแวรของทาน กลองโตตอบนี้เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมที่
ทานกําลังใชงานอยู คาที่เปลี่ยนแปลงในที่นี้จะแทนท่ีคาที่ทําการเปลี่ยนแปลงในที่อื่นทั้งหมด

● กลองโตตอบ Print กลองโตตอบนี้จะเปดเมื่อทานคลกิที ่Print, Print Setup หรือคําสั่งอื่นที่มีความหมาย
ใกลเคียงกันในเมน ูFile ในโปรแกรมซอฟตแวรของทาน กลองโตตอบนี้เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมดวยเชน
กัน แตมีลําดับความสําคัญต่ํากวากลองโตตอบ Page Setup คาที่เปลี่ยนแปลงในกลองโตตอบ Print จะไม
แทนทีค่าที่เปลี่ยนแปลงไวในกลองโตตอบ Page Setup และการแกไขคาในที่นี้จะแทนท่ีคาที่เปลี่ยนแปลง
ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ไดรเวอรเครื่องพิมพ ไดรเวอรเครื่องพิมพจะเปดขึ้นเมื่อทานคลกิที ่Properties ในกลองโตตอบ Print คา
ที่เปลี่ยนแปลงในที่นี้จะไมแทนท่ีคาที่เปลี่ยนแปลงในที่อื่นๆ (ในระบบปฏิบัตกิาร Macintosh การตั้งคาได
รเวอรเครื่องพิมพจะอยูในกลองโตตอบ Print)

การพิมพตามแหลงกระดาษและตามประเภทหรือขนาดกระดาษ
การตั้งคาทั้งสามแบบนี้จะเปนการกําหนดวิธทีี่ไดรเวอรเครื่องพิมพจะดึงกระดาษเมื่อทานสงงานพิมพ การตั้งคา
แหลงกระดาษ ประเภท และ ขนาด จะปรากฏขึ้นในกลองโตตอบPage Setup Print ของโปรแกรมหรือได
รเวอรเครื่องพิมพ เคร่ืองพิมพจะเลือกถาดโดยอัตโนมัต ิหากทานไมไดเปลี่ยนการตั้งคานี้ หากทานตองการเปลี่ยน
การตั้งคานี้ ทานสามารถเลือกพิมพตาม แหลงกระดาษ ตาม ประเภท ตาม ขนาด หรือตาม ประเภท และ ขนาด
(ในระบบปฏิบัตกิาร Macintosh OS X ทานสามารถเลือกใชประเภทและขนาดไดจากเมนปูอปอัป Paper ได)

● แหลงกระดาษ การพิมพตาม แหลงกระดาษ หมายถึงทานเลือกถาดที่ตองการใหเคร่ืองพิมพดึงกระดาษมาใช
พิมพ เครื่องพิมพจะพยายามพิมพดวยกระดาษจากถาดนี้โดยไมคํานึงถึงประเภทหรือขนาดกระดาษที่อยูใน
ถาด อยางไรก็ตาม หากทานเลือกถาดท่ีกําหนดคาประเภทและขนาดจากกลองเครื่องมือของ HP และคานั้น
ไมตรงกับงานพิมพของทาน เคร่ืองพิมพจะไมพิมพโดยอัตโนมัต ิแตจะรอใหทานใสกระดาษลงในถาดที่เลือก
ตามประเภทหรือขนาดกระดาษของงานพิมพของทาน เม่ือใสกระดาษเสร็จ เครื่องจึงจะเริ่มพิมพ (หากเครื่อง
ไมเริ่มพิมพ ทานอาจตองกําหนดคากระดาษของถาดใหตรงกับขนาดหรือประเภทของงานพิมพ) หรือกดปุม

 (SELECT) เพื่อใหเคร่ืองพิมพทําการพิมพโดยใชกระดาษจากถาดอื่น

● ประเภท หรือ ขนาด การพิมพตาม ประเภท หรือ ขนาด หมายความวา ทานตองการใหเครื่องพิมพดึง
กระดาษจากถาดแรกที่บรรจวัุสดพุิมพในประเภทหรือขนาดที่ทานเลือก เลือกพิมพจากประเภทเสมอ เมื่อใช
วัสดพุิมพแบบพิเศษ เชน ฉลาก หรือแผนใส

● ในกรณทีี่ทานตองการพิมพโดย ประเภท หรือ ขนาด และถาดตางๆ ไมไดรับการกําหนดคาใหใช
ประเภทหรือขนาดจาก กลองเครื่องมือของ HP ใหใสกระดาษหรือวัสดกุารพิมพลงในถาดปอนกระดาษ
แลวเลือก ประเภท หรือ ขนาด จากกลองโตตอบ Page Setup กลองโตตอบ Print หรือไดรเวอรของ
เครื่องพิมพ

● หากทานมักพิมพตามประเภทหรือขนาดของกระดาษบอยๆ ผูดูแลเครื่องพิมพ (ในเครื่องพิมพระบบเครือ
ขาย) หรือตัวทานเอง (สําหรับเครื่องพิมพที่เชื่อมตอโดยตรง) สามารถใช กลองเครื่องมือ HP เพื่อ
กําหนดถาดใหกับประเภทหรือขนาดกระดาษนั้นๆ ได (โปรดดทูี่ กลองเครื่องมือของ HP) ดังนั้น เมื่อ
ทานเลือกประเภทหรือขนาดน้ันขณะท่ีพิมพงาน เครื่องพิมพจะใชกระดาษจากถาดที่ไดรับการกําหนดคา
สําหรับประเภทหรือขนาดนั้นๆ

คุณสมบัตใินไดรเวอรเครื่องพิมพ

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพบางอยางและระบบปฏิบัตกิารบางระบบอาจไมสนับสนุนคุณสมบัตเิคร่ืองพิมพเหลานี้ทั้งหมด

● การตั้งคาขนาดกระดาษที่กําหนดเอง

● การพิมพในโทนสีเทา

52 บท 4  งานพิมพ THWW



● การเปลี่ยนการตั้งคาสี

● การสรางและการใชลายน้ํา

● การพิมพหลายหนาในหนึ่งแผน (การพิมพแบบ N หนา)

● การสรางและการใชการตั้งคางานพิมพแบบดวน

● การยอหรือขยายขนาด

● การพิมพบนกระดาษที่แตกตางกันในหนาแรก

● การเปลี่ยนคุณภาพงานพิมพ

● การกลับไปใชคาเริ่มตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่กําหนดไว

สําหรับการพิมพโดยใชคุณสมบัต ิพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (ดวยตนเอง) กรุณาดท่ีู การพิมพบนกระดาษท้ัง
สองดาน

การตั้งคาขนาดกระดาษทีก่ําหนดเอง

ใชคุณสมบัตกิระดาษที่กําหนดขนาดเองเพื่อตั้งคาเครื่องพิมพในการพิมพบนกระดาษขนาดอื่นที่ไมใชขนาดมาตร°
าน

● Windows: ลองตั้งคานี้จากจุดใดจุดหนึ่งตอไปนี้ ตามลําดับดังนี้ กลองโตตอบ Page Setup ในโปรแกรม
กลองโตตอบ Print ในโปรแกรม หรือแถบ กระดาษ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

● สําหรับ Mac: หากตองการตั้งคาขนาดกระดาษที่กําหนดเอง ใหคลกิที ่File แลวคลกิที ่Page Setup คลกิที่
เมน ูSettings แลวเลือก Custom Paper Size (ระบบปฏิบัติการ Mac OS X v10.2 ไมสนับสนุนการ
ตั้งคาขนาดกระดาษที่กําหนดเอง)

การพิมพในโทนสเีทา

หากทานมีเอกสารที่เปนสี เครื่องจะพิมพสีใหโดยอัตโนมัต ิหรือทานอาจกําหนดใหเคร่ืองพิมพพิมพเอกสารสีนั้น
ออกมาเฉพาะโทนสีเทาเทานั้น (สีขาวดํา)

● Windows: เลือกตัวเลือก พิมพในโทนสเีทา ในแถบ ส ีของไดรเวอรเครื่องพิมพ

● สําหรับ Mac: ในกลองโตตอบ Print เลือกแถบ Color Options จากนั้น เลือกชองทําเครื่องหมาย Print
Color as Gray

การเปลี่ยนการตั้งคาสี

เมื่อทานกําลังพิมพงานสี ไดรเวอรเครื่องพิมพจะตั้งคาสีใหไดคุณภาพสูงสุดโดยอัตโนมัตใิหกับทาน อยางไรก็ตาม
ทานสามารถปรับเปลี่ยนไดดวยตัวเองวาตองการใหเครื่องพิมพสีสําหรับขอความ ภาพกราฟก และภาพถาย โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมไดจาก การพิมพบนสื่อที่ใชพิมพแบบพิเศษ

● Windows: บนแถบColor ของไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหคลกิ Settings

● สําหรับ Mac: ในกลองโตตอบ Print ใหคลกิทีแ่ถบ Color Options แลวคลกิท่ีปุม Show Advanced
Options

การสรางและการใชลายน้ํา

ใชตัวเลือกลายน้ําเพื่อระบุขอความที่ตองการใหอยู “ขางลาง” (เปนพื้นหลังของ) เอกสารที่มีอยู เชน ทานอาจตอง
การใหมีตัวอักษรขนาดใหญสีเทาเขียนวา “Draft” หรือ “Confidential” ปรากฏในแนวทแยงในเอกสารหนาแรก
หรือทุกหนา ทานสามารถเปลี่ยนสี ตําแหนง หรือขอความของลายน้ําได
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หมายเหตุ หากทานใช Windows 2000 หรือ XP ทานตองมีสิทธิใ์นฐานะผูดูแลระบบ จึงจะสรางลายน้ําได แตทานไมจํา
เปนตองมีสิทธิผ์ูดูแลระบบเมื่อตองการเพิ่มลายน้ําที่มีอยูลงในเอกสาร

● Windows: เขาสูตัวเลือก ลายน้ํา บนแถบ ลักษณะ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

● สําหรับ Mac: เขาสูตัวเลือก Watermark บนเมนแูบบดึงลงของลายน้ํา/ภาพซอนในกลองโตตอบ Print
(โปรดทราบวาอาจใชลายน้ําไมไดใน OS X)

การพิมพหลายหนาในหนึ่งแผน (การพิมพแบบ N หนา)

การพิมพ N หนาเปนคุณสมบัตใินการพิมพหลายหนาบนกระดาษหนึ่งแผน หนาทีพ่ิมพจะปรากฏในขนาดยอ ทาน
สามารถระบุจํานวนหนาตอหนึ่งแผนไดสูงสุด 9 หนา และสามารถกําหนดใหจัดเรียงบนกระดาษไดตามที่ปรากฏ
ในรูปตอไปนี้ หากทานใชการจัดเรียงตามที่ระบบกําหนดไวให และทานยังสามารถเลือกไดวาตองการใหแตละหนา
มีขอบดวยหรือไม

● Windows: เขาสู จํานวนหนาตอแผน บนแถบ ตกแตง ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● สําหรับ Mac: เขาสูตัวเลือก Pages per sheet ไดดวยการเลือกเมนทูี่ปรากฏขึ้น Layout ในกลองโต
ตอบ Print

1
1 2

1 2

3 4

1 2 3

4 5 6

7 8 9

การสรางและการใชการตั้งคางานพิมพแบบดวน

ใชคาควบคุมสําเร็จรูปเพื่อบันทึกการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพปจจุบัน เชน การวางแนวกระดาษ การพิมพ N
หนา หรือแหลงกระดาษสําหรับใชในครั้งตอไป ทานสามารถบันทึกชุดการตั้งคาไดสูงสุด 30 รูปแบบ ทั้งนี้ ทาน
สามารถเลือกและบันทึกคาควบคุมสําเร็จรูปไดจากแถบไดรเวอรเคร่ืองพิมพโดยทั่วไป เพื่อความสะดวกในการ
เรียกใช

หมายเหตุ หากทานใช Windows 2000 ทานตองมีสิทธิใ์น°านะผูดูแลระบบ จึงจะบันทึกคาควบคุมสําเร็จรูปได

● Windows: โดยสวนใหญแลว ทานสามารถสรางคาควบคุมสําเร็จรูปไดจากแถบไดรเวอรเครื่องพิมพ หลัง
จากนั้น ใหเขาสูคาควบคุมสําเร็จรูปบนแถบ ตกแตง ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● สําหรับ Mac: คุณสมบัตนิี้ไมไดรับการสนับสนุน

การยอหรือขยายขนาด

ใชตัวเลือก พอดหีนากระดาษ เพื่อปรับขนาดเอกสารเปนเปอรเซ็นตของขนาดปกต ิและทานยังสามารถเลือกปรับ
ขนาดเอกสารใหพอดกีับขนาดกระดาษที่ใชไดกับเคร่ืองพิมพ

● Windows: เขาสูการตั้งคา พอดหีนากระดาษ บนแถบ ลักษณะ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

● สําหรับ Mac: เขาสูการตั้งคาเพื่อยอขนาดหรือขยายขนาด (Scale) ในกลองโตตอบ Page Setup
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การพิมพบนกระดาษทีแ่ตกตางกันในหนาแรก

การพิมพบนกระดาษที่แตกตางกันในหนาแรกจะมีประโยชนมาก เชน เมื่อทานพิมพจดหมายที่ใชกระดาษหัว
จดหมายในหนาแรก และใชกระดาษธรรมดาในหนาถัดๆ ไป ขนาดของงานพิมพทุกหนาตองเปนขนาดเดียวกับ
ขนาดในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● Windows: ลองตั้งคานี้จากจุดใดจุดหนึ่งตอไปนี้ ตามลําดับดังนี้ กลองโตตอบ Page Setup ในโปรแกรม
กลองโตตอบ Print ในโปรแกรม หรือแถบ Paper/Quality ในไดรเวอรของเครื่องพิมพ

● สําหรับ Mac: เลือกตัวเลือก First Page from ในเมนปูอปอัป Paper Feed ในกลองโตตอบ Print แลว
เลือกแหลงกระดาษสําหรับหนาแรก

การกลับไปใชคาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพทีก่ําหนดไว

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาทั้งหมดในไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหกลับเปนคาเริ่มตนที่กําหนดไวได คุณสมบัตนิี้อาจ
เปนประโยชนเม่ือทานพบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพงานพิมพ หรือหากไมไดเลือกวัสดทุี่ใชพิมพจากถาดที่ถูกตอง

● Windows: เลือก คาเริ่มตน ในกลองโตตอบ การตั้งคางานพิมพแบบดวน บนแถบ ตกแตง ของไดรเวอร
เครื่องพิมพ

● สําหรับ Mac: ตัวเลือกมาตร°านประกอบดวยการตั้งคาที่ระบบกําหนดไว และเครื่องจะเลือกใชการตั้งคานี้
โดยอัตโนมัต ิทุกครั้งท่ีทานเปดโปรแกรม

การพิมพจากระบบปฏิบัตกิาร Windows
1. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษในเครื่องพิมพแลว

2. ในเมนู File ใหคลกิที ่Page Setup หรือคําสั่งอ่ืนที่ใกลเคียงกัน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาใหกับ
เอกสารนี้ถูกตอง

3. ในเมนู File ใหคลกิที ่Print, Print Setup หรือคําสั่งอื่นที่ใกลเคียงกัน กลองโตตอบ Print จะเปดขึ้น

4. เลือกเครื่องพิมพและเปลี่ยนการตั้งคาตามที่จําเปน หามเปลี่ยนการตั้งคาอื่นๆ ที่ทานไดตั้งไวในกลองโตตอบ
Page Setup เชน ขนาดกระดาษหรือการวางแนวกระดาษ

5. หากงานพิมพนี้ใชกระดาษที่มีขนาดหรือน้ําหนักมาตรฐาน ทานอาจไมตองเปลี่ยนการตั้งคา แหลงกระดาษ,
ประเภท หรือ ขนาด และไปที่ขั้นตอนที่ 7 แตหากใชกระดาษที่มีขนาดหรือน้ําหนักไมมาตรฐาน ใหไปที่ขั้น
ตอนที่ 6

6. หากงานพิมพตองพิมพบนกระดาษที่มีขนาดหรือน้ําหนักไมมาตร°าน ใหเลือกวิธกีารดึงกระดาษของเครื่อง
พิมพ

● ในการพิมพตามแหลงกระดาษ (ถาดกระดาษ) ใหเลือกถาดในกลองโตตอบ Print หากมีใหเลือก

● ในการพิมพตามแหลงกระดาษ (ถาดกระดาษ) เมื่อไมมีการตั้งคาในกลองโตตอบ Print ใหคลกิที่
Properties และเลือกถาดในชอง แหลงกระดาษ บนแถบ กระดาษ

● ในการพิมพตามประเภทหรือขนาด ใหคลิกที ่Properties และเลือกประเภทหรือขนาดในชอง
ประเภท หรือ ขนาด บนแถบ กระดาษ (สําหรับกระดาษบางประเภท เชน กระดาษหัวจดหมาย ทานจะ
ตองตั้งคาทั้งประเภทและขนาด) เลือกพิมพจากประเภทเสมอ เม่ือใชวัสดพุิมพแบบพิเศษ เชน ฉลาก
หรือแผนใส

7. หากทานยังไมไดตั้งคาตางๆ ขางตน ใหคลกิที ่คุณสมบัต ิไดรเวอรเครื่องพิมพจะปรากฏขึ้น

8. ในแถบตางๆ ใหตั้งคาตามที่ตองการ ซึ่งคานี้จะไมปรากฏในกลองโตตอบ Page Setup หรือ พิมพ โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพที่ คุณสมบัตใินไดรเวอรเครื่องพิมพ)

9. เลือกคําสั่ง Print เพื่อพิมพงาน
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การพิมพจากระบบปฏิบัตกิาร Macintosh
1. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษในเครื่องพิมพแลว

2. ในเมนู File ใหคลกิที ่Page Setup

3. ตรวจดใูหแนใจวาไดเลือกเครื่องพิมพนี้ไวในเมนปูอปอัป Format for

4. เลือกขนาดของกระดาษที่จะพิมพ

5. เลือก Orientation และ Scale (หากจําเปน) แลวคลกิที ่OK

6. ในเมนู File คลกิ Print

7. ใชวิธใีดวิธหีนึ่งตอไปนี้ เพื่อเลือกแหลงกระดาษ (ถาด) จากถาดที่ทานตองการพิมพ หรือเลือกประเภท
ของกระดาษที่ทานตองการพิมพ เลือกพิมพจากประเภทเสมอ เม่ือใชวัสดพุิมพแบบพิเศษ เชน ฉลาก หรือ
แผนใส

● สําหรับ Mac: ในเมนปูอปอัป Paper Feed ใหเลือกถาดหรือชนิดของกระดาษ

8. ตั้งคาอื่นๆ ตามที่ทานตองการ เชน ลายน้ํา (โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมท่ี การเขาสูการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ)

9. เลือกคําสั่ง Print เพื่อพิมพงาน

การเขาสูการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ
หัวขอนี้แสดงคุณสมบัตกิารพิมพทั่วไปที่อยูภายใตการควบคุมของไดรเวอรเครื่องพิมพ (ไดรเวอรเครื่องพิมพเปน
สวนประกอบซอฟตแวรที่ใชเพื่อสงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพ) ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเปนการชั่วคราว ให
กับงานพิมพท่ีพิมพขณะเปดโปรแกรม และยังสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่ระบบกําหนดไวเปนการถาวรได
การตั้งคาใหมดังกลาวจะมีผลทันทีและมีผลตองานพิมพในอนาคตดวย

ระบบปฏิบัติการ เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับงานที่กําลัง
พิมพชั่วคราว

เปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนอยางถาวร1 เปลี่ยนการตั้งคาคอนฟก

(เชน เมื่อตองการเพิ่มถาดเสริม หรือเพื่อใช
หรือเลิกใชคุณสมบัติไดรเวอร เชน “ใชการ
พิมพสองดานดวยตนเองได”)

Windows98
Second Edition
และ Me

ในเมนู File คลิกที่ Print แลวเลือก
เคร่ืองพิมพนี้ จากนั้นคลิกที่
Properties (ข้ันตอนจริงอาจแตก
ตางกัน แตข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนที่ใช
เปนสวนใหญ)

คลิกที่ Start แลวไปที่ Settings
จากนั้น คลิกที่ Printers คลิกขวาที่
ไอคอนเครื่องพิมพแลวคลิกที่
Properties

คลิกที่ Start แลวไปที่ Settings จากน้ัน
คลิกที่ Printers คลิกขวาที่ไอคอนเครื่อง
พิมพแลวคลิกที่ Properties จากน้ัน คลิ
กที่แถบ จัดโครงแบบ

Windows 2000
และ XP (ใชเมนู
Start แบบ Classic)

ในเมนู File คลิกที่ Print แลวเลือก
เคร่ืองพิมพนี้ จากนั้นคลิกที่
Properties หรือ Preferences
(ขั้นตอนจริงอาจแตกตางกัน แตข้ัน
ตอนนี้เปนขั้นตอนที่ใชเปนสวนใหญ)

คลิก Start ชี้ไปที่ Settings แลวคลิ
ก Printers หรือ Printers and
Faxes คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ
แลวคลิกที่ Printing Preferences

คลิก Start ช้ีไปที่ Settings แลวคลิก
Printers หรือ Printers and Faxes
คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพแลวคลิกที่
Properties จากนั้น คลิกที่แถบ จัดโครง
แบบ

Windows XP ในเมนู File คลิกที่ Print แลวเลือก
เคร่ืองพิมพนี้ จากนั้นคลิกที่
Properties หรือ Preferences
(ขั้นตอนจริงอาจแตกตางกัน แตข้ัน
ตอนนี้เปนขั้นตอนที่ใชเปนสวนใหญ)

คลิกปุม Start คลิกเลือก Printers
and Faxes แลวคลิกขวาที่ช่ือเครื่อง
พิมพหรือไอคอน จากน้ันคลิก
Printing Preferences

คลิก Startแลวคลิกที่ Printers and
Faxes คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพแลว
คลิกที่ Properties จากน้ัน คลิกที่แถบ จัด
โครงแบบ
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ระบบปฏิบัติการ เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับงานที่กําลัง
พิมพชั่วคราว

เปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนอยางถาวร1 เปลี่ยนการตั้งคาคอนฟก

(เชน เมื่อตองการเพิ่มถาดเสริม หรือเพื่อใช
หรือเลิกใชคุณสมบัติไดรเวอร เชน “ใชการ
พิมพสองดานดวยตนเองได”)

MacintoshOS X
v10.2 ขึ้นไป

ในเมนู File คลิก Print เปล่ียนการ
ตั้งคาตามที่จําเปนบนเมนูปอปอัปตางๆ

ในเมนู File คลิก Print ในการ
เปลี่ยนการตั้งคาตามที่จําเปน ใหใช
เมนูปอปอัปตางๆ และในเมนูปอปอัป
Presets คลิกที่ Save as และพิมพ
ช่ือของการตั้งคาลวงหนานั้น การตั้งคา
ดังกลาวน้ีจะถูกบันทึกไวในเมนู
Presets ในการใชการตั้งคาใหม
ทานตองเลือกตัวเลือกการตั้งคาลวง
หนาที่บันทึกไวแลวทุกครั้งที่ทานเปด
โปรแกรมและพิมพงาน

ในระบบปฏิบัติการ Mac ไมสามารถเปลี่ยน
การตั้งคาคอนฟกได

1 อาจมีการจํากัดการเขาสูการตั้งคาเครื่องพิมพที่ระบบกําหนดไวแลว ดังนั้น ทานอาจเขาใชไมได
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การพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน

ในการพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน ทานตองไปที่เครื่องพิมพอีกครั้ง และใสกระดาษดวยตนเอง หลังจากที่เคร่ือง
พิมพหนาแรกแลว

ขอควรระวัง หามพิมพบนฉลากหรือแผนใสทั้งสองดาน เพราะอาจทําใหเครื่องพิมพเสียหายและเกิดปญหากระดาษติดได

การพิมพบนกระดาษสองดาน (ดวยตนเอง)
1. ใสกระดาษจํานวนมากพอลงในถาด 2 หรือถาดเสริม 3 เพื่อใหเหมาะกับการพิมพ

หมายเหตุ ในระบบปฏิบัตกิาร Windows ตองเลือก พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (ดวยตนเอง) เสียกอนจึงจะทําตามคําแนะ
นําตางๆ เหลานี้ได การใชคุณสมบัตกิารพิมพสองดาน ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกProperties แลวคลกิที่
แถบ Configure ในตัวเลือกการจัดการกระดาษ ใหเลือก ใชการพิมพสองดานดวยตนเอง แลวคลกิ OK เพื่อ
บันทึกคา

2. ใชวิธกีารใดวิธกีารหนึ่งตอไปนี้เพื่อกําหนดคาคอนฟกเครื่องพิมพใหพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (ดวยตน
เอง)

● Windows: ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกแถบ ตกแตง ใหเลือกตัวเลือก พิมพบนกระดาษทั้งสอง
ดาน (ดวยตนเอง) แลวจึงสงงานพิมพ

● สําหรับ Mac: ในวินโดว Mac Print ใน รายการดรอปดาวน Copies & Pages แลวเลือก พิมพสอง
ดานดวยตนเอง ในเมนถูัดไป ใหเลือก พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (ดวยตนเอง) แลวจึงสั่งพิมพงานไป
ยังเครื่องพิมพ
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3. หลังจากพิมพงานเสร็จแลว ใหนํากระดาษเปลาออกจากถาด 2 หรือถาดเสริม 3 ยกปกกระดาษที่พิมพ
แลวออกจากถาดกระดาษออกแลวใสปกกระดาษนั้นลงในถาดปอนกระดาษโดยไมตองกลับดานหรือพลิกดาน
ใดๆ ทั้งสิ้น

A

4. กด  (SELECT) เพื่อทําการพิมพในหนาทีส่อง
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การยกเลิกงานพิมพ

ทานสามารถยกเลิกงานพิมพไดจากโปรแกรม, คิวการพิมพ หรือจากปุม  (ยกเลิกงานพิมพ) บนเครื่องพิมพ

● หากเครื่องพิมพยังไมเร่ิมพิมพ ใหพยายามยกเลิกงานพิมพกอน โดยยกเลิกจากโปรแกรมที่สงงานพิมพนั้น

● หากงานพิมพกําลังรออยูในคิวการพิมพหรือในสปูลเลอร เชน ในแฟมขอมูล Printers ใน Windows
(Printers or faxes ใน Windows 2000 หรือ Windows XP) หรือ Print Center Queue ใน
Mac OS ใหพยายามลบงานออกจากที่นั้นๆ กอน

● ในกรณทีี่งานนั้นกําลังถูกพิมพ ใหกด  (ยกเลิกการพิพม) บนเครื่องพิมพ เครื่องพิมพจะพิมพหนาทีส่งมาให
เครื่องพิมพแลวจนเสร็จ และลบงานพิมพที่ยังคางอยู

● การกดปุม  (ยกเลิกงานพิมพ) ะยกเลิกเฉพาะงานพิมพปจจุบันในเครื่องพิมพ หากมีงานพิมพในหนวย
ความจําของเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งงาน ทานตองกด  (ยกเลิกงานพิมพ) ของแตละงานหลังจากการพิมพ
นั้นๆ เร่ิมขึ้น

หากไฟแสดงสถานะเครื่องพิมพหมุนวนตอเนื่องหลังจากที่ยกเลิกงานพิมพนั้นแลว แสดงวาคอมพิวเตอรกําลังสง
งานไปยังเครื่องพิมพ ใหทานลบงานออกจากคิวการพิมพหรือรอจนกวาคอมพิวเตอรสงขอมูลเสร็จสิ้น
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สี

บทนี้จะอธิบายวาเครื่องพิมพใหงานพิมพสีที่ดเียี่ยมไดอยางไร นอกจากนี้ยังมีคําแนะนําในการพิมพงานพิมพสีให
ไดคุณภาพสูงสุดเทาที่จะทําได โดยมีหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้:

● การใชสี

● ตัวเลือกการจัดการสี

● การเทียบสี
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การใชสี

เครื่องพิมพเครื่องนี้ใหภาพสีสวยสดทันทีที่เริ่มตั้งคา ดวยการผสมผสานระหวางคุณสมบัตสิีโดยอัตโนมัต ิเพื่อสราง
งานพิมพสีที่ดเียี่ยมสําหรับการใชงานทั่วไป เสริมดวยเครื่องมือขั้นสูสําหรับการพิมพสีของผูใชที่มีความเชี่ยวชาญ

เครื่องพิมพนี้ไดรับการออกแบบและทดสอบตารางคาสีตางๆ เพื่อใหไดสีที่พิมพออกมาอยางถูกตองและไดสีที่สม่ํา
เสมอ

HP มีเครื่องมือแบบออนไลนที่ไมเสียคาใชจาย เพื่อใหความสะดวกแกธุรกิจทุกขนาดที่ตองการผลงานพิมพสี
Office Color Printing Center ของ HP (http://www.hp.com/go/color) จะหาโซลูขันและขอมูลเกี่ยวกับ
การสรางโครงการที่เสร็จสมบูรณ

HP ImageREt 2400
ImageREt 2400 จะใหคุณภาพการพิมพสีแบบเลเซอร 2400 dpi ดวยกระบวนการพิมพหลายระดับ กระบวน
การนี้จะควบคุมคุณภาพสีอยางแมนยํา ดวยการผสมสีมากถึง 4 สีในหนึ่งจุดสีและใชจํานวนผงหมึกแตกตางกันไป
ในพื้นท่ีน้ัน HP ImageREt 2400 ไดรับการพัฒนาใหดขีึ้นสําหรับเครื่องพิมพนี้ โดยการปรับปรุงครั้งนี้ไดใช
เทคโนโลย ีTrapping ซึ่งใหการควบคุมการลงจุดสีไดดขีึ้น และการควบคุมความแมนยําของคุณภาพสีของจุดสีดี
ขึ้น เทคโนโลยใีหมๆ เหลาน้ี เม่ือผนวกกับกระบวนการพิมพแบบหลายระดับของ HP ทําใหไดเครื่องพิมพใน
ระดับความละเอียด 600 x 600 จุดตอนิ้ว ที่ใหคุณภาพระดับเครื่องพิมพเลเซอรสี 2400 จุดตอน้ิวซึ่งใหสีไดหลาย
ลานสี

ในทางตรงกันขาม กระบวนการพิมพระดับเดียวที่พบในโหมดตามคาเริ่มตนที่กําหนดไวของเคร่ืองพิมพเลเซอรสี
เครื่องอื่น จะไมยอมใหมีสีหลายสีผสมกันในจุดสีจุดเดียว กระบวนการนี้ (ซึ่งเรียกวา Dithering) เปนอุปสรรคตอ
ความสามารถในการสรางสีที่หลากหลาย โดยไมทําใหความคมชัดหรือโครงสรางจุดสีของภาพหายไป

การเลือกกระดาษ
เพื่อสีสันสดใสและคุณภาพของภาพที่พิมพ ทานจําเปนตองเลือกประเภทของกระดาษใหเหมาะสม โดยเลือกจาก
เมนขูองซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ หรือจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพ โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมไดจาก ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุ
พิมพ

ตัวเลือกสี
ตัวเลือกสีจะชวยใหไดงานพิมพสีคุณภาพเยี่ยมสําหรับเอกสารประเภทตางๆ โดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกสีจะใชวิธกีารตรวจจับออบเจกต ซึ่งทําใหไดสีคุณภาพสูงสุดและการตั้งคาฮาลฟโทนสําหรับใชในออบเจกต
ตางๆ (ขอความ กราฟก และภาพถาย) ในหนาแตละหนา ไดรเวอรเครื่องพิมพจะดวูาในแตละหนามีการใชออ
บเจกตใด และจะใชคาฮาลฟโทนและสีซึ่งจะใหงานพิมพคุณภาพดทีี่สุดสําหรับออบเจกตแตละออบเจกต การตรวจ
จับออบเจกต เม่ือประกอบเขากับคาเริ่มตนท่ีดท่ีีสุด จะทําใหไดสีที่มีคุณภาพสูงสุดจากเครื่องพิมพ โดยไมตองตั้งคา
เพิ่มเติมอีก

ในการใชงานใน Windows คา อัตโนมัต ิและ ปรับดวยตนเอง จะอยูที่แถบ ส ีในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

Standard red-green-blue (sRGB)
Standard red-green-blue (sRGB) เปนสีมาตรฐานที่ใชกันทั่วโลก พัฒนาขึ้นโดย HP และ Microsoft เพื่อ
ใหเปนภาษาสําหรับสีซ่ึงใชรวมกันสําหรับจอภาพ, อุปกรณรับขอมูล (สแกนเนอรและกลองดิจิตอล) และอุปกรณสง
ขอมูล (เครื่องพิมพและพลอตเตอร) และยังเปนขอมูลสีเร่ิมตนที่ใชสําหรับผลิตภัณฑ HP, ระบบปฏิบัตกิารของ
Microsoft, เวิลดไวดเว็บ และซอฟตแวรที่ใชในสํานักงานปจจุบัน มาตรฐาน sRGB ใชในจอภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัตกิาร Windows ทั่วไป และเปนมาตรฐานสําหรับโทรทัศนที่มีความละเอียดระดับสูง
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หมายเหตุ ปจจัยตางๆ เชน ชนิดของจอภาพที่ใช หรือการวางแสงไฟภายในหอง จะมีผลตอสีบนจอภาพของทาน สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ การเทียบสี

เวอรชันใหมลาสุดของ Adobe® PhotoShop®, CorelDRAW™, Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ อีก
มากลวนใช sRGB เพื่อแสดงสี ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ เนื่องจาก sRGB เปนขอมูลสีที่ใชในระบบปฏิบัตกิารของ
Microsoft sRGB จึงถูกนําไปใชอยางแพรหลายในการแลกเปลี่ยนขอมูลสีระหวางโปรแกรมซอฟตแวรและ
อุปกรณตางๆ โดยใชวิธกีารเดียวกัน ซึ่งทําใหม่ันใจวาผูใชทั่วไปจะไดผลลัพธจากการจับคูสีที่ดขีึ้นอยางมาก
มาตรฐาน sRGB จะปรับปรุงขีดความสามารถของทานในการทําใหสีตรงกันระหวางเครื่องพิมพ, จอภาพ และ
อุปกรณรับขอมูลอื่นๆ (สแกนเนอรและกลองดิจิตอล) โดยอัตโนมัต ิโดยไมตองใชความเชี่ยวชาญดานสี

THWW การใชสี 63



ตัวเลือกการจัดการสี

โดยทั่วไปแลวการตั้งตัวเลือกสีเปน อัตโนมัต ิจะทําใหไดงานพิมพสีท่ีมีคุณภาพสูงสุด อยางไรก็ตาม บางครั้งทาน
อาจตองการพิมพในโทนสีเทา (ขาวดํา) หรืออาจตองการเปลี่ยนตัวเลือกบางอยางเกี่ยวกับสีของเครื่องพิมพ

● หากใชระบบปฏิบัตกิาร Windows ทานสามารถพิมพในโทนสีเทาหรือเปลี่ยนตัวเลือกเกี่ยวกับสีไดโดยใชคาที่
อยูในแถบ ส ีของไดรเวอรเครื่องพิมพ

● หากใชคอมพิวเตอร Macintosh ทานสามารถพิมพในโทนสีเทาหรือ เปลี่ยนตัวเลือกเกี่ยวกับสีโดยใชเมนู
แบบปอปอัป Color Options ในกลองโตตอบ Print

พิมพในโทนสเีทา
การเลือกตัวเลือก พิมพในโทนสเีทา จากไดรเวอรเครื่องพิมพจะทําใหงานพิมพออกมาเปนขาวดํา ตัวเลือกนี้เหมาะ
สําหรับการพิมพเอกสารสีท่ีจะนําไปถายเอกสารหรือสงแฟกซ

เมื่อเลือก พิมพในโทนสเีทา เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดขาวดํา

ปรับสอีัตโนมัตแิละปรับสดีวยตนเอง
ตัวเลือกคุณสมบัตกิารปรับสีแบบ อัตโนมัต ิจะปรับคุณภาพของสีเทา ฮาลฟโทน และความคมชัดของขอบใหกับแต
ละองคประกอบในเอกสาร โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมที่วิธใีชแบบออนไลนของไดรเวอรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คา อัตโนมัต ิคือคาเริ่มตนของเครื่องพิมพ และเปนคาที่แนะนําใหใชในการพิมพเอกสารสีทุกประเภท

ใชตัวเลือกคุณสมบัตกิารปรับสีแบบ ดวยตนเอง เพื่อปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาลฟโทน และความคมชัดของ
ขอบสําหรับขอความ กราฟก และภาพถาย หากตองการเขาใชตัวเลือกสีแบบปรับดวยตนเอง บนแถบ ส ีใหคลกิ
ดวยตนเอง และคลกิ การตั้งคา

ตัวเลือกการเลือกสดีวยตนเอง
ใชการปรับสีดวยตนเองเพื่อปรับตัวเลือก ส ี(หรือ จับคูสี) และ

หมายเหตุ โปรแกรมซอฟตแวรบางโปรแกรมจะแปลงขอความหรือกราฟกใหเปนภาพแบบแรสเตอร ในกรณนีี้ การตั้งคา
ภาพถาย จะเปนการควบคุมขอความและกราฟกดวย

ตัวเลือกฮาลฟโทน

ฮาลฟโทนเปนวิธกีารที่เครื่องพิมพจะผสมสีหลัก 4 สี (น้ําเงิน, แดง, เหลือง และดํา) ในสัดสวนตางๆ กันเพื่อสรางสี
นับลานสี ตัวเลือกฮาลฟโทนจะมีผลตอความละเอียดและความคมชัดของงานพิมพสี ตัวเลือกสองตัวเลือกเกี่ยวกับ
ฮาลฟโทนไดแกเรียบ และละเอียด

● ตัวเลือก เรียบ จะใหคุณภาพที่ดกีวาสําหรับงานพิมพที่มีพื้นสีเขมเปนบริเวณกวาง และยังชวยใหภาพถายดู
สวยขึ้นดวยการปรับใหระดับชั้นของสีเนียนขึ้น ใชตัวเลือกนี้เม่ือทานตองการงานพิมพที่สีเนียนกลมกลืนกัน
ทั้งภาพ

● ตัวเลือก ละเอียด จะเหมาะสําหรับงานขอความและกราฟกที่ตองการความคมชัดของลายเสนหรือสี หรือภาพที่
มีลวดลายหรือมีรายละเอียดมาก ใหใชตัวเลือกนี้เมื่อทานตองการเนนใหขอบคมชัดและไดรายละเอียดของ
ภาพมากที่สุด
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การควบคุมขอบภาพ

การตั้งคา การควบคุมขอบภาพ จะกําหนดวิธพีิมพขอบภาพ การควบคุมขอบภาพมีองคประกอบสองประการ
ไดแก ฮาลฟโทนแบบปรับคาไดและการเกลี่ยสี ฮาลฟโทนแบบปรับคาไดจะชวยเพิ่มความคมชัดของขอบภาพ
สวนการเกลี่ยสีจะชวยลดปญหาความผิดพลาดในการทับกันของชั้นสี โดยการซอนทับขอบออบเจกตที่อยูติดกัน
เพียงเล็กนอย โดยระดับของการควบคุมขอบภาพมีดังนี้

● ปด ไมมีการเกลี่ยสีและฮาลฟโทนแบบปรับคาได

● ปกต ิเปนคาเริ่มตนสําหรับตัวเลือกเกลี่ยสี และใชฮาลฟโทนแบบปรับคาดวย

● สูงสุด คือคาสูงสุดในการเกลี่ยสี และใชฮาลฟโทนแบบปรับคาดวย

ส ีRGB
ตัวเลือก ส ีRGB จะกําหนดวิธแีสดงสี

● Default เปนการแปลขอมูลสี RGB เปน sRGB ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับของบริษัทซอฟตแวร
และหนวยงานตางๆ มากมาย เชน Microsoft และ World Wide Web Consortium (โปรดดทูี่
http://www.w3.org)

● Device กําหนดใหเคร่ืองพิมพพิมพขอมูล RGB ในโหมดอุปกรณดั้งเดิม โดยทานจะตองตั้งคาเกี่ยวกับสีใน
โปรแกรมที่ทานใช หรือในระบบปฏิบัตกิาร เพื่อใหไดภาพออกมามีคุณภาพดเีมื่อเลือกตัวเลือกนี้

● Vivid ใหเครื่องพิมพเพิ่มความอิ่มตัวของสีระดับกลาง วัตถทุี่มีสีจางจะไดรับการเพิ่มใหมีสีมากขึ้น แนะนําให
ใชคาน้ีสําหรับพิมพกราฟกทางธุรกิจ

● Photo Image แปลคาสี RGB เหมือนกับที่พิมพเปนภาพถาย โดยใชมินิแล็บแบบดจิิตัล ซึ่งไดรับการออก
แบบเพื่อใหสีที่ลึก อิ่มตัว ตางจากในโหมด Default ใชการตั้งคานี้สําหรับการพิมพภาพถาย

เทากลาง

คา สเีทากลาง จะกําหนดวิธสีรางสีเทาที่ใชในการพิมพขอความ กราฟก และภาพถาย

● เฉพาะสดีํา จะสรางสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยใชเฉพาะผงหมึกสีดํา ซึ่งจะทําใหแนใจไดวาสีกลางที่ไดไมได
เปนสีจากการผสม

● 4 ส ีจะสรางสีกลาง โดยผสมสีจากผงหมึกทั้งสี่สี ตัวเลือกนี้ทําใหไดระดับสีท่ีเรียบเนียนกวา และมีการไลสีไป
เปนสีอ่ืนไดด ีและไดสีดําที่มีความเขมสูงสุด

THWW ตัวเลือกการจัดการสี 65

http://www.w3.org


การเทียบสี

ขั้นตอนในการเทียบสีในงานที่พิมพออกมากับสีในหนาจอคอมพิวเตอรน้ันคอนขางยุงยาก เพราะวิธใีนการสรางสี
ของเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรนั้นแตกตางกัน หนาจอจะแสดงสีดวยจุดภาพโดยใชกระบวนการผสมสีแบบ
RGB (Red, Green, Blue) แตเครื่องพิมพพิมพสีตางๆ โดยใชกระบวนการผสมสีแบบ CMYK (Cyan,
Magenta, Yellow และ Black)

ปจจัยตอไปนี้อาจมีผลตอความสามารถของทานในการจับคูสีท่ีพิมพออกมากับสีที่แสดงบนหนาจอ

● วัสดทุี่นํามาใชพิมพ

● ตัวสรางสีของเครื่องพิมพ (เชน หมึกหรือผงหมึก)

● กระบวนการพิมพ (เชน เทคโนโลยกีารพิมพแบบอิงคเจ็ต แทนพิมพ หรือเลเซอร)

● แสงไฟที่สองลงมา

● โปรแกรม

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ระบบปฏิบัตกิารของคอมพิวเตอร

● จอภาพ

● การดวิดีโอและไดรเวอร

● สภาวะแวดลอมในการทํางาน (เชน ความชื้นสูง หรืออากาศแหงมาก)

● ความแตกตางในการรับรูสีของแตละบุคคล

หากสีบนหนาจอไมตรงกันเสียทีเดียวกับสีของงานที่พิมพออกมาก็อาจเปนเพราะปจจัยตางๆ ขางตน สําหรับผูใช
สวนใหญ วิธีท่ีดทีี่สุดเพื่อใหสีบนหนาจอกับเครื่องพิมพตรงกันคือการสั่งพิมพสีแบบ sRGB เครื่องพิมพจะใช
sRGB และใหงานพิมพสีคุณภาพเยี่ยมโดยอัตโนมัติ

โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมของการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับงานพิมพสีท่ี การแกปญหาที่เกิดกับเอกสารสี
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วิธีการ

ใชเนื้อหาสวนนี้เพื่อใชทํางานขั้นพื้นฐานตางๆ กับเครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2600n
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พิมพ: วิธกีาร

ใชเนื้อหาสวนนี้เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับการพิมพ
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พิมพบนสื่อทีใ่ชพิมพแบบพิเศษ เชน กระดาษผิวมันหรือกระดาษอัดรูป
ทานสามารถพิมพบนสื่อที่ใชพิมพแบบพิเศษตางๆ เชน แผนใส ฉลาก กระดาษหนัก กระดาษผิวมัน กระดาษอัด
รูป และการดสต็อคได โดยใชคุณสมบัตกิารกําหนดคุณภาพการพิมพในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

1. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวาไดหันดานบนของกระดาษเขาหาเครื่องและหงาย
ดานท่ีจะพิมพ (ดานท่ีหยาบกวาของแผนใส) ขึ้นแลว

2. ปรับตัวกั้นกระดาษใหพอดกีับความกวางของสื่อสําหรับพิมพ

3. เปดเอกสารในโปรแกรม เชน Microsoft Word

4. เลือกคําสั่งพิมพ ในโปรแกรมสวนใหญ ใหคลิกทีเ่มน ูFile แลวคลกิ Print กลองโตตอบ พิมพ จะปรากฏขึ้น

5. ในกลองโตตอบ Print ใหคลิก Properties

6. บนแถบ Paper หรือ Quality ใหเลือกหนึ่งในชนิดของสื่อท่ีใชพิมพตอไปนี้:

● กระดาษธรรมดา

● กระดาษแบบฟอรม

● กระดาษหัวจดหมาย

● แผนใส

● กระดาษเจาะรู

● ฉลาก

● กระดาษบอนด

● กระดาษรไีซเคิล

● สี

● HP Tough paper

● ซองจดหมาย

● แบบบาง 60-74 กรัม/ตารางเมตร

● แบบหนา 91-105 กรัม/ตารางเมตร

● การดสต็อค 106-176 กรัม/ตารางเมตร

● กระดาษมันแบบบาง 75-105 กรัม/ตารางเมตร

● กระดาษมัน 106-120 กรัม/ตารางเมตร

● กระดาษมันแบบหนา 121-163 กรัม/ตารางเมตร

● กระดาษปก HP Premium Cover 200 กรัม/ตารางเมตร

● กระดาษ HP Premium Plus Photo 220 กรัม/ตารางเมตร

7. สั่งพิมพงานไดตามตองการ นํากระดาษออกจากเครื่องทันทีเพื่อปองกันไมใหติดกัน จากนั้นใหนํางานพิมพที่
ไดไปวางไวบนพื้นเรียบ

ทานสามารถเลือกและตั้งคาคอนฟกชนิดของสื่อที่ใชพิมพไดจาก กลองเครื่องมือ HP ในการตั้งคาคอนฟก
วัสดพุิมพตางๆ เหลานี้จาก กลองเครื่องมือ HP ใหคลกิ การตั้งคาอุปกรณ คลกิแถบ การตั้งคาระบบ จากนั้น
ใหเปดหนา โหมดการพิมพ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่จําเปน แลวคลกิ ใชคาทีก่ําหนด เพื่อบันทึกการเปลี่ยน
แปลง

หากตองการพิมพใบปะหนาแบบหนาเดียวลงบนกระดาษหัวจดหมาย ตามดวยเอกสารที่มีหลายหนา ใหใส
กระดาษหนึ่งแผนของกระดาษหัวจดหมายลงในถาดกระดาษ 1 หลังจากพิมพกระดาษหัวจดหมายแลว เครื่อง
พิมพจะขอใหทานใสกระดาษที่เหลือ ใสกระดาษที่เหลือสําหรับเอกสาร

THWW พิมพ: วิธกีาร 69



พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน
ในการพิมพงานบนกระดาษทั้งสองดานดวยตัวเอง ทานตองปอนกระดาษเขาเครื่องสองครั้ง

ขอควรระวัง หามพิมพบนฉลากหรือแผนใสทั้งสองดาน

1. ใสกระดาษจํานวนมากพอลงในถาด 2 หรือถาดเสริม 3 เพื่อใหเหมาะกับการพิมพ

2. ใชวิธกีารใดวิธกีารหนึ่งตอไปนี้เพื่อกําหนดคาคอนฟกเครื่องพิมพใหพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (ดวยตน
เอง)

● Windows: ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกแถบ ตกแตง ใหเลือกตัวเลือก พิมพบนกระดาษทั้งสอง
ดาน (ดวยตนเอง) แลวจึงสงงานพิมพ

● สําหรับ Mac: ในวินโดว Mac Print ใน รายการดรอปดาวน Copies & Pages แลวเลือก พิมพสอง
ดานดวยตนเอง ในเมนถูัดไป ใหเลือก พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน (ดวยตนเอง) แลวจึงสั่งพิมพงานไป
ยังเครื่องพิมพ

3. หลังจากที่เครื่องพิมพงานเสร็จ ใหนํากระดาษเปลาออกจากถาดกระดาษ 2 หรือถาดเสริม 3 ใสปกกระดาษที่
พิมพแลว โดยใหดานวางหงายหนาขึ้น และขอบดานบนหันเขาเครื่องพิมพ พิมพงานดานที่สองจากถาด 2
หรือถาดเสริม 3

A

4. กด  (เลือก) เพื่อพิมพงานตอ

พิมพบนซองจดหมายและกระดาษทีก่ําหนดขนาดเอง
ในการพิมพบนซองจดหมาย ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ตั้งถาดกระดาษ 2 ใหตรงกับขนาดของวัสดกุารพิมพที่ถูกตอง โปรดดทูี่ การใสถาด 2 หรือถาดเสริม 3

2. ควรปอนซองจดหมายไมเกิน 10 ซอง โดยหงายซองขึ้น ใหสวนบนสุดของซองจดหมายอยูทางดานซาย และ
ปอนขอบดานสั้นของซองจดหมายเขาไปในเครื่องกอน

3. ใชโปรแกรมซอฟตแวรของเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อทําตามขั้นตอนการพิมพใหแลวเสร็จ

หมายเหตุ สําหรับถาด 1 ใหใสซองจดหมายครั้งละซอง โดยคว่ําหนาลงและใหแนวพับอยูดานขวา

หมายเหตุ หามใชซองจดหมายที่มีชอง หรือฝาปด และหามใชซองจดหมายที่ยน หอตัว มวนงอ หรือชํารุดเสียหาย

ในการพิมพบนสื่อสําหรับพิมพที่กําหนดขนาดเอง ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ใสกระดาษลงในถาด 2 หรือถาดเสริม 3 โดยหันดานแคบของกระดาษเขาหาเครื่องและหงายดานที่จะพิมพ
ขึ้น

2. ปรับตัวกั้นกระดาษที่ดานขางและดานหลังใหพอดกีับกระดาษ

3. เปดเอกสารในโปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอรของทาน เชน Microsoft Word
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4. เลือกคําสั่งพิมพ ในโปรแกรมสวนใหญ ใหคลิกทีเ่มน ูFile แลวคลกิ Print กลองโตตอบ พิมพ จะปรากฏขึ้น

5. ในกลองโตตอบ Print ใหคลิก Properties

6. บนแถบ Paper หรือ Quality ใหเลือกขนาดที่ถูกตองสําหรับสื่อที่ใชพิมพ

หมายเหตุ การตั้งคาซอฟตแวรจะแทนที่การเปลี่ยนแปลงในสวนของคุณสมบัตขิองเครื่องพิมพ

7. คลิก OK

8. สั่งพิมพงานไดตามตองการ

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาพิมพของเครื่องพิมพ เชน คุณภาพการพิมพ ไดจาก กลอง
เครื่องมือ HP
ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพที่ระบบตั้งไวใน กลองเครื่องมือ HP ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่ทานทํากับการตั้งคาการพิมพใน กลองเครื่องมือของ HP จะใชสําหรับงานพิมพในอนาคตทั้ง
หมด

1. เปด กลองเครื่องมือของ HP และคลกิ การตั้งคาอุปกรณ

2. จากนั้น คลกิทีแ่ถบ การตั้งคาเครื่องพิมพ

3. บนแถบ การตั้งคาระบบ ทานสามารถแกไขการตั้งคาที่ปรากฏในหนาตอไปนี้ได

● การจัดการกระดาษ

● การพิมพ

● คุณภาพการพิมพ

● ความเขมของการพิมพ

● การตั้งคาประเภทกระดาษ

● โหมดการพิมพ

● การตั้งคาระบบ

● บริการ

4. คลิก ใชคาทีก่ําหนด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทานทําในหนาเหลานี้

หมายเหตุ หากทานมีการตั้งคาที่คลายคลึงกันนี้ในไดรเวอรเครื่องพิมพ การตั้งคาเหลานั้นจะมีความสําคัญมากกวาการตั้งคาท่ี
อยูใน กลองเครื่องมือของ HP

พิมพเอกสารสจีากคอมพิวเตอรของฉันออกมาเปนสขีาวดําเทานั้น
ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือก File, Print ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ HP Color LaserJet 2600n ใหคลิก
Properties คลกิแถบ ส ีแลวเลือกชองทําเครื่องหมาย Print in Grayscale คลกิ OK เพื่อบันทึกคุณสมบัติ
ของการพิมพ และคลกิ OK อีกครั้งเพื่อพิมพเอกสาร

เปลี่ยนตัวเลือกสี
ตัวเลือกคุณสมบัตกิารปรับสีแบบ อัตโนมัต ิจะปรับคุณภาพของสีเทา ฮาลฟโทน และความคมชัดของขอบใหกับแต
ละองคประกอบในเอกสาร โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมที่วิธใีชแบบออนไลนของไดรเวอรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คา อัตโนมัต ิคือคาเริ่มตนของเครื่องพิมพ และเปนคาที่แนะนําใหใชในการพิมพเอกสารสีทุกประเภท
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ใชตัวเลือกคุณสมบัตกิารปรับสีแบบ ดวยตนเอง เพื่อปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาลฟโทน และความคมชัดของ
ขอบสําหรับขอความ กราฟก และภาพถาย หากตองการเขาใชตัวเลือกสีแบบปรับดวยตนเอง บนแถบ สี ใหคลกิ
ดวยตนเอง แลวคลกิ การตั้งคา ใชการปรับคาสีดวยตนเองเพื่อปรับคาตัวเลือก สี (หรือจับคูสี)

หมายเหตุ โปรแกรมซอฟตแวรบางโปรแกรมจะแปลงขอความหรือกราฟกใหเปนภาพแบบแรสเตอร ในกรณนีี้ การตั้งคา
ภาพถาย จะเปนการควบคุมขอความและกราฟกดวย
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เครือขาย: วิธกีาร

ใชเนื้อหาสวนนี้เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับระบบเครือขาย

ต้ังคาเครื่องพิมพและใชเครื่องพิมพดังกลาวบนระบบเครือขาย
Hewlett-Packard ขอแนะนําใหทานใชโปรแกรมติดตั้งซอฟตแวรของ HP บนแผนซีดรีอมที่มาพรอมกับเครื่อง
พิมพ เพื่อติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับการตั้งคาระบบเครือขายตอไปนี้

ในการเปลี่ยนคาคอนฟกจากอุปกรณที่ใชรวมกันที่มกีารเชื่อมตอโดยตรงมาเปนอุปกรณที่เชื่อม
ตอผานพอรตของระบบเครือขาย

ในการเปลี่ยนจากคาคอนฟกการเชื่อมตอโดยตรงมาเปนระบบเครือขาย ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ยกเลิกการติดตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับการเชื่อมตอโดยตรง

2. ติดตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพในฐานะคาคอนฟกระบบเครือขายดวยการทําตามขั้นตอนใน ระบบเครือขาย

ต้ังรหัสผานระบบเครือขายของฉัน
ใช กลองเครื่องมือของ HP เพื่อตั้งรหัสผานสําหรับระบบเครือขาย

1. เปด กลองเครื่องมือของ HP และคลกิ การตั้งคาอุปกรณ

2. จากนั้น คลกิทีแ่ถบ ระบบเครือขาย

หมายเหตุ หากตั้งรหัสผานสําหรับเครื่องพิมพไวกอนแลว ระบบจะขอใหทานพิมพรหัสผานตัวนั้น พิมพรหัสผาน แลวคลกิ ใช

3. คลิก รหัสผาน

4. ในชอง รหัสผาน ใหพิมพรหัสผานท่ีทานตองการตั้ง และในชอง ยืนยันรหัสผาน ใหพิมพรหัสผานตัวนี้อีกครั้ง
เพื่อยืนยันสิ่งที่ทานเลือก

5. คลิก ใช เพื่อบันทึกรหัสผาน

คนหา IP แอดเดรสของระบบเครือขาย
IP แอดเดรสของระบบเครือขายจะอยูในหนาแสดงคาคอนฟก ใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อพิมพหนาแสดงคาคอนฟก
จากแผงควบคุม

1. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือกเมน ูรายงาน

2. กด  (เลือก)

3. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือกConfig Report

4. กด  (เลือก) เพื่อพิพมหนารายงานคาคอนฟก
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การกําหนดคาคอนฟก IP แอดเดรสแบบสเตติคใหกับเครื่องพิมพ
ใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อกําหนดคาคอนฟก IP แอดเดรสแบบสเตตคิจากแผงควบคุม

1. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือกเมน ูNetwork config

2. กด  (เลือก)

3. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือกเมน ูTCP/IP

4. กด  (เลือก)

5. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือก Manual

6. กด  (เลือก)

7. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อปอนหมายเลขสามหลักแรกของ IP แอดเดรส

8. กด  (เลือก) เพื่อบันทึกคาหมายเลขนั้น และปอนคาหมายเลขสามหลักถัดไปของ IP แอดเดรส

9. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อปอนหมายเลขสามหลักถัดไปของ IP แอดเดรส

10. กด  (เลือก) เพื่อบันทึกคาหมายเลขนั้น และปอนคาหมายเลขสามหลักถัดไปของ IP แอดเดรส

11. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อปอนหมายเลขสามหลักถัดไปของ IP แอดเดรส

12. กด  (เลือก) เพื่อบันทึกคาหมายเลขนั้น และปอนคาหมายเลขสามหลักถัดไปของ IP แอดเดรส

13. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อปอนหมายเลขสามหลักถัดไปของ IP แอดเดรส

14. กด  (เลือก)

15. แผงควบคุมจะปรากฏขึ้น Yes กด  (เลือก) to save the configuration, or to delete and re-enter
another IP address, press  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) ซึ่งจะเปลี่ยนหนาจอเปน No

16. หลังจากเลือก IP แอดเดรสแลว ระบบจะแจงใหทานปอนขอมูล subnet mask และ default gateway โดย
ใชขั้นตอนที่ 7-14 ขางตน

17. หากระหวางการกําหนดคาคอนฟก ทานกด  (ยกเลิก) ระบบจะออกจากเมนแูละแอดเดรสนั้นจะไมไดรับ
การบันทึกคา
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อื่นๆ: วิธกีาร

ใชเนื้อหาสวนนี้เพื่อตอบคําถามอื่น ๆ เกี่ยวกับเครื่องพิมพ

การเปลี่ยนตลับหมึก
เมื่อหมึกในตลับหมึกหมด แผงควบคุมของเครื่องจะแสดงขอความแนะนําใหทานสั่งซื้อตลับหมึกใหมมาเปลี่ยน
โดยที่ทานยังคงสามารถใชตลับหมึกเดิมพิมพงานตอไปไดจนกระทั่งแผงควบคุมจะแจงใหทานเปลี่ยนตลับหมึก

เครื่องพิมพนี้ใชตลับหมึกสี่สี โดยแยกตลับหมึกจากกันสําหรับแตละสี คือ สีดํา (K), สีน้ําเงิน (C), สีแดง (M) และ
สีเหลือง (Y)

ใหเปลี่ยนตลับหมึกใหมเมื่อแผงควบคุมของเครื่องพิมพแจงขอความใดขอความหนึ่งตอไปนี้: Replace yellow
cartridge, Replace magenta cartridge, Replace cyan cartridge, Replace black cartridge
แผงควบคุมแจงสีหมึกที่ทานควรเปลี่ยน (นอกจากจะไมไดติดตั้งตลับหมึกของแทจาก HP)

การเปลี่ยนตลับหมึก

1. เปดฝาดานหนา

ขอควรระวัง หามวางสิ่งใดบนสายพานลําเลียง (ETB) ซึ่งอยูภายในของฝาดานหนา

2. ถอดตลับหมึกเกาออกจากเครื่องพิมพ
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3. แกะตลับหมึกใหมออกจากซอง เก็บตลับหมึกเกาไวในซองเพื่อการรีไซเคิล

4. จับทั้งสองดานของตลับหมึกโดยจับที่ดามจับสีน้ําเงินและกระจายน้ําหมึกโดยการเขยาตลับหมึกไปมาทางดาน
ขาง

ขอควรระวัง หามสัมผัสแผนปด หรือผิวของลูกกลิ้ง

5. ถอดตัวล็อคสีสมและเทปสีสมที่ติดไวกับตลับหมึกใหมออก กําจัดเทปและตัวล็อคตามวิธกีารที่กฎหมายกําหนด

6. จัดแนวตลับหมึกลงในรางงในเครื่องพิมพ โดยจับที่ดามจับ ดันตลับหมึกจนเขาที่แนน
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7. ปดฝาดานหนา

หลังจากนั้นสักครู แผงควบคุมควรจะแสดงสถานะReady

หมายเหตุ ในกรณทีี่มีการติดตั้งตลับหมึกผิดชองหรือใชตลับหมึกที่ไมใชตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพรุนนี้ แผงควบคุมจะ
แสดงขอความใดขอความหนึ่งตอไปนี้ Incorrect yellow, Incorrect magenta, Incorrect cyan,
Incorrect black.

8. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ เก็บตลับหมึกเกาไวในกลองบรรจภุัณฑของตลับหมึกใหม กรุณาดคูําแนะนําเกี่ยวกับคู
มือการรีไซเคิล ซึ่งใหมาพรอมกับตลับหมึก

9. ในกรณทีี่ทานใชตลับหมึกที่ไมใชของ HP กรุณาตรวจสอบแผงควบคุมเพื่อดคูําแนะนําเพิ่มเติม

หรือไปที่ http://www.hp.com/support/clj2600n

หมายเหตุ ในการเปลี่ยนตลับหมึกสีดํา จะมีการพิมพหนาทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัต ิซ่ึงชวยปองกันรอบเปอนดาน
หนาหรือดานหลังเอกสารที่พิมพ สําหรับการทําความสะอาดที่ดขีึ้น กรุณาดทูี่ ในการทําความสะอาดฟวเซอรโดย
ใช กลองเครื่องมือของ HP
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การจัดการเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพนี้มีเคร่ืองมือซอฟตแวรหลากหลาย ซึ่งชวยใหทานตรวจสอบ, แกไขปญหา และดูแลรักษาเครื่องพิมพ
ได ขอมูลเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดังกลาวจะปรากฏในหัวขอตอไปน้ี:

● หนาพิเศษ

● แผนผังเมนู

● กลองเคร่ืองมือของ HP

● การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว
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หนาพิเศษ

หนาพิเศษอยูในหนวยความจําของเครื่องพิมพ โดยหนานี้จะชวยใหทานวินิจฉัย และแกปญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ
ได

หมายเหตุ หากไมไดตั้งคาภาษาเครื่องพิมพไวใหถูกตองในระหวางการติดตั้ง ทานสามารถกําหนดภาษาไดดวยตนเอง เพื่อ
ใหหนานั้นพิมพในภาษาใดภาษาหนึ่งท่ีใชไดกับเครื่อง เปลี่ยนภาษาไดดวยการใช กลองเครื่องมือของ HP

หนาตัวอยาง

ในการพิมพหนาตัวอยาง ใหกด  (LEFT ARROW) (ลูกศรชีซ้าย) และ  (RIGHT ARROW) (ลูกศรชีข้วา) ที่แผง
ควบคุมเครื่องพิมพพรอมกัน ทานสามารถพิมพหนานี้ไดจากกลองเครื่องมือของ HP

หนาแสดงคาคอนฟก
หนาแสดงคาคอนฟกจะแสดงคุณสมบัตแิละการตั้งคาปจจุบันของเครื่องพิมพ ทานสามารถพิมพหนาแสดงคาคอน
ฟกจากเครื่องพิมพหรือ กลองเครื่องมือของ HP ได

การพิมพหนาแสดงคอนฟกจากแผงควบคุม

1. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือกเมน ูรายงาน

2. กด  (เลือก)

3. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือกConfig Report

4. กด  (เลือก) เพื่อพิมพหนารายงานคาคอนฟก

1. ขอมูลผลิตภัณฑ หัวขอนี้ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องพิมพ เชน ชื่อผลิตภัณฑและหมายเลข
ผลิตภัณฑ

2. หนวยความจํา หัวขอนี้แสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับหนวยความจํา เชน จํานวนหนวยความจําทั้งหมดที่ติดตั้งแลว
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3. การตั้งคาหนากระดาษ หัวขอนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับประเภทกระดาษในแตละถาด และการตั้งคาประเภท
สําหรับกระดาษทั้งหมดที่ใชไดกับเครื่องพิมพ

4. จํานวนหนา หัวขอนี้แสดงจํานวนหนาทั้งหมดที่พิมพ จํานวนหนาสีที่พิมพ และขอมูลเกี่ยวกับกระดาษติด

5. การตั้งคาผลิตภัณฑ หัวขอนี้แสดงขอมูลที่รวบรวมไดในระหวางการติดตั้งซอฟตแวร รวมทั้งภาษาและชื่อ
บริษัทดวย

6. การตั้งคาเครือขาย เนื้อหาสวนน้ีประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบเครือขายของเครื่องพิมพ เชน
ชื่อโฮสต แอดเดรสฮารดแวรและ IP แอดเดรส

7. ประเภทกระดาษ เนื้อหาสวนนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทกระดาษซึ่งผูใชสามารถกําหนดคาไดเอง

8. ล็อกแสดงสถานะ หัวขอนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับขอผิดพลาดของเครื่องพิมพ

หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง
หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองจะแสดงอายกุารใชงานที่เหลือสําหรับหมึกพิมพของ HP พรอมทั้งแสดงจํานวน
หนาท่ีคาดวาจะพิมพไดอีกโดยประมาณ จํานวนหนาทีพ่ิมพแลว และขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณสิ้นเปลืองอื่นๆ ทาน
สามารถพิมพหนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองจากเครื่องพิมพหรือ กลองเครื่องมือของ HP

การพิมพหนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองจากแผงควบคุม

1. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือกเมน ูรายงาน

2. กด  (เลือก)

3. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือก สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

4. กด  (เลือก) เพื่อพิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง
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หมายเหตุ ทานสามารถดูขอมูลอุปกรณสิ้นเปลืองไดจาก กลองเครื่องมือของ HP ดวยเชนกัน

1. สวนแสดงขอมูลตลับหมึกพิมพ บริเวณนี้จะแสดงรายการตลับหมึกพิมพแตละตลับ และขอมูลที่มีเกี่ยวกับตลับ
หมึกพิมพ HP นั้น ขอมูลนี้ประกอบดวยหมายเลขชิ้นสวนของตลับหมึกพิมพแตละตลับ สถานะของตลับหมึก
พิมพแตละตลับวาใกลหมดหรือไม และอายกุารใชงานคงเหลือของตลับหมึกพิมพนั้น ซ่ึงจะนําเสนอเปน
เปอรเซ็นต เปนภาพกราฟก และเปนจํานวนหนาท่ีคาดวาจะพิมพไดอีก โดยอาจไมมีการแสดงขอมูลเหลานี้
จากอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP ในบางกรณ ีหากมีการติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP ขอ
ความแจงเตือนจะปรากฏขึ้นแทนรูปแบบการนําเสนอขางตน

2. ขอมูลการสั่งซื้อ เนื้อหาสวนนี้ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธสีั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP ใหม

3. ขอมูลการรไีซเคิล เน้ือหาสวนนี้ประกอบดวยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่ทานสามารถดขูอมูลเกี่ยวกับการรี
ไซเคิลได
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แผนผังเมนู

แผนผังเมนูจะแสดงโครงสรางของเมนสูําหรับแตละตัวเลือกที่พบไดในแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ทําตามขั้นตอน
ตอไปนี้เพื่อพิมพแผนผังเมนู

การพิมพแผนผังเมนู
1. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือกเมน ูรายงาน

2. กด  (เลือก)

3. กด  (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือก โครงสรางเมนู

4. กด  (เลือก เพื่อพิมพแผนผังเมนู

หมายเหตุ แผนผังเมนูจะถูกพิมพออกมาเปนเอกสารสองหนา
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กลองเครื่องมือของ HP

กลองเครื่องมือของ HP  เปนแอปพลเิคชันทางเว็บ ซึ่งทานสามารถใชดําเนินการตอไปนี้ได

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● กําหนดคาเครื่องพิมพ

● ดขูอมูลการแกไขปญหา

● ดเูอกสารแบบออนไลน

ทานสามารถดูกลองเครื่องมือของ HP เม่ือเครื่องพิมพเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอรของทานโดยตรง หรือเมื่อเชื่อม
ตอเขากับระบบเครือขาย ทานตองติดตั้งซอฟตแวรอยางสมบูรณเพื่อใชงานกลองเครื่องมือของ HP

หมายเหตุ ทานไมจําเปนตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตในการเปดและใช กลองเครื่องมือของ HP อยางไรก็ตาม หากทาน
คลิกลิงคในสวน ลิงคอื่นๆ ทานจะตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได เพื่อไปยังไซตที่เชื่อมโยงกับลิงค โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมไดจาก ลิงคอื่นๆ

ระบบปฏิบัตกิารทีส่นับสนุน
กลองเครื่องมือของ HP ใชไดกับระบบปฏิบัตกิารตอไปนี้

● Windows 98 Second Edition

● Windows 2000

● Windows Me

● Windows XP

เบราเซอรทีส่นับสนุน
ในการใชกลองเครื่องมือของ HP ทานตองมีเบราเซอรแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี้

Windows
● Microsoft Internet Explorer 5.5 หรือรุนสูงกวา

● Netscape Navigator 6.2 หรือใหมกวา

● Opera Software ASA Opera 7 หรือรุนสูงกวา

หนาทุกหนาสามารถพิมพไดจากเบราเซอร
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การดูกลองเครื่องมือของ HP
1. เปดกลองเครื่องมือของ HP ดวยวิธใีดวิธหีนึ่งตอไปนี้

● ดับเบิลคลกิทีไ่อคอนกลองเครื่องมือของ HP บนเดสกทอปของระบบปฏิบัตกิาร Windows

● ในเมนู Start ของระบบปฏิบัตกิาร Windows ใหไปที่ Programs แลวคลกิที ่กลองเครื่องมือของ HP

หมายเหตุ หลังจากที่ทานเปด URL ทานสามารถบันทึก URL นี้ไวเปนบุคมารค เพื่อใหสามารถเปดดไูดอยางรวดเร็วในครั้ง
ตอไป

2. กลองเครื่องมือของ HP จะเปดขึ้นในเว็บเบราเซอร ซอฟตแวรกลองเครื่องมือของ HP ประกอบดวยสวน
ตางๆ ตอไปนี้

● แถบสถานะ

● แถบการแกไขปญหา

● แถบการแจงขอมูล

● แถบเอกสาร

● การตั้งคาอุปกรณ

● ลิงคอื่นๆ

แถบสถานะ
แถบสถานะมีลิงคไปยังหนาหลักตางๆ ดังน้ี

● สถานะของอุปกรณ แสดงขอมูลสถานะเครื่องพิมพ หนานี้แสดงสภาวะตางๆ ของเครื่องพิมพ เชน กระดาษ
ติด หรือไมมีกระดาษในถาด หลังจากที่ทานแกไขปญหาของเครื่องพิมพแลว ใหคลกิทีปุ่มรเีฟรชสถานะเพื่อ
อัปเดตสถานะเครื่องพิมพ

● สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง แสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองอยางละเอียด เชน เปอรเซ็นตของผงหมึกที่เหลือใน
ตลับหมึกพิมพ และจํานวนหนาทีพ่ิมพไปแลวโดยใชตลับหมึกพิมพปจจุบัน หนานี้ยังมีลิงคในการสั่งซ้ือ
อุปกรณสิ้นเปลืองและเพื่อคนหาขอมูลการรีไซเคิลอีกดวย

● พิมพหนาขอมูล พิมพหนาแสดงคาคอนฟกและหนาขอมูลอื่นๆ ซึ่งเครื่องพิมพมีขอมูลนี้ เชน หนาแสดง
สถานะอุปกรณสิ้นเปลืองและหนาตัวอยาง

แถบการแกไขปญหา
แถบการแกไขปญหามีลิงคไปยังหนาหลักตางๆ ดังนี้

● นํากระดาษทีต่ิดออก ดขูอมูลเกี่ยวกับการคนหาและแกไขปญหากระดาษติด และดตูัวอยางวิธแีกปญหา
กระดาษติด ซึ่งเปนภาพเคลื่อนไหว

● ปญหาเกี่ยวกับการพิมพ แสดงหัวขอวิธใีชที่ชวยทานแกปญหาเกี่ยวกับการพิมพ

● ปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตอ. แสดงหัวขอวิธใีชที่ชวยทานแกปญหาเกี่ยวกับระบบเครือขาย

● เครื่องมือในการแกปญหา. พิมพหนาทีช่วยในการแกปญหาคุณภาพการพิมพ, ดขูอมูลเกี่ยวกับปญหาคุณภาพ
การพิมพ, พิมพหนาทําความสะอาดและทําความสะอาดเครื่องพิมพ และปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ เพื่อ
คงคุณภาพการพิมพสีไว

● การสาธิตทีเ่ปนภาพเคลื่อนไหว. แสดงการสาธิตวิธใีชดวยภาพเคลื่อนไหวสําหรับเครื่องพิมพ

แถบการแจงขอมูล
ใชแถบการแจงขอมูลเพื่อกําหนดใหเครื่องพิมพแจงเตือนทานเกี่ยวกับเครื่องพิมพโดยอัตโนมัติ
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หนาตั้งคาแจงขอมูลสถานะ

ในหนาตั้งคาแจงขอมูลสถานะ ทานสามารถเลือกวาตองการใหแจงหรือยกเลิกการแจง, กําหนดเวลาที่ตองการให
เครื่องพิมพสงการแจง และเลือกวิธแีจงเตือนไดสองประเภท ดังนี้

คลิกที ่ใช เพื่อใชการตั้งคานี้

แถบเอกสาร
แถบเอกสารมีลิงคไปยังแหลงขอมูลตางๆ ดังนี้

● พิมพ: วิธกีาร แสดงวิธกีาร วิธใีชสําหรับปญหาการพิมพ

● เครือขาย: วิธกีาร แสดงวิธกีาร วิธใีชสําหรับปญหาของระบบเครือขาย

● อื่นๆ: วิธกีาร แสดงวิธกีาร วิธใีชสําหรับปญหาอื่น ๆ ของเครื่องพิมพ

● คูมือผูใช ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการใชเครื่องพิมพ การรับประกัน ขอกําหนด และขอมูลสนับสนุน ซึ่ง
ทานกําลังอานอยูในขณะนี ้คูมือผูใชมีอยูทั้งในฟอรแมต HTML และ PDF

● Readme ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพที่ไมมีในคูมือผูใช ไฟล Readme ลาสุดมีขอมูลลาสุดเกี่ยว
กับเครื่องพิมพ (เปนภาษาอังกฤษเทานั้น)

การตั้งคาอุปกรณ
ปุมตั้งคาอุปกรณจะเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวโดยใชการเชื่อมตอผาน USB หรือระบบเครือขาย

ลิงคอื่นๆ
ในสวนนี้จะมีลิงคตางๆ ทางอินเทอรเน็ต ทานจะตองตออินเทอรเน็ตจึงจะใชลิงคเหลานี้ได หากทานใชการเชื่อมตอ
ผานโทรศัพท และไมไดเชื่อมตออยู เมื่อทานเปดกลองเครื่องมือของ HP เปนครั้งแรก ทานจะตองเชื่อมตอกอนจึง
จะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานี้ได ในการตออินเตอรเน็ตอาจจําเปนตองปดกลองเครื่องมือของ HPเสียกอน
แลวเปดใหมอีกครั้ง

● HP Instant Support

● การลงทะเบียนผลิตภัณฑ เชื่อมตอไปยังเว็บไซตการลงทะเบียนผลิตภัณฑ HP

● สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง ส่ังซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองไดจากเว็บไซตของ HP

● การสนับสนุนผลิตภัณฑ เชื่อมตอไปยังเว็บไซตสนับสนุนสําหรับเครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2600n
series ซึ่งทานสามารถคนหาความชวยเหลือสําหรับปญหาตางๆ ได
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การใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว

หากมีการเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง ใช กลองเครื่องมือของ HP เพื่อเรียกดเูว็บเพ
จหนาสถานะของเครื่องพิมพ

หากมีการเชื่อมตอกับเครื่องพิมพผานระบบเครือขาย เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะสามารถใชงานไดโดยอัตโนมัต ิโดยที่
ทานสามารถเรียกใชงานเว็บเซิรฟเวอรไดผานทางเบราเซอรที่สนับสนุน

โดยเว็บเซิรฟเวอรในตัวชวยใหทานสามารถเรียกดสูถานะของเครื่องพิมพและระบบเครือขายไดเพื่อจัดการฟงกชัน
การพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอรของทานแทนท่ีจะตองใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ตอไปนี้คือตัวอยางการใช
งานเว็บเซิรฟเวอรในตัวของเครื่องพิมพ:

● แสดงขอมูลสถานะเครื่องพิมพ

● กําหนดประเภทกระดาษที่ใสไวในถาดบรรจกุระดาษแตละถาด

● ตรวจสอบอายกุารใชงานที่เหลืออยูของอุปกรณสิ้นเปลืองทั้งหมด และสั่งซ้ืออุปกรณสิ้นเปลืองใหม

● ดแูละเปลี่ยนแปลงคาคอนฟกของถาดกระดาษ

● เรียกดูและเปลี่ยนเครื่องพิมพ

● ดแูละพิมพหนาขอมูลภายในตาง ๆ

● ดแูละเปลี่ยนแปลงคาคอนฟกระบบเครือขาย

เว็บเซิรฟเวอรในตัว สนับสนุนเว็บเบราเซอรตางๆ ตอไปนี้:

● Windows: Microsoft Internet Explorer 5.5 และรุนใหมกวา และ Netscape Navigator 4 หรือใหม
กวา

● สําหรับ Mac: Internet Explorer 5.1 และใหมกวา Netscape Navigator 7.01 และใหมกวาและ
Safari

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะทํางานเม่ือมีการเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับระบบเครือขายแบบ IP-based เว็บเซิรฟเวอร
ในตัวไมสนับสนุนการทํางานกับระบบเครือขายแบบ IPX-based หรือการเชื่อมตอเครื่องพิมพแบบ AppleTalk
โดยที่ทานไมจําเปนตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพื่อเปดและใชงานเว็บเซิรฟเวอรดังกลาว

การเขาใชงานเว็บเซิรฟเวอรในตัวโดยใชการเชื่อมตอระบบเครือขาย
ในโปรแกรมเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนในเครื่องคอมพิวเตอร ใหพิมพ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพลงในฟลด
URL (ในการคนหา IP แอดเดรส ใหพิมพหนาแสดงคาคอนฟก สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพหนาแสดง
คาคอนฟก โปรดดทูี่ หนาแสดงคาคอนฟก)

หมายเหตุ หากทานไมสามารถเขาใชงานเว็บเซิรฟเวอรดังกลาวโดยการระบุ IP แอดเดรส ทานสามารถระบุโดยใชชื่อโฮสต
ได

หมายเหตุ หลังจากที่ทานเปด URL ทานสามารถบันทึก URL นี้ไวเปนบุคมารค เพื่อใหสามารถเปดดไูดอยางรวดเร็วในครั้ง
ตอไป

1. เว็บเซิรฟเวอรในตัว มีแถบสามแถบซึ่งประกอบดวยการตั้งคาตางๆ และขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ: ไดแก
แถบขอมูล แถบการตั้งคาและแถบระบบเครือขาย คลิกแถบที่ทานตองการดขูอมูล

2. ดขูอมูลในสวนตอไปนี้เพื่อดขูอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแตละแถบ
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แถบขอมูล
กลุมหนา ขอมูล ประกอบดวยหนาตางๆ ตอไปนี้

● สถานะของอุปกรณ หนานี้แสดงสถานะของเครื่องพิมพและแสดงอายกุารใชงานที่เหลืออยูของอุปกรณสิ้น
เปลืองของ HP โดยมีการแสดงสถานะ 0% หากอุปกรณสิ้นเปลืองนั้นหมด หนาน้ียังแสดงประเภทและขนาด
ของวัสดกุารพิมพที่กําหนดใหแตละถาดปอนกระดาษอีกดวย

● คาคอนฟก หนานี้แสดงคาระบบเครือขายและขอมูลผลิตภัณฑที่พบในหนาแสดงคาคอนฟกของเครื่องพิมพ
เชน จํานวนหนา การตั้งคาการพิมพและตัวเลือกกระดาษ

● สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง หนานี้แสดงสถานะของเครื่องพิมพและแสดงอายกุารใชงานที่เหลืออยูของอุปกรณ
สิ้นเปลืองของ HP โดยมีการแสดงสถานะ 0% หากอุปกรณสิ้นเปลืองนั้นหมด โดยที่หนานี้จะมีหมายเลข
อุปกรณสิ้นเปลืองดวย การสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองใหม ใหคลกิ สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง ในพื้นที ่ลิงคอื่นๆ
ดานซายของหนาตาง การเยี่ยมชมแวะไซตตางๆ ทานตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเสียกอน

● พิมพหนาขอมูล หนานี้ประกอบดวยการพิมพหนาขอมูลภายในของอุปกรณ

แถบการตั้งคา
แถบนี้ชวยใหทานสามารถทําการกําหนดคาคอนฟกเครื่องพิมพไดผานทางเครื่องคอมพิวเตอรของทาน แถบ การ
ตั้งคา สามารถปองกันโดยการกําหนดรหัสผานได หากเครื่องพิมพนี้มีการเชื่อมตอในระบบเครือขาย ใหปรึกษาผู
ดูแลระบบเสมอกอนที่จะทําการแกไขคาตางๆ ในแถบนี้

แถบ การตั้งคา ประกอบดวยหนาตางๆ ดังตอไปนี้

● การจัดการกระดาษ กําหนดคาการจัดการกระดาษไดจากหนานี้

● การพิมพ กําหนดคา IO Timeout ไดจากหนานี้

● คุณภาพการพิมพ ใชหนานี้เพื่อกําหนดคาการปรับเทียบมาตรฐานสีและปรับคุณภาพการพิมพ

● ความเขมของการพิมพ ใชหนานี้เพื่อกําหนดคาความเขมของการพิมพ ไดแก คาความคมชัด ไฮไลท ความ
อิ่มตัวของสีและเงา

● การตั้งคาประเภทกระดาษ ใชหนานี้เพื่อกําหนดคาประเภทกระดาษ

● โหมดการพิมพ ใชหนานี้เพื่อกําหนดคาโหมดการพิมพ

● การตั้งคาระบบ ใชหนานี้เพื่อกําหนดคาระบบ รวมทั้งการกูคืนเม่ือเกิดปญหากระดาษติด ดําเนินการตอ
อัตโนมัต ิความคมชัดของหนาจอและภาษาที่ใช

● บริการ ใชหนานี้เพื่อเริ่มโหมดการทําความสะอาดและ การเรียกคืนคาเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานผลิต

แถบระบบเครือขาย
แถบนี้ชวยใหผูดูแลระบบเครือขายสามารถควบคุมการกําหนดคาตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบเครือขายของเครื่อง
พิมพไดเมื่อมีการเชื่อมตออยูกับเครือขายแบบ IP

● การตั้งคาคอนฟก IP ใชหนานี้เพื่อกําหนดคาคอนฟก IP

● ขั้นสูง ใชหนานี้เพื่อใชงานคุณสมบัตติางๆ เกี่ยวกับเครือขาย เชน SLP Config, DHCP, BootP และ
AutoIP

● mDNS ใชหนานี้เพื่อกําหนดคา mDNS ใชการตั้งคาเหลานี้เพื่อเปดหรือปดการกูคืนแบบ Rendezvous

● SNMP ใชหนานี้เพื่อกําหนดโปรโตคอล SNMP

● รหัสผาน ใชหนานี้เพื่อกําหนดหรือแกไขรหัสผานของผูดูแลระบบ
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ลิงคอื่นๆ พบไดในกลองเครื่องมือของ HP
ในสวนนี้จะมีลิงคตางๆ ทางอินเทอรเน็ต ทานจะตองตออินเทอรเน็ตจึงจะใชลิงคเหลานี้ได หากทานใชการเชื่อมตอ
ผานโทรศัพท แตไมไดเชื่อมตอขณะเปดกลองเครื่องมือของ HP เปนครั้งแรก ทานตองเชื่อมตอกอนท่ีจะสามารถดู
เว็บไซตเหลานี้ได ในการตออินเตอรเน็ตอาจจําเปนตองปดกลองเครื่องมือของ HPเสียกอน แลวเปดใหมอีกครั้ง

● HP Instant Support™ เชื่อมตอไปยังเว็บไซตของ HP เพื่อแกไขปญหา เซอรวิสนี้ชวยวิเคราะหบันทึก
การใชงานที่ผิดพลาดของเครื่องพิมพและขอมูลคอนฟเกอเรชันเพื่อทําการวิเคราะหและใหขอมูลสําหรับการ
แกปญหาของเครื่องพิมพของทาน

● การลงทะเบียนผลิตภัณฑ คลิกลิงคนี้เพื่อเชื่อมตอไปยังเว็บไซต HP เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑนี้

● สั่งซื้อุปกรณสิ้นเปลือง คลิกลิงคนี้เพื่อเชื่อมตอไปยังเว็บไซต HP และสั่งซ้ืออุปกรณสิ้นเปลืองของแทจาก
HP เชน ตลับหมึกและกระดาษ

● การสนับสนุนผลิตภัณฑ เชื่อมตอไปยังเว็บไซตสนับสนุนสําหรับเครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2600n
ซ่ึงทานสามารถคนหาความชวยเหลือสําหรับปญหาในหัวขอตางๆ ได
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การดูแลรักษา

บทนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาในหัวขอตอไปนี้

● การจัดการอุปกรณสิ้นเปลือง

● การพิมพในกรณีฉุกเฉิน

● การทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ

● การปรับเทียบมาตรฐานเคร่ืองพิมพ
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การจัดการอุปกรณสิ้นเปลือง

โปรดดขูอมูลการรับประกันของอุปกรณสิ้นเปลืองนี้ที่ ขอความรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึก

อายขุองอุปกรณสิ้นเปลือง
อายกุารใชงานของตลับหมึกพิมพขึ้นอยูกับปริมาณหมึกพิมพที่ตองใชในงานพิมพตางๆเมื่อพิมพขอความที่พื้นที่
พิมพ 5 เปอรเซ็นตของกระดาษ ในเครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2600n ตลับหมึกพิมพสีน้ําเงิน, สีแดง
หรือสีเหลืองจะมีอายใุชงานเฉลี่ย แผน และตลับหมึกพิมพสีดําจะมีอายุใชงานเฉลี่ย แผน(การพิมพ
เอกสารทางธุรกิจทั่วไปจะมีสวนที่พิมพงาน 5% ของหนากระดาษ)

การตรวจสอบและการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง
ทานสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณสิ้นเปลืองโดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ พิมพหนาสถานะของ
อุปกรณสิ้นเปลือง หรือด ูกลองเครื่องมือของ HP ทั้งนี้ Hewlett-Packard ขอแนะนําใหทานสั่งซ้ือตลับหมึกพิมพ
ใหม เมื่อไดรับขอความแจงวาหมึกใกลหมดในการใชงานโดยทั่วไปแลว เม่ือขอความดังกลาวปรากฏ แสดงวาตลับ
หมึกมีอายุการใชงานคงเหลืออีกประมาณสองสัปดาหหากทานใชตลับหมึกพิมพหรืออุปกรณสรางภาพของ HP
ของแทชุดใหม ทานจะไดรับขอมูลดานตางๆ ของอุปกรณสิ้นเปลือง ดังนี้

● ปริมาณของหมึกที่เหลือ

● จํานวนหนาท่ีเหลือที่สามารถพิมพได

● จํานวนหนาท่ีพิมพไปแลว

● ขอมูลอื่นๆ ของอุปกรณสิ้นเปลือง

หมายเหตุ หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับระบบเครือขาย ทานสามารถกําหนดให กลองเครื่องมือของ HP แจงเตือนทางอีเมล
เมื่อหมึกพิมพใกลหมดหรือใกลสิ้นสุดอายใุชงานของอุปกรณสรางภาพในกรณทีี่ตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร
โดยตรง ทานสามารถกําหนดให กลองเครื่องมือของ HP แจงเตือนเมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองใกลหมด

การตรวจสอบสถานะและสั่งซื้อโดยใชแผงควบคุม

ปฏิบัตติามวิธใีดวิธหีนึ่งตอไปนี้

● ดไูฟแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพมาตรวัดเหลานี้จะแสดงใหทราบเมื่อตลับ
หมึกพิมพใกลหมดหรือหมดแลวรวมทั้งแจงเตือนเมื่อมีการติดตั้งตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP เปนครั้งแรก

● ในการพิมพหนาสถานะของอุปกรณสิ้นเปลืองจากเครื่องพิมพ ในแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหเลือก
Reports Menu, Supplies Status และเลือก Print Supplies Status pageโปรดดขูอมูลเพิ่มเติม
ไดจาก หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

หากระดับอุปกรณสิ้นเปลืองใกลหมด ทานสามารถสั่งซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองแบบออนไลน หรือทางโทรศัพทจากตัว
แทนจําหนายในประเทศ/พื้นทีข่อง HPโปรดดหูมายเลขชิ้นสวนที่ ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมและการสั่งซ้ือโปรด
ดทูี่ http://www.hp.com/go/ljsupplies เพื่อสั่งซ้ือแบบออนไลน

ในการตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองโดยใช กลองเครื่องมือของ HP
ทานสามารถกําหนดใหกลองเครื่องมือของ HP แจงเตือนเม่ืออุปกรณสิ้นเปลืองใกลหมดโดยทานสามารถเลือกได
วาตองการรับขอความดังกลาวทางอีเมล รับเปนขอความปอปอัป หรือไอคอนทาสกบารในการสั่งซื้ออุปกรณสิ้น
เปลืองโดยใชกลองเครื่องมือของ HP ใหคลิกที ่สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง ใน ลิงคอื่นๆทานตองสามารถใชงาน
อินเตอรเน็ตได เพื่อเชื่อมตอไปยังเว็บไซตเหลานี้

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่ กลองเคร่ืองมือของ HP
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การเก็บรักษาอุปกรณสิ้นเปลือง
ปฏิบัตติามคําแนะนําตอไปนี้ สําหรับการเก็บตลับหมึกพิมพ:

● อยานําตลับหมึกพิมพออกจากบรรจภัุณฑ จนกวาจะถึงเวลาใชงาน

ขอควรระวัง อยาใหตลับหมึกพิมพหรืออุปกรณสรางภาพถูกแสงนานเกินสองหรือสามนาที เพื่อปองกันไมใหอุปกรณเสียหาย

● โปรดดชูวงอุณหภูมขิองการใชงานและการเก็บรักษาที่ คุณลักษณะดานสภาพแวดลอม

● จัดเก็บอุปกรณสิ้นเปลืองในตําแหนงแนวนอน

● จัดเก็บอุปกรณสิ้นเปลืองในที่แหง ไมมีแสง และหางจากความรอนหรือแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็ก

การเปลี่ยนและการรไีซเคิลอุปกรณสิ้นเปลือง
หากตองการติดตั้งตลับหมึกพิมพหรืออุปกรณสรางภาพใหมของ HP ใหทําตามคําแนะนําที่อยูในกลองบรรจุ
อุปกรณนั้น หรือดทูี่ คูมือเริ่มตนใชงาน ของเครื่องพิมพ

หากตองการรีไซเคิลอุปกรณสิ้นเปลือง ใหนําอุปกรณส้ินเปลืองท่ีใชแลวใสกลองที่บรรจอุุปกรณสิ้นเปลืองใหมมา
แลวใชฉลากสงคืนที่มาพรอมกัน เพื่อสงอุปกรณดังกลาวกลับไปยัง HP เพื่อรีไซเคิลโปรดดขูอมูลที่ครบถวนไดจาก
คูมือการรีไซเคิล ซ่ึงใหมาพรอมกับอุปกรณสิ้นเปลือง HP ใหมทุกรายการโปรดดขูอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซ
เคิลของ HP ท่ี วัสดท่ีุใชในการพิมพของ HP LaserJet

นโยบาย HP เกี่ยวกับอุปกรณสิ้นเปลืองทีไ่มใชของ HP
Hewlett-Packard Company ไมแนะนําใหใชอุปกรณส้ินเปลืองท่ีไมใชของ HP ไมวาจะเปนอุปกรณใหมหรือ
นํามาผลิตใหมเนื่องจากผลิตภัณฑเหลานั้นไมใชผลิตภัณฑของ HP ทาง HP จึงไมสามารถควบคุมการออกแบบ
หรือคุณภาพไดการบริการหรือซอมแซมเนื่องจากการใชอุปกรณส้ินเปลืองท่ีไมใชของ HPไมอยูในการรับประกัน
ของเครื่องพิมพนี้

เมื่อทานติดตั้งอุปกรณส้ินเปลืองในเครื่องพิมพ เครื่องพิมพจะแจงใหทานทราบวา อุปกรณนั้นไมใชอุปกรณของแท
ของ HPและเมื่อทานติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ HP ซ่ึงมีสถานะใกลหมดจากการใชงานโดยเครื่องพิมพ
HP เคร่ืองอื่น เคร่ืองจะระบุวาอุปกรณดังกลาวไมใชอุปกรณของ HP ดวยเชนกันใหทานนําอุปกรณนั้นกลับไปยัง
เครื่องพิมพเครื่องเดิม เพื่อเรียกใชทานลักษณะและการทํางานของ HP อีกครั้ง

การตั้งคาเครื่องพิมพใหมสําหรับอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP
เมื่อทานติดตั้งตลับหมึกพิมพหรืออุปกรณสรางภาพที่ไมใชของ HP ไฟท่ีอยูติดกับตลับหมึกพิมพหรืออุปกรณสราง
ภาพที่ทานเปลี่ยนนั้นจะกะพริบและไฟพิจารณาจะสวางเม่ือตองการพิมพโดยใชอุปกรณส้ินเปลืองนี้ ทานตองกด
ปุม  (เลือก) ในคร้ังแรกที่ทานติดตั้งอุปกรณท่ีไมใชของ HP ดังกลาวไฟแสดงสถานะจะไมแจงเตือนเมื่อ
อุปกรณนี้ใกลหมดหรือหมด

ขอควรระวัง เครื่องพิมพไมหยุดพิมพเมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองนี้หมดซึ่งอาจทําใหเคร่ืองพิมพเสียหาย หากเครื่องยังคงพิมพตอโดย
ตลับหมึกพิมพหรืออุปกรณสรางภาพหมดโปรดดูท่ี ขอความการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard
และ ขอความรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึก

เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ HP
โปรดไปที่เว็บไซตตอตานสินคาปลอมที่ลอกเลียน HP ไดที่ http://www.hp.com/go/anticounterfeit หาก
มาตรวัดสถานะของอุปกรณสิ้นเปลืองหรือ กลองเครื่องมือของ HP แสดงใหทราบวาตลับหมึกพิมพนั้นไมใชตลับ
หมึกของ HP แตทานคิดวาเปนของแท
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การพิมพในกรณฉีุกเฉิน

การพิมพในกรณฉีุกเฉินคืออะไร?

เครื่องพิมพ HP Color LaserJet 2600n จะแสดงขอความ Order supplies เม่ือตลับหมึกใกลหมด และขอ
ความ Replace supplies เม่ือตลับหมึกหมดเพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหเปลี่ยนตลับ
หมึกเมื่อขอความ Replace supplies ปรากฏขึ้นการเปลี่ยนตลับหมึกในขั้นตอนนี้จะชวยปองกันการสูญเสีย
วัสดพุิมพ หรือตลับหมึกอื่นๆ เมื่อตลับหมึกหนึ่งมีคุณภาพงานพิมพต่ําลง

คุณสมบัตกิารพิมพในกรณฉุีกเฉิน ชวยใหเคร่ืองพิมพสามารถพิมพตอไปได โดยใชตลับหมึกที่ถึงจุดที่ตองเปลี่ยน
แลว

คําเตือน! การใชคุณสมบัตนิี้ จะทําใหคุณภาพงานพิมพต่ําลง และทําใหคุณสมบัตบิางอยางใชไมได (เชน ขอมูลหมึกที่เหลือ)

คําเตือน! ขอบกพรองในงานพิมพ หรือการขัดของของวัสดพุิมพ ซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อมีการใชวัสดพุิมพของ HP ในกรณน้ีี ไมถือ
วาเปนขอบกพรองของวัสดหุรือฝมือการผลิตภายใตประกาศการรับประกันอยางจํากัดของตลับหมึกพิมพ HP
สําหรับขอมูลการรับประกัน โปรดดท่ีู ขอความรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึก

คอนฟเกอเรชัน
การพิมพในกรณีฉุกเฉินจะเรียกใชไดเฉพาะจากเมนขูองแผงควบคุมเครื่องพิมพเทาน้ัน

1. จากเมนหูลัก ใหกด  (ลูกศรขวา) ไปที่ System setup และกด  (เลือก)

2. กด  (ลูกศรขวา) ไปที่ Print quality และกด  (เลือก)

3. กด  (ลูกศรขวา) ไปที่ Replace supplies และกด  (เลือก)

4. กด  (ลูกศรขวา) ไปที่ Override out และกด  (เลือก)

5. กด  (เลือก)

หากมีการเลือก Stop at out เครื่องพิมพจะหยุดการพิมพ เมื่อตลับหมึกถึงระดับที่ตองมีการเปลี่ยนหากมีการ
เลือก Override out เครื่องพิมพจะพิมพตอไปได เมื่อตลับหมึกถึงระดับที่ตองมีการเปลี่ยนคาที่ระบบตั้งไว คือ
Stop at out

การทํางานอยางตอเนื่อง
ทานสามารถใชหรือเลิกใชการพิมพในกรณดีังกลาวเม่ือใดก็ได และไมจําเปนตองเริ่มใชงานใหมสําหรับตลับหมึก
แตละตลับเครื่องพิมพจะพิมพงานตอไปโดยอัตโนมัต ิเมื่อถึงจุดท่ีตองมีการเปลี่ยนตลับหมึกเครื่องพิมพจะแสดงขอ
ความ Replace supply Override in use ขณะที่มีการใชตลับหมึกพิมพในแบบการพิมพในกรณฉุีกเฉินเมื่อ
เปลี่ยนตลับหมึกใหม เครื่องจะเลิกใชการพิมพในกรณฉีุกเฉิน จนกวาตลับหมึกจะถึงขีดที่แนะนําใหมีการเปลี่ยนอีก
คร้ัง
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การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเครื่องพิมพเม่ือเวลาผานไป สิ่งที่
สะสมอยูอาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน รอยดางของผงหมึกหรือรอยเปอนเครื่องพิมพนี้มีโหมดการทํา
ความสะอาดซึ่งสามารถแกไขและปองกันปญหาเหลานี้ได

ในการทําความสะอาดฟวเซอรโดยใช กลองเครื่องมือของ HP

หมายเหตุ โปรดใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อทําความสะอาดฟวเซอร โดยใช กลองเครื่องมือของ HPสําหรับการทําความสะอาด
เครื่องพิมพท่ีเครื่องคอมพิวเตอรทํางานบนระบบปฏิบัตกิารที่ใช กลองเครื่องมือของ HP ไมได โปรดดทูี่ไฟล
Readme ลาสุดในไดเรคทอรีหลักของแผนซีดรีอม หรือไปที่ http://www.hp.com/support/clj2600n

1. ตรวจดใูหแนใจวาไดเปดเคร่ืองพิมพแลวและเครื่องพิมพอยูในสถานะพรอมทํางาน

2. เปด กลองเครื่องมือของ HP

3. ในแถบ การแกไขปญหา ใหคลกิที ่การบํารุงรักษา จากนั้นคลกิ หนาทําความสะอาด แลวคลกิที ่พิมพหนาท่ีมี
รูปแบบเฉพาะจะพิมพออกจากเครื่องพิมพ

4. ที่เครื่องพิมพ ใหนําวัสดพุิมพในถาด 2 หรือถาดเสริม 3 ออก

5. นําหนาทีพ่ิมพออก และใสในถาดกระดาษ 2 หรือถาดเสริม 3 โดยคว่ําหนาลง

6. กด ทําความสะอาด ที่เครื่องคอมพิวเตอร
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การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพจะปรับเทียบมาตรฐานโดยอัตโนมัตใินเวลาตางๆ กันทานสามารถปรับการตั้งคาการปรับเทียบ
มาตรฐานไดโดยใช กลองเครื่องมือของ HP

ความแตกตางของสภาพแวดลอม หรือตลับหมึกพิมพที่เกาเกินไป อาจทําใหความเขมของภาพไมสมํ่าเสมอเครื่อง
พิมพจะถือวาปจจัยเหลานี้ทําใหตองควบคุมความแนนอนของภาพโดยเครื่องพิมพจะปรับเทียบมาตรฐานโดย
อัตโนมัตใินเวลาตางๆ เพื่อคงระดับคุณภาพงานพิมพสูงสุดไวนอกจากนี้ ทานยังสามารถกําหนดใหมีการปรับเทียบ
มาตรฐานไดโดยใช กลองเครื่องมือของ HP

เครื่องพิมพจะไมหยุดงานที่กําลังพิมพอยู เพื่อปรับเทียบมาตรฐานหากแตจะรอจนกระทั่งพิมพงานเสร็จสิ้น เคร่ือง
จึงจะเริ่มปรับเทียบมาตรฐานหรือทําความสะอาดและขณะที่เคร่ืองกําลังปรับเทียบมาตรฐาน เครื่องจะหยุดพิมพชวง
หนึ่ง จนกวาการปรับเทียบมาตรฐานจะเสร็จสิ้น

การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพทีเ่ครื่องพิมพ
1. ในการปรับตั้งจากเครื่องพิมพ ใหกด  (ลูกศรซาย) หรือ  (ลูกศรขวา) จนกวาจอแสดงผลจะปรากฏ

System setup

2. กด  (เลือก)

3. กด  (ลูกศรซาย) หรือ  (ลูกศรขวา) จนกวาจอแสดงผลจะแสดง Print quality

4. กด  (เลือก)

5. กด  (ลูกศรซาย) หรือ  (ลูกศรขวา) จนกวาจอแสดงผลจะแสดง Calibrate color

6. กด  (เลือก)

7. กด  (ลูกศรซาย) หรือ  (ลูกศรขวา) จนกวาจอแสดงผลจะแสดง Calibrate now

8. กด  (เลือก)

9. กด  (เลือก) เพื่อยืนยันCalibrate now

ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพในกลองเครื่องมือของ HP

หมายเหตุ ขั้นตอนน้ีใชกับระบบปฏิบัตกิาร Windows เทานั้นผูใช Macintosh ควรปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพดวยตน
เองโดยดําเนินการตามขั้นตอนขางตน

1. เปดกลองเครื่องมือของ HP ดวยวิธใีดวิธหีนึ่งตอไปนี้

● ดับเบิลคลกิทีไ่อคอน กลองเครื่องมือของ HP บนเดสกทอป

● ที่เมน ูStart ใหชีไ้ปที่ Programs และ HP และ HP Color LaserJet 2600n จากนั้นคลิกที่
HP Color LaserJet 2600n Toolbox

2. ในแท็บ การแกไขปญหา ใหคลิกท่ี เครื่องมือแกไขปญหา (ที่ดานซายของหนาจอ)

3. ในสวนปรับเทียบเครื่องพิมพ ใหคลิกท่ี Calibrate now
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การแกไขปญหา

ขอมูลการแกไขปญหานี้ถูกรวบรวมไวเพื่อชวยคุณแกปญหาเกี่ยวกับการพิมพใหเลือกหัวขอทั่วไปหรือประเภทของ
ปญหาจากรายการดานลางนี้

● กลยุทธของฝายสนับสนุน

● ขั้นตอนการแกปญหา

● ขอความบนแผงควบคุม

● นํากระดาษที่ติดออก

● ปญหาเกี่ยวกับการพิมพ

● เครื่องมือในการแกปญหา
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กลยุทธของฝายสนับสนุน

เครื่องพิมพนี้ใหการรับประกันแบบจํากัดเปนระยะเวลา 1 ปบริการการรับประกันและตัวเลือกการสนับสนุนจะแตก
ตางกันตามประเทศ/พื้นทีโ่ปรดดทูี่ใบปลิวสนับสนุนที่อยูในกลองเครื่องพิมพหากตองการขอมูลผูติดตอ หรือเยี่ยม
ชม http://www.hp.com

คุณสามารถดขูอมูลของฝายสนับสนุนเพิ่มเติมไดจาก การบริการและการสนับสนุน
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ขั้นตอนการแกปญหา

ใชรายการตรวจสอบการแกปญหาเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ

รายการตรวจสอบการแกปญหา
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เมื่อพยายามแกปญหาที่เกิดกับเครื่องพิมพ

หมายเลข
ขั้นตอน

ขั้นตอนการตรวจสอบ
ความถูกตอง

ปญหาที่อาจเกิดขึ้น วิธีแกไข

1 เครื่องพิมพทํางานหรือ
ไม?

เม่ืออุปกรณนี้เชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟที่ลงกราวด
แผงควบคุมจะแสดงขอ
ความ Hewlett-
Packard และไฟ
สัญญาณพรอมและไฟ
พิจารณาจะกะพริบจากนั้น
แผงควบคุมจะแสดง
Initializing และ
Ready ซึ่งในขั้นตอนนี้จะ
มีไฟสีเขียวสวางเพียงดวง
เดียว

ไฟไมเขาเครื่องเนื่องจากไฟ สาย
เคเบิล สวิตช หรือฟวสเสีย

1. ตรวจสอบวาไดเสียบปลั๊กเครื่อง
พิมพแลว

2. ตรวจสอบวา สายไฟไมชํารุดเสีย
หาย และเปดสวิตชเคร่ืองพิมพ
แลว

3. ตรวจสอบแหลงจายไฟโดยเสียบ
ปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบ
ติดผนังโดยตรง หรือเปล่ียนไป
เสียบที่เตาเสียบอื่น

4. ทดสอบเตาเสียบหรือเชื่อมตอ
อุปกรณอื่นที่เตาเสียบ เพื่อยืนยัน
วามีกระแสไฟฟา

2 คําวา Ready ปรากฏบน
แผงควบคุมของเครื่อง
พิมพหรือไม?

แผงควบคุมควรทํางานได
อยางปกติโดยไมปรากฏขอ
ความแสดงขอผิดพลาดใด
ๆ

แผงควบคุมแสดงขอผิดพลาด โปรดดูที่ ขอความบนแผงควบคุม
หากตองการรายการขอความทั่ว ๆ ไป
ที่จะชวยคุณแกปญหาขอผิดพลาด

หากขอผิดพลาดยังคงอยู โปรดติดตอ
ฝายบริการลูกคาของ HP โปรดดูที่
HP Customer Care หรือใบปลิว
สนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

3 พิมพหนาขอมูลไดหรือ
ไม?

ใหพิมพหนาแสดงคาคอน
ฟก

แผงควบคุมแสดงขอความขอผิดพลาด โปรดดูที่ ขอความบนแผงควบคุม
หากตองการรายการขอความทั่ว ๆ ไป
ที่จะชวยคุณแกปญหาขอผิดพลาด

สื่อที่ใชพิมพไมไดเคล่ือนผานทางเดิน
ของกระดาษอยางสม่ําเสมอ

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ

คุณภาพงานพิมพไมดี โปรดดูที่ ปญหาของคุณภาพการพิมพ

หากขอผิดพลาดยังคงอยู โปรดติดตอ
ฝายบริการลูกคาของ HP โปรดดูที่
HP Customer Care หรือใบปลิว
สนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ
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หมายเลข
ขั้นตอน

ขั้นตอนการตรวจสอบ
ความถูกตอง

ปญหาที่อาจเกิดขึ้น วิธีแกไข

4 เครื่องพิมพพิมพจาก
คอมพิวเตอรไดหรือไม?

ใชสายเคเบิลระบบเครือ
ขายหรือสายเคเบิล USB
เพื่อตอเครื่องพิมพและ
คอมพิวเตอรใชแอปพลิเค
ชันการประมวลผลเพื่อสง
งานพิมพไปที่เคร่ืองพิมพ

ติดต้ังซอฟตแวรไมถูกตอง หรือเกิดขอ
ผิดพลาดขึ้นในระหวางที่ติดตั้ง
ซอฟตแวร

ถอนการติดต้ัง กอนติดตั้งซอฟตแวร
ของเครื่องพิมพกลับเขาไปอีกครั้ง
ตรวจสอบวา คุณกําลังใชขั้นตอนการ
ติดต้ังที่ถูกตอง และมีการตั้งคาพอรตที่
ถูกตอง

ตอสายเคเบิลไมถูกตอง ตอสายเคเบิลอีกครั้ง

เลือกไดรเวอรที่ไมถูกตอง เลือกไดรเวอรที่เหมาะสม

ตออุปกรณอื่นเขากับพอรต USB ถอดอุปกรณดังกลาวออก และลองสั่ง
พิมพอีกครั้ง

เกิดปญหาพอรตไดรเวอรในโปรแกรม
Microsoft Windows

ถอนการติดต้ัง กอนติดตั้งซอฟตแวร
ของเครื่องพิมพกลับเขาไปอีกครั้ง
ตรวจสอบวา คุณกําลังใชขั้นตอนการ
ติดต้ังที่ถูกตอง และมีการตั้งคาพอรตที่
ถูกตอง

หากขอผิดพลาดยังคงอยู โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดดูที่
HP Customer Care หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ
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ขอความบนแผงควบคุม

ขอความสวนใหญที่ปรากฏบนแผงควบคุมมักชวยแนะนําผูใชใหรูจักกับขั้นตอนการทํางานโดยทั่วไปขอความบน
แผงควบคุมเปนตัวระบุสถานะของการทํางานปจจุบัน และรวมจํานวนหนาไวที่บรรทัดที่สองของหนาจอดวย หาก
เหมาะสมเมื่ออุปกรณรับขอมูลการพิมพ ขอความที่แผงควบคุมจะแสดงสถานะนี้นอกจากนั้น ขอความการแจง
ขอมูล ขอความเตือน และขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง ยังเปนตัวระบุสถานการณที่อาจตองการใหผูใชกระทํา
การบางอยาง

ขอความแจงเตือน

ขอความเตือนจะปรากฏขึ้นชั่วขณะ และผูใชอาจตองรับทราบขอความโดยกด  (SELECT) (เลือก) เพื่อทํางาน
ตอ หรือกด  (CANCEL JOB) (ยกเลิกงาน) เพื่อยกเลิกการทํางานขอความเตือนบางชนิดท่ีปรากฏขึ้นอาจทําให
งานนั้น ๆ ไมเสร็จสมบูรณ หรือสงผลกระทบตอคุณภาพของการพิมพหากขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือน
เกี่ยวของกับการพิมพ และมีการเปดใชคุณสมบัตดิําเนินการตอโดยอัตโนมัต ิเครื่องพิมพจะพยายามเรียกคืนงาน
พิมพหลังจากคําเตือนดังกลาวปรากฏเปนเวลา 10 วินาที โดยไมตองใหผูใชรับทราบถึงคําเตือนนั้น

ขอความแจงเตือน

ขอความที่แผงควบคุม คําอธิบาย วิธีปฏิบัติที่แนะนํา

10.000x Supply error ไมสามารถอาน E-Label หรือติดตั้งตลับหมึก
พิมพไดไมเหมาะสม

1. ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม

2. จายไฟในอุปกรณสลับวงจร

3. หากยังแกปญหาน้ีไมได ใหเปลี่ยนตลับหมึก

Device error

Press [ ]

เกิดขอผิดพลาดภายในเครื่องพิมพ กด  (SELECT) (เลือก) เพื่อทํางานตอ

Engine comm.

error

เคร่ืองพิมพประสบปญหาขอผิดพลาดดานการสื่อ
สารภายในเครื่อง

น่ีเปนเพียงขอความเตือนเทานั้นงานพิมพอาจได
รับผลกระทบ

Invalid driver คุณใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ไมถูกตอง เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่เหมาะสมกับเคร่ือง
พิมพของคุณอีกครั้ง

Invalid entry ขอมูลหรือการตอบรับไมถูกตอง แกไขรายการใหถูกตอง

Jam in <>

(<> ระบุถึงพื้นที่ที่เกิดปญหากระดาษติด)

เคร่ืองพิมพพบวามีกระดาษติดอยูในเครื่อง นํากระดาษออกจากพื้นที่ที่ระบุในแผงควบคุม
เคร่ืองควรจะพิมพงานตอไปไดหากเคร่ืองไมพิมพ
งาน ลองพิมพงานนั้นอีกครั้ง

Memory is low

Press [ ]

หนวยความจําของเครื่องพิมพเกือบเต็มแลว ปลอยใหเคร่ืองพิมพทํางานใหเสร็จ หรือกด 
(SELECT) (เลือก) เพื่อยกเลิกงาน

แยกงานพิมพน้ันออกเปนงานพิมพที่เล็กลงกวา
เดิม โดยมีจํานวนหนาที่ลดนอยลง
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ขอความที่แผงควบคุม คําอธิบาย วิธีปฏิบัติที่แนะนํา

No paper pickup

Press [ ]

เคร่ืองพิมพไมสามารถดึงกระดาษ ในถาดกระดาษ 1 ใหตรวจสอบวา ไดใสกระดาษ
เขาไปในถาดไดลึกพอสมควรแลวใน
ถาดกระดาษ 2 หรือ 3 ที่เปนอุปกรณเลือกใช ให
ตรวจสอบวาตัวกั้นความยาวของกระดาษอยูใน
ตําแหนงที่ถูกตองสําหรับขนาดกระดาษที่คุณกําลัง
ใชแลว

ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษอีกครั้ง และกด
 (SELECT) (เลือก) เพื่อทํางานตอไป

หากขอผิดพลาดยังคงอยู โปรดติดตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดดูที่ HP Customer Care
หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

Replace supplies

Override in use

หมึกพิมพใกลหมด และการใช Override อาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพงานพิมพ

เปลี่ยนหมึกพิมพที่ใกลหมด

Settings cleared เคร่ืองพิมพไดลบขอมูลการตั้งคาของงานออก ลองปอนขอมูลการตั้งคาของงานที่เหมาะสมอีกครั้ง

Unauthorized yellow

Unauthorized magenta

Unauthorized cyan

Unauthorized black

ติดต้ังอุปกรณสิ้นเปลืองใหมที่ไมใชของ HPหนึ่ง
ในขอความทั้งสี่น้ีจะปรากฏ จนกวาจะมีการติดต้ัง
หมึกพิมพของ HP หรือมีการกดปุม 
(SELECT) (เลือก)

หากคุณเชื่อวา คุณซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP
โปรดโทรติดตอสายดวนแจงเรื่อง HP ปลอมไดที่
หมายเลข 1-877-219-3183 การใชบริการหรือ
ซอมแซมอันเปนผลมาจากการใชอุปกรณสิ้นเปลือง
ที่ไมใชของ HP จะไมอยูในความคุมครองของการ
รับประกันของ HP

หากตองการพิมพงานตอ กด  (SELECT) (เลือก)

ขอความแสดงขอผิดพลาดทีส่ําคัญ
ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรงสามารถเปนตัวระบุการชํารุดเสียหายบางประเภทการหมุนเวียนพลังงานอาจแก
ปญหานี้ไดหากยังเกิดขอผิดพลาดรายแรงอยู คุณอาจตองนําเครื่องพิมพสงซอม

ขอความแสดงขอผิดพลาดทีส่ําคัญ

ขอความที่แผงควบคุม คําอธิบาย วิธีปฏิบัติที่แนะนํา

50 Fuser Error เคร่ืองพิมพเกิดขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ือง และรอประมาณ 25 นาทีเปนอยางต่ํา
จากนั้นเปดเคร่ืองอีกครั้ง

หากใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณน้ีออกเสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบ
ติดผนังโดยตรงใชสวิตชเปดปดเพ่ือเปดเครื่อง
พิมพ

หากขอผิดพลาดยังคงอยู โปรดติดตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดดูที่ HP Customer Care
หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

ขอความแจงเตือน (ทําตอ)
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ขอความที่แผงควบคุม คําอธิบาย วิธีปฏิบัติที่แนะนํา

51 Laser Error เคร่ืองพิมพเกิดขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองพิมพโดยกดที่สวิตชเปดปดเครื่อง รอ
อยางนอย 30 วินาที และจึงเปดเคร่ืองอีกครั้ง และ
รอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตนการทํางานใหม

หากใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณน้ีออกเสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบ
ติดผนังโดยตรงใชสวิตชเปดปดเพ่ือเปดเครื่อง
พิมพ

หากขอผิดพลาดยังคงอยู โปรดติดตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดดูที่ HP Customer Care
หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

52 Scanner Error เคร่ืองพิมพเกิดขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองพิมพโดยกดที่สวิตชเปดปดเครื่อง รอ
อยางนอย 30 วินาที และจึงเปดเคร่ืองอีกครั้ง และ
รอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตนการทํางานใหม

หากใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณน้ีออกเสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบ
ติดผนังโดยตรงใชสวิตชเปดปดเพ่ือเปดเครื่อง
พิมพ

หากขอผิดพลาดยังคงอยู โปรดติดตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดดูที่ HP Customer Care
หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

55.1 Error

59.A0 Error

54.1C Error

เคร่ืองพิมพเกิดขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

ปดเคร่ืองพิมพโดยกดที่สวิตชเปดปดเครื่อง รอ
อยางนอย 30 วินาที และจึงเปดเคร่ืองอีกครั้ง และ
รอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตนการทํางานใหม

หากใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณน้ีออกเสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบ
ติดผนังโดยตรงใชสวิตชเปดปดเพ่ือเปดเครื่อง
พิมพ

หากขอผิดพลาดยังคงอยู โปรดติดตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดดูที่ HP Customer Care
หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

57 Fan Error

Turn off then on

พัดลมภายในเครื่องพิมพเกิดปญหา ปดเคร่ืองพิมพโดยกดที่สวิตชเปดปดเครื่อง รอ
อยางนอย 30 วินาที และจึงเปดเคร่ืองอีกครั้ง และ
รอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตนการทํางานใหม

หากขอผิดพลาดยังคงอยู โปรดติดตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดดูที่ HP Customer Care
หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

79 Error

Turn off then on

เฟรมแวรภายในเครื่องพิมพเกิดปญหา ปดเคร่ืองพิมพโดยกดที่สวิตชเปดปดเครื่อง รอ
อยางนอย 30 วินาที และจึงเปดเคร่ืองอีกครั้ง และ
รอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตนการทํางานใหม

หากใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณน้ีออกเสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบ
ติดผนังโดยตรงใชสวิตชเปดปดเพ่ือเปดเครื่อง
พิมพ

หากขอผิดพลาดยังคงอยู โปรดติดตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดดูที่ HP Customer Care
หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาดทีส่ําคัญ (ทําตอ)
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นํากระดาษทีต่ิดออก

ในบางครั้ง กระดาษหรือสื่อสําหรับพิมพอื่นๆ อาจติดระหวางพิมพงานทั้งนี้ อาจมีสาเหตมุาจาก:

● ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษไมเหมาะสมหรือใสกระดาษมากเกินไป

● ถาด 2 หรือถาดเสริม 3 เปดอยูขณะพิมพงาน

● มีกระดาษสะสมอยูในบริเวณกระดาษออกมากเกินไป หรือมีกระดาษขวางบริเวณกระดาษออกอยู

● สื่อสําหรับพิมพที่ใชไมตรงตามขอกําหนดของ HPโปรดดท่ีู ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดพุิมพ

● สภาพแวดลอมในการเก็บสื่อสําหรับพิมพชื้นหรือแหงเกินไปโปรดดทูี่ ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดพุิมพ

ตําแหนงกระดาษติด
กระดาษอาจติดในบริเวณตอไปนี้

● ภายในเครื่องพิมพโปรดดทูี่ การแกปญหากระดาษติดภายในเคร่ืองพิมพ

● ในบริเวณกระดาษเขาโปรดดทูี่ ในการแกไขปญหากระดาษติดจากถาด 2 หรือถาดเสริม 3

● ในบริเวณกระดาษออกโปรดดทูี่ ในการแกปญหากระดาษติดจากชองดานบน

คนหาและนํากระดาษที่ติดอยูออกโดยปฏิบัตติามคําแนะนําในหนาถัดไปหากกระดาษติดในบริเวณที่ไมสามารถ
มองเห็นได ใหดทูี่ภายในเครื่องพิมพกอน

หลังจากที่เกิดปญหากระดาษติด อาจทําใหมีผงหมึกหลุดติดภายในเครื่องพิมพไดซึ่งปญหานี้จะหายไปเองหลังจาก
ท่ีพิมพงานไปประมาณ 2-3 แผน

แตละหัวขอตอไปนี้เปนพื้นท่ีซึ่งอาจมีกระดาษติดทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออก: ในทุกกรณ ีให
ยึดจับกระดาษที่ติดตรงมุมกระดาษทั้งสองขาง และคอยๆ ดึงออกจากเครื่อง

การแกปญหากระดาษติดภายในเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง กระดาษที่ติดในบริเวณนี้อาจทําใหผงหมึกหลุดออกจากกระดาษไดหากผงหมึกเลอะเสื้อผาหรือมือของคุณ ให
ลางออกดวยน้ําเย็น(น้ํารอนจะยิ่งทําใหหมึกฝงแนนลงบนเนื้อผา)

1. เปดฝาดานหนา

ขอควรระวัง หามวางสิ่งใดบนสายพาน ซึ่งอยูภายในของฝาดานหนามฉิะนั้น เครื่องพิมพอาจเสียหาย และกระทบตอคุณภาพ
งานพิมพ
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2. ใหยึดจับกระดาษที่ติดตรงมุมกระดาษทั้งสองขาง และคอยๆ ดึงออกจากเครื่อง

3. ปดฝาดานหนา
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ในการแกไขปญหากระดาษติดจากถาด 2 หรือถาดเสริม 3

หมายเหตุ กอนที่จะนํากระดาษออกจากถาด 2 หรือถาดเสริม 3 ใหนํากระดาษติดออกจากภายในเครื่องพิมพกอน

1. ดึงถาด 2 หรือถาดเสริม 3 ออกจากเครื่องพิมพ

2. ใหยึดจับกระดาษที่ติดตรงมุมกระดาษทั้งสองขาง และคอยๆ ดึงออกจากเครื่อง

3. เลื่อนถาดกลับเขาในเครื่องพิมพ

4. เปดและปดฝาดานหนา
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ในการแกปญหากระดาษติดจากชองดานบน

ขอควรระวัง กระดาษที่ติดในบริเวณนี้อาจทําใหเกิดปญหาผงหมึกหลุดออกจากกระดาษไดหากผงหมึกเลอะเสื้อผาหรือมือของ
คุณ ใหลางออกดวยน้ําเย็น(น้ํารอนจะยิ่งทําใหหมึกฝงแนนลงบนเนื้อผา)

1. ใหยึดจับกระดาษที่ติดตรงมุมกระดาษทั้งสองขาง และคอยๆ ดึงออกจากชองดานบนของเครื่อง

2. เปดและปดฝาดานหนา
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ปญหาเกี่ยวกับการพิมพ

ปญหาของคุณภาพการพิมพ
คุณอาจประสบกับปญหาคุณภาพการพิมพในบางครั้งเนื้อหาในสวนตาง ๆ ตอไปนี้จะชวยคุณระบุและแกไขปญหา
เหลานั้น

การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ

ใชการตั้งคาคุณภาพการพิมพเพื่อปองกันปญหาที่เกี่ยวของกับคุณภาพการพิมพ

ความเขาใจเกี่ยวกับการตั้งคาคุณภาพการพิมพ

การตั้งคาคุณภาพของการพิมพจะมีผลตอระดับความเขมที่เครื่องพิมพจะพิมพลงบนหนาเอกสารรวมทั้งรูปแบบ
ของการพิมพงานกราฟกดวยคุณยังสามารถใชการตั้งคาคุณภาพของการพิมพเพื่อกําหนดคุณภาพของการพิมพให
เหมาะสมสําหรับประเภทกระดาษตางๆ ไดดวย

คุณสามารถเปลี่ยนคาตางๆ ไดในคุณสมบัตขิองเครื่องพิมพเพื่อใหเหมาะกับงานพิมพแตละประเภทการตั้งคา
ตางๆ ตอไปนี้สามารถทําได โดยขึ้นอยูกับไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่คุณใชงาน

● 600 dpi

● กําหนดเอง: การตั้งคานี้ใหความละเอียดเหมือนกับการตั้งคาที่ระบบตั้งไว แตคุณสามารถปรับรูปแบบสเกล
ของการพิมพได

หมายเหตุ การเปลี่ยนคาความละเอียดของการพิมพอาจเปลี่ยนรูปแบบการพิมพขอความได

ในการเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการพิมพเปนการชั่วคราว

ในการเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการพิมพสําหรับโปรแกรมที่กําลังใชงานอยูเทานั้น ใหเปดคุณสมบัตโิดยใชเมนู
Print Setup ในโปรแกรมที่กําลังใชพิมพงาน

ในการเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการพิมพสําหรับการพิมพตอไปทั้งหมด

หมายเหตุ สําหรับคําแนะนําของ Macintosh โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมที่ การเขาสูการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ

สําหรับ Windows 98, Windows 2000 และ Windows Me:

1. ในซิสเต็มเทรยของ Windows ใหคลกิ Start เลือก Settings และคลกิ Printers

2. คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ

3. คลิก Properties (ใน Windows 2000 คุณสามารถคลกิ Printing Preferences)

4. เปลี่ยนการตั้งคา และคลกิ OK

สําหรับ Windows XP:

1. ในซิสเต็มเทรยของ Windows ใหคลกิ Start คลกิ Control Panel และคลกิ Printers and Faxes

2. คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ

3. คลิก Properties หรือคลกิ Printing Preferences

4. เปลี่ยนการตั้งคา และคลกิ OK

การระบแุละแกไขขอบกพรองของการพิมพ

ใชรายการตรวจสอบและแผนภูมิแสดงปญหาคุณภาพการพิมพในสวนนี้ เพื่อแกปญหาคุณภาพการพิมพ
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รายการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ

โดยปกตแิลว ปญหาของคุณภาพการพิมพสามารถแกไขไดโดยใชรายการตรวจสอบตอไปนี้

1. ตรวจสอบวากระดาษหรือส่ือสําหรับพิมพท่ีคุณใชตรงตามขอกําหนดโดยมากกระดาษที่เรียบกวายอมใหงาน
พิมพที่ดกีวา

2. หากคุณใชสื่อสําหรับพิมพแบบพิเศษ เชน ฉลาก แผนใส กระดาษมัน หรือกระดาษหัวจดหมาย ควรตรวจ
สอบวาคุณไดพิมพตามประเภทแลว

3. พิมพหนาแสดงคาคอนฟก และหนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองจากเครื่องพิมพโปรดดทูี่ หนาพิเศษ

● ตรวจสอบหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพื่อดวูาอุปกรณสิ้นเปลืองเหลือนอยหรือหมดหรือไม
สําหรับตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP จะไมมีการแสดงขอมูลใดๆ

● หากเครื่องพิมพหนาขอมูลเหลานี้อยางไมถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่ฮารดแวรติดตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดดท่ีู HP Customer Care หรือใบปลิวที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

4. พิมพหนาตัวอยางจาก กลองเครื่องมือของ HP หากเครื่องพิมพหนาขอมูลนี้ออกมา แสดงวาเกิดปญหาท่ีได
รเวอรเครื่องพิมพ

5. ลองพิมพจากโปรแกรมอื่นหากเครื่องพิมพหนาขอมูลออกมาไดอยางถูกตอง แสดงวาเกิดปญหาขึ้นที่
โปรแกรมที่คุณใชพิมพ

6. รีสตารตเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ แลวลองพิมพอีกครั้งหากปญหายังคงมีอยู ใหเลือกตัวเลือกใดตัว
เลือกหนึ่งตอไปนี้:

● หากปญหานี้ปรากฏในทุกหนาทีพ่ิมพ โปรดดทูี่ ปญหาคุณภาพการพิมพโดยทั่วไป

● หากปญหานี้ปรากฏในหนาท่ีพิมพสีเทานั้น โปรดดทูี่ การแกปญหาท่ีเกิดกับเอกสารสี

ปญหาคุณภาพการพิมพโดยทั่วไป

ตัวอยางตอไปนี้เปนตัวอยางจากกระดาษขนาด Letter ท่ีใสขอบดานสั้นเขาเครื่องพิมพกอนตัวอยางเหลานี้จะ
แสดงใหเห็นถึงปญหาที่เกิดกับเอกสารที่คุณพิมพทุกหนา ไมวาจะพิมพสีหรือพิมพสีดําเทานั้นหัวขอตอไปนี้จะ
แสดงสาเหตท่ัุวไปและวิธแีกไขปญหาของตัวอยางแตละตัวอยาง

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข

งานพิมพสีซีดหรือจาง สื่อที่ใชไมถูกตองตามขอกําหนดราย
ละเอียดของ HP

ใชสื่อที่ตรงตามขอกําหนดรายละเอียด
ของ HP 

ตลับหมึกพิมพหนึ่งตลับหรือหลายตลับ
มีหมึกเหลือนอยหากคุณใชตลับหมึก
พิมพที่ไมใชของ HP จะไมมีขอความ
ปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
หรือใน กลองเครื่องมือของ HP

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่หมึกเหลือนอย
โปรดดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึก

หากไมมีตลับหมึกพิมพใดเหลือหมึก
นอยหรือหมด ใหนําตลับหมึกพิมพออก
มาทีละตลับและตรวจสอบลูกกลิ้งหมึก
ในแตละตลับวาเสียหายหรือไมหากเสีย
หาย ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม

พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้น
เปลืองเพื่อตรวจสอบอายุการใชงานที่
เหลืออยูโปรดดูที่ หนาแสดงสถานะ
อุปกรณสิ้นเปลือง
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มีผงหมึกเลอะเปนจุด วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ
HP

ใชวัสดุพิมพที่ตรงตามขอกําหนดของ
HP

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จํา
เปนตองทําความสะอาด

ทําความสะอาดทางออกของกระดาษ
โปรดดูวิธีใชแบบออนไลนของ กลอง
เคร่ืองมือของ HP

หมึกขาดเปนชวง อาจมีขอบกพรองเกิดขึ้นที่สื่อสําหรับ
พิมพแผนน้ันแผนเดียว

ใหลองพิมพงานใหมอีกครั้ง

ความช้ืนของกระดาษไมสม่ําเสมอ หรือ
พื้นผิวของกระดาษชื้นเปนจุดๆ

ใหลองใชกระดาษอื่น เชน กระดาษ
คุณภาพสูงสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี

ปกกระดาษที่ใชคุณภาพไมดีกระบวน
การผลิตอาจทําใหกระดาษบางบริเวณ
ไมรับผงหมึก

ใหลองใชกระดาษอื่น เชน กระดาษ
คุณภาพสูงสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี

มีร้ิวหรือแถบในแนวตั้งปรากฏบนหนา
กระดาษ

ตลับหมึกพิมพหนึ่งหรือหลายตลับมี
หมึกเหลือนอยหรือเสียหายหากคุณใช
ตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมมี
ขอความปรากฏบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพหรือใน กลองเครื่องมือ
ของ HP

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่หมึกเหลือนอย

โทนสีเทาที่พื้นหลังเขมมากเกินไป วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ
HP

ใชกระดาษประเภทอื่นที่มีนํ้าหนักเบา

สภาพอากาศที่แหงมาก (ความชื้นต่ํา)
อาจทําใหโทนสีเทาที่พื้นหลังเขมขึ้นได

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่อง
พิมพ

ตลับหมึกพิมพหนึ่งตลับหรือหลายตลับ
มีหมึกเหลือนอยหากคุณใชตลับหมึก
พิมพที่ไมใชของ HP จะไมมีขอความ
ปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
หรือใน กลองเครื่องมือของ HP

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่หมึกเหลือนอย
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มีรอยเปอนหมึกบนกระดาษ วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ
HP

ใชวัสดุพิมพที่ตรงตามขอกําหนดของ
HP

หากมีผงหมึกเปอนบนขอบ
ของกระดาษ แสดงวาตัวก้ันกระดาษ
สกปรก หรือมีฝุนสะสมในเสนทาง
ผานกระดาษ

ทําความสะอาดตัวกั้นกระดาษและเสน
ทางผานกระดาษ

หมึกจะเลอะออกไดงายเมื่อสัมผัสถูก ไมไดต้ังเครื่องพิมพไวเพื่อพิมพลงบน
สื่อในชนิดที่คุณตองการพิมพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ
กระดาษ และตั้งคา ประเภท ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่คุณใชพิมพความเร็ว
ในการพิมพอาจลดลงหากคุณใช
กระดาษหนัก

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ
HP

ใชวัสดุพิมพที่ตรงตามขอกําหนดของ
HP

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จํา
เปนตองทําความสะอาด

ทําความสะอาดเครื่องพิมพ

รอยเปอนที่ปรากฏซ้ําๆ บนกระดาษ
ดานที่พิมพ

ไมไดต้ังเครื่องพิมพไวเพื่อพิมพลงบน
สื่อในชนิดที่คุณตองการพิมพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ
กระดาษ และตั้งคา ประเภท ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่คุณใชพิมพความเร็ว
ในการพิมพอาจลดลงหากคุณใช
กระดาษหนัก

ช้ินสวนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก ปญหานี้มักจะหายไปเองหลังจากที่พิมพ
งานไปประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จํา
เปนตองทําความสะอาด

ทําความสะอาดเครื่องพิมพ

ฟวเซอรอาจเสียหายหรือสกปรก ทําความสะอาดตามคําแนะนําใน กลอง
เคร่ืองมือของ HP

ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดดู
ที่ HP Customer Care หรือใบปลิว
สนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

ตลับหมึกอาจมีปญหา ในการพิจารณาวาตลับหมึกใดมีปญหา
ใหพิมพหนาการวินิจฉัย PQ จาก
กลองเครื่องมือของ HP

รอยเปอนที่ปรากฏซ้ําๆ บนกระดาษ
ดานที่ไมพิมพ

Aa
a

ช้ินสวนภายในเครื่องอาจเลอะหมึก ปญหานี้มักจะหายไปเองหลังจากที่พิมพ
งานไปประมาณ 2-3 แผน

เสนทางผานกระดาษอาจสกปรก จํา
เปนตองทําความสะอาด

ทําความสะอาดเครื่องพิมพ

ฟวเซอรอาจเสียหายหรือสกปรก ทําความสะอาดตามคําแนะนําใน กลอง
เคร่ืองมือของ HP

ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดดู
ที่ HP Customer Care หรือใบปลิว
สนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ
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งานที่พิมพไดมีตัวอักษรผิดรูป วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษ
คุณภาพสูงสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี

หากตัวอักษรผิดรูปจนทําใหงานมี
ลักษณะเปนคล่ืน แสดงวาคุณอาจตอง
นําเคร่ืองสแกนแบบเลเซอรสงซอม

ใหตรวจสอบวาปญหาน้ีปรากฏในหนา
แสดงคาคอนฟกหรือไมหากมี ให
ติดตอฝายบริการลูกคาของ HPโปรดดู
ที่ HP Customer Care หรือใบปลิว
สนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

งานที่พิมพไดมวนงอหรือเปนคล่ืน ไมไดต้ังเครื่องพิมพไวเพื่อพิมพลงบน
สื่อในชนิดที่คุณตองการพิมพ

ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกแถบ
กระดาษ และตั้งคา ประเภท ใหตรงกับ
ประเภทกระดาษที่คุณใชพิมพความเร็ว
ในการพิมพอาจลดลงหากคุณใช
กระดาษหนัก

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษ
คุณภาพสูงสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี

อุณหภูมิและความชื้นสูงอาจทําให
กระดาษมวนงอ

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่อง
พิมพ

ขอความหรือภาพกราฟกในหนา
เอกสารที่พิมพออกมาเอียง

ใสสื่อที่ใชพิมพไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษหรือ
สื่อสําหรับพิมพอยางถูกตอง และปรับ
ตัวกั้นกระดาษไมแนนหรือหลวมเกิน
ไปโปรดดูที่ การใสกระดาษในถาด

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษ
คุณภาพสูงสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี

หนาเอกสารที่พิมพออกมายนหรือพับ ใสสื่อที่ใชพิมพไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวา ใสกระดาษอยาง
ถูกวิธี และตัวกั้นกระดาษไมแนนหรือ
หลวมเกินไปโปรดดูที่ การใสกระดาษ
ในถาด

กลับปกกระดาษในถาดปอนกระดาษ
หรือใหลองพลิกกระดาษในถาด 180
องศา

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษ
คุณภาพสูงสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี
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มีผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรที่พิมพ ใสสื่อที่ใชพิมพไมถูกตอง พลิกปกกระดาษในถาด

หากผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรใน
ปริมาณมาก กระดาษอาจมีความตาน
ทานสูง

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษ
คุณภาพสูงสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี

ภาพที่ปรากฎดานบนสุดของกระดาษ
(เปนสีดําเขม) ยังปรากฏซ้ําในสวนที่
เหลือของหนากระดาษ (เปนโทนสีเทา)

การตั้งคาซอฟตแวรอาจสงผลกระทบ
ตอการพิมพภาพ

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ ให
เปลี่ยนโทน (ความเขม) ของพื้นที่ที่เกิด
ภาพซ้ํา

จากโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ ให
กลับหนาเอกสาร 180 องศาเพื่อพิมพ
ภาพที่ออนกวากอน

ลําดับของภาพที่พิมพอาจสงผลตอการ
พิมพ

เปลี่ยนลําดับภาพที่จะพิมพตัวอยางเชน
ใหภาพที่ออนกวาอยูที่ดานบนของหนา
กระดาษ และภาพที่เขมกวาอยูถัดลงมา
ดานลาง

การกระชากของไฟอาจมีผลตอเครื่อง
พิมพ

หากเกิดปญหาขึ้นกับงานพิมพอีก ให
ปดเคร่ืองพิมพประมาณ 10 นาที แลว
เปดเคร่ืองพิมพเพื่อเร่ิมพิมพงานใหม
คร้ัง

การแกปญหาทีเ่กิดกับเอกสารสี

ในสวนนี้จะอธิบายถึงปญหาที่เกิดขึ้นเม่ือคุณพิมพงานสี

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข

เคร่ืองพิมพเอกสารสีออกมาเปนสีดํา
เทาน้ัน

คุณไมไดเลือกโหมดสีในโปรแกรมหรือ
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

เลือกโหมดสีแทนโหมดสีเทา

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่เลือกใน
โปรแกรมไมถูกตอง

เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหถูกตอง

อาจตั้งคาคอนฟกเคร่ืองพิมพไมถูกตอง ใหพิมพหนาแสดงคาคอนฟกหากไมมีสี
ปรากฏในหนาแสดงคาคอนฟก ให
ติดตอฝายบริการลูกคาของ HPโปรดดู
ที่ HP Customer Care หรือใบปลิว
สนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ
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เคร่ืองไมพิมพสีใดสีหนึ่ง หรือพิมพออก
มาไมถูกตอง

เทปกาวอาจยังอยูบนตลับหมึกพิมพ ตรวจดูวาไดดึงเทปกาวออกจากตลับ
หมึกพิมพจนหมดแลว

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษ
คุณภาพสูงสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี

เคร่ืองพิมพอาจนํามาใชงานทามกลาง
สภาพที่มีความชื้นสูงมาก

ตรวจดูใหแนใจวาความชื้นในบริเวณที่
ใชงานเครื่องพิมพไมสูงเกินขอกําหนด
เก่ียวกับความชื้น

ตลับหมึกพิมพหนึ่งตลับหรือหลายตลับ
มีหมึกเหลือนอยหากคุณใชตลับหมึก
พิมพที่ไมใชของ HP จะไมมีขอความ
ปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
หรือใน กลองเครื่องมือของ HP

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่หมึกเหลือนอย

มีการกําหนดแผงควบคุมสําหรับ
Override

เปลี่ยนหมึกพิมพที่เหลือนอยหรือหมด

สีที่พิมพไดไมสม่ําเสมอหลังจากเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพใหม

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

ตลับหมึกพิมพสีอื่นอาจมีหมึกเหลือนอย
หากคุณใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ
HP คุณจะไมไดรับการแจงใดๆ หาก
ตลับหมึกพิมพมีหมึกเหลือนอยหรือ
หมึกหมด

ใหนําตลับหมึกพิมพของสีที่พิมพไม
สม่ําเสมอออกมา แลวใสกลับเขาไป
ใหม

มีการกําหนดแผงควบคุมสําหรับ
Override

เปลี่ยนหมึกพิมพที่เหลือนอยหรือหมด

สีบนหนาเอกสารที่พิมพไดไมตรงกับสี
ที่ปรากฏบนหนาจอ

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

สีที่เห็นบนหนาจอคอมพิวเตอรตางจาก
ที่พิมพออกมา

ใหเลือก ใชไดกับหนาจอ ในแถบ สี
ของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

หากเครื่องไมพิมพสีที่ออนมากหรือสีที่
เขมมากซึ่งปรากฏบนหนาจอ
โปรแกรมซอฟตแวรอของคุณอาจตี
ความสีที่ออนมาก วาเปนสีขาว และสีที่
เขมมาก วาเปนสีดํา

หากเปนเพราะสาเหตุน้ี ใหหลีกเลี่ยง
การใชสีที่เขมมากๆ หรือออนมากๆ

วัสดุพิมพไมตรงตามขอกําหนดของ
HP

ใหใชกระดาษอื่น เชน กระดาษ
คุณภาพสูงสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี

ลวดลายบนเอกสารสีที่พิมพไดไมสม่ํา
เสมอ

สื่อที่ใชพิมพอาจหยาบเกินไป ใหใชกระดาษหรือสื่อสําหรับพิมพที่
เรียบ เชน กระดาษคุณภาพสูงสําหรับ
ใชกับเครื่องพิมพเลเซอรสีโดยทั่วไป
กระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพที่ดี
กวา
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ปญหาเกี่ยวกับการจัดการกระดาษ
ใชขอมูลในสวนนี้เมื่อเครื่องพิมพมีปญหาในการจัดการกระดาษ

ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดสุําหรับพิมพ

● เพื่อใหไดงานพิมพที่มีประสิทธิภาพดท่ีีสุด ควรตรวจสอบใหแนใจวากระดาษมีคุณภาพดีและไมมีรอยขาด,
แหวง, รอยฉีก, จุดดาง, เศษผง, ฝุน, ยับ, ชํารุด และมีขอบมวนงอหรือพับ

● เพื่อใหไดงานพิมพสีคุณภาพด ีใหใชประเภทกระดาษที่เรียบโดยมากกระดาษที่เรียบกวายอมใหงานพิมพที่ดี
กวา

● หากคุณไมแนใจในประเภทกระดาษที่คุณใช (เชน กระดาษบอนดหรือกระดาษรีไซเคิล) ใหตรวจสอบจาก
ฉลากบนหอบรรจภุัณฑของกระดาษ

● อยาใชส่ือสําหรับพิมพท่ีออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ตเทานั้นใชกระดาษที่ออกแบบมาสําหรับเครื่อง
พิมพเลเซอรสี

● อยาใชกระดาษหัวจดหมายที่พิมพดวยหมึกที่ใชในอุณหภูมติ่ํา เชน ที่ใชในการพิมพดวยความรอนบาง
ประเภท

● อยาใชกระดาษหัวจดหมายที่มีตัวพิมพนูนหรือลายนูน

● เครื่องพิมพนี้จะใชความรอนและแรงดันในการหลอมผงหมึกใหติดลงบนกระดาษตรวจสอบใหแนใจวา
กระดาษสีหรือกระดาษแบบฟอรมใชหมึกที่สามารถทนตออุณหภูมิในการหลอมหมึกนี้ได (210 องศา
เซลเซียส หรือ 410 องศาฟาเรนไฮต ประมาณ 0.2 วินาที)

ขอควรระวัง การไมปฏิบัตติามคําแนะนําเหลานี้อาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดหรือทําใหเคร่ืองพิมพเสียหายได

การแกปญหาของสื่อสําหรับพิมพ

ปญหาของกระดาษตอไปนี้จะเปนสาเหตใุหคุณภาพการพิมพไมดี กระดาษติด หรือแมกระทั่งการทําใหเคร่ืองเสีย
หายได
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คุณภาพการพิมพหรือการยึดเกาะของ
ผงหมึกไมดี

กระดาษชื้นเกินไป หยาบเกินไป หนัก
เกินไป หรือเรียบเกินไป หรือมีลายนูน
หรือมาจากปกกระดาษที่ไมได
มาตรฐาน

ตรวจสอบวาเลือกประเภทกระดาษที่ถูก
ตองในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ใชกระดาษประเภทอื่นที่มีความเรียบ
ระหวาง 100 ถึง 250 เชฟฟลด และมี
ปริมาณความชื้น 4-6 เปอรเซ็นต

หมึกขาดเปนชวง กระดาษติดขัด หรือ
มวนงอ

เก็บกระดาษไมถูกวิธี เก็บกระดาษไวในหอบรรจุที่ปองกัน
ความชื้นและวางในแนวราบ

กระดาษดานหน่ึงตางจากอีกดานหนึ่ง กลับหนากระดาษ

กระดาษมวนงอมาก กระดาษชื้นเกินไป มีทิศทางเสนใยที่ผิด
หรือมีเสนใยสั้น

ตรวจสอบวาเลือกประเภทกระดาษที่ถูก
ตองในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ลองใชกระดาษจากหอใหมหรือหออื่น

ใชกระดาษที่มีใยกระดาษยาว

กระดาษแตละดานไมเหมือนกัน กลับหนากระดาษ

กระดาษติด ทําใหเคร่ืองพิมพเสียหาย กระดาษมีรอยตัดหรือมีรู ใชกระดาษที่ไมมีรอยตัดหรือมีรู
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ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข

เกิดปญหาในการปอนกระดาษ ขอบกระดาษขาด ใชกระดาษคุณภาพสูงที่ใชสําหรับ
เคร่ืองพิมพเลเซอรสี

กระดาษแตละดานไมเหมือนกัน กลับหนากระดาษ

กระดาษชื้นเกินไป หยาบเกินไป หนัก
เกินไปหรือเรียบเกินไป มีทิศทางเสนใย
ที่ผิดหรือมีเสนใยสั้น หรือมีรอยนูน
หรือมาจากปกกระดาษที่ไมได
มาตรฐาน

ใชกระดาษประเภทอื่นที่มีความเรียบ
ระหวาง 100 ถึง 250 เชฟฟลด และมี
ปริมาณความชื้น 4-6 เปอรเซ็นต

ใชกระดาษที่มีใยกระดาษยาว

งานพิมพไมตรง (เอียง) อาจปรับตัวกั้นกระดาษไมถูกตอง นําสื่อสําหรับพิมพทั้งหมดออกจากถาด
ปอนกระดาษ จัดเรียงเปนปกใหเรียบ
รอย และใสกลับในถาดปอนกระดาษอีก
คร้ังปรับตัวกั้นกระดาษใหพอดีกับ
ความกวางและความยาวของกระดาษที่
ใช และลองพิมพอีกครั้ง

มีการปอนกระดาษเขาไปมากกวาหนึ่ง
แผนตอคร้ัง

อาจใสกระดาษในถาดมากเกินไป นํากระดาษบางสวนออกจากถาด
ปอนกระดาษโปรดดูที่ การใสกระดาษ
ในถาด

สื่อสําหรับพิมพอาจมีรอยยับ รอยพับ
หรือชํารุดเสียหาย

ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษไมมีรอย
ยับ รอยพับ หรือชํารุดลองใชกระดาษ
จากหอใหมหรือหออื่น

เคร่ืองไมดึงกระดาษจากถาด
ปอนกระดาษ

อาจตั้งเครื่องพิมพใหใชกับโหมด
ปอนกระดาษดวยตัวเอง

● หากขอความ Manual feed
ปรากฏบนหนาจอของแผงควบ

คุมของเครื่อง ใหกด 
(SELECT) (เลือก) เพื่อพิมพงาน

● ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพ
ไมอยูในโหมดปอนกระดาษดวย
ตัวเอง แลวพิมพงานอีกครั้ง

อาจใสกระดาษในถาดมากเกินไป นํากระดาษบางสวนออกจากถาด
ปอนกระดาษโปรดดูที่ การใสกระดาษ
ในถาด

ต้ังตัวควบคุมการปรับความยาว
ของกระดาษในถาดกระดาษ 2 หรือ
ถาดเสริม 3 ไวยาวเกินกวาความยาว
ของสื่อสําหรับพิมพ

ปรับตัวควบคุมตามความยาวที่ถูกตอง

ลูกกลิ้งแบบ Pickup อาจสกปรกหรือ
ชํารุดเสียหาย

ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดดู
ที่ HP Customer Care หรือใบปลิว
สนับสนุนที่ใหมาในกลองเครื่องพิมพ

ปญหาทีเ่กี่ยวกับงานพิมพ
ลองทําตามคําแนะนําในสวนนี้หากกระดาษออกจากเครื่องพิมพ แตไมมีส่ิงใดอยูบนกระดาษ หรือเมื่อเครื่องพิมพ
ไมยอมพิมพงาน
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ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข

หนาเอกสารที่พิมพวางเปลา คุณอาจยังไมไดดึงเทปปดออกจากตลับ
หมึกพิมพ

ตรวจดูวาไดดึงเทปกาวออกจากตลับ
หมึกพิมพจนหมดแลว

เอกสารนั้นอาจมีหนาวาง ตรวจสอบเอกสารที่กําลังพิมพเพื่อดูวา
เนื้อหามีอยูครบทุกหนาหรือไม

เคร่ืองพิมพอาจทํางานผิดพลาด ในการตรวจสอบเครื่องพิมพ ใหพิมพ
หนาแสดงคาคอนฟก

เคร่ืองพิมพกระดาษชามาก สื่อสําหรับพิมพประเภทที่มีน้ําหนักมาก
อาจเปนสาเหตุใหพิมพงานไดชา

ลองพิมพบนกระดาษอื่น

เอกสารที่มีความซับซอนจะใชเวลาใน
การพิมพมากกวา

การใหความรอนที่เหมาะสมอาจตองใช
ความเร็วในการพิมพตํ่าลง เพื่อใหงาน
พิมพมีคุณภาพสูงสุด

ไมพิมพหนาเอกสาร เคร่ืองพิมพอาจดึงสื่อสําหรับพิมพที่ไม
ถูกตอง

โปรดดูที่ ปญหาเก่ียวกับการจัดการ
กระดาษ

สื่อสําหรับพิมพติดอยูในเครื่องพิมพ นํากระดาษที่ติดออก

สายเคเบิล USB อาจชํารุดเสียหายหรือ
ตอไวไมถูกตอง

● ถอดสายเคเบิล USB ที่ตออยูทั้ง
สองดานออก กอนตออีกคร้ัง

● ลองพิมพงานที่เคยพิมพแลวใน
อดีต

● ลองใชสายเคเบิล USB เสนอื่น

อุปกรณอื่นกําลังทํางานผานเคร่ือง
คอมพิวเตอรของคุณ

เคร่ืองพิมพไมสามารถใชพอรต USB
รวมกันไดหากคุณมีฮารดไดรฟแบบติด
ตั้งภายนอกหรือสวิตชบ็อกซของเครือ
ขายที่เชื่อมตอกับพอรตเดียวกันกับ
เคร่ือง อุปกรณอื่นๆ เหลานี้อาจรบกวน
การทํางานของเครื่องไดหากตองการ
เชื่อมตอและใชเคร่ืองพิมพ คุณจะตอง
ยกเลิกการเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น หรือ
ตองใชพอรต USB จํานวน 2 พอรตบ
นเคร่ืองคอมพิวเตอร
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เครื่องมือในการแกปญหา

เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงเครื่องมือที่คุณสามารถนํามาใชชวยแกปญหาที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพของคุณ

หนาและรายงานเกี่ยวกับเครื่องพิมพ
เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงหนาเอกสารและรายงานตาง ๆ ที่ชวยคุณวินิจฉัยขอบกพรองและแกปญหาที่เกี่ยวกับเครื่อง
พิมพ

หนาตัวอยาง

ในการพิมพหนาตัวอยาง ใหกด  (LEFT ARROW) (ลูกศรชีซ้าย) และ  (RIGHT ARROW) (ลูกศรชีข้วา) ที่แผง
ควบคุมเครื่องพิมพพรอมกันคุณสามารถพิมพหนานี้ไดจาก กลองเครื่องมือของ HP

หนาแสดงคาคอนฟก

หนาแสดงคาคอนฟกจะแสดงคุณสมบัตแิละการตั้งคาปจจุบันของเครื่องพิมพคุณสามารถพิมพหนาแสดงคาคอน
ฟกจากเครื่องพิมพหรือ กลองเครื่องมือของ HP ไดในการพิมพหนาแสดงคาคอนฟกจากเครื่องพิมพ ใหทําตามขั้น
ตอนตอไปนี้

1. กด  (LEFT ARROW) (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (RIGHT ARROW) (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือกเมน ูReports

2. กด  (SELECT) (เลือก)

3. กด  (LEFT ARROW) (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (RIGHT ARROW) (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือก Config report

4. กด  (SELECT) (เลือก) เพื่อพิมพหนาคอนฟเกอเรชัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาแสดงคาคอนฟก โปรดดทูี่ หนาแสดงคาคอนฟก

หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองจะแสดงอายกุารใชงานที่เหลือสําหรับหมึกพิมพของ HPพรอมท้ังแสดงจํานวน
หนาท่ีคาดวาจะพิมพไดอีกโดยประมาณ จํานวนหนาทีพ่ิมพแลว และขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณสิ้นเปลืองอื่นๆคุณ
สามารถพิมพหนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองจากเครื่องพิมพหรือ กลองเครื่องมือของ HP ในการพิมพจากเครื่อง
พิมพ ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. กด  (LEFT ARROW) (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (RIGHT ARROW) (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือก Reports

2. กด  (SELECT) (เลือก)

3. กด  (LEFT ARROW) (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (RIGHT ARROW) (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือก Supplies Status

4. กด  (SELECT) (เลือก) เพื่อพิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง โปรดดท่ีู หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

กลองเครื่องมือของ HP
กลองเครื่องมือของ HP คือ เว็บแอปพลเิคชันที่คุณสามารถใชแกปญหางานตาง ๆ
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การด ูกลองเครื่องมือของ HP
เปด กลองเครื่องมือของ HP ดวยวิธใีดวิธหีนึ่งตอไปนี้

● ดับเบิลคลกิทีไ่อคอน กลองเครื่องมือของ HP บนเดสกทอปของระบบปฏิบัตกิาร Windows

● บนเมน ูStart ของ Windows ใหคลกิ Programs (All Programs ใน Windows XP) คลกิ HP คลิก
HP Color LaserJet 2600n และคลกิ HP Color LaserJet 2600n Toolbox

แถบการแกไขปญหา

กลองเครื่องมือของ HP ไดรวมแถบ การแกปญหา ท่ีประกอบดวยลิงคไปยังหนาหลักตาง ๆ เหลานี้:

● ขอความบนแผงควบคุมแสดงรายละเอียดของขอความที่ปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

● นํากระดาษทีต่ิดออกแสดงขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงที่กระดาษติด และการนํากระดาษที่ติดออก

● ปญหาเกี่ยวกับการพิมพแสดงหัวขอวิธใีชที่ชวยคุณแกปญหาเกี่ยวกับการพิมพ

● ปญหาเกี่ยวกับการดความจํา.แสดงหัวขอวิธใีชที่ชวยคุณแกปญหาเกี่ยวกับการดหนวยความจํา

● ปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตอ.แสดงหัวขอวิธใีชที่ชวยคุณแกปญหาเกี่ยวกับระบบเครือขาย

● เครื่องมือในการแกปญหา.ใชเครื่องมือการแกปญหาตาง ๆ เชน หนาทําความสะอาด หรือหนาการแกปญหา
ส ีเพื่อบํารุงรักษาเครื่องพิมพ

หมายเหตุ แถบอื่น ๆ บน กลองเครื่องมือของ HP อาจมีประโยชนในการแกปญหาของเครื่องพิมพสําหรับขอมูลเกี่ยวกับแถบ
อ่ืน ๆ บน กลองเครื่องมือของ HP โปรดดท่ีู กลองเครื่องมือของ HP

เมนบูริการ
ใชเมน ูService บนแผงควบคุมเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ

นําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช

การนําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใชจะเปนการกําหนดคาทั้งหมดกลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

ในการนําคาทีร่ะบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช

1. กด  (LEFT ARROW) (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (RIGHT ARROW) (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือก Service จากนั้น
กด  (SELECT) (เลือก)

2. กด  (LEFT ARROW) (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (RIGHT ARROW) (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือก Restore
defaults จากนั้นกด  (SELECT) (เลือก)

เครื่องจะรีสตารตเองโดยอัตโนมัติ

การทําความสะอาดทางเดินกระดาษ

เครื่องพิมพมีโหมดทําความสะอาดพิเศษเพื่อทําความสะอาดทางเดินกระดาษ

หมายเหตุ หากคุณใช กลองเครื่องมือของ HP HP ขอแนะนําใหคุณทําความสะอาดทางเดินกระดาษดวยการใช กลองเครื่อง
มือของ HP
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ในการทําความสะอาดทางเดินกระดาษ

1. กด  (LEFT ARROW) (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (RIGHT ARROW) (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือก Service จากนั้น
กด  (SELECT) (เลือก)

2. กด  (LEFT ARROW) (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (RIGHT ARROW) (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือก Cleaning Mode
จากนั้นกด  (SELECT) (เลือก)

กระดาษจะถูกปอนผานเครื่องพิมพอยางชา ๆท้ิงกระดาษแผนดังกลาวเม่ือขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ

3. ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือเครื่องแจงใหทราบ

4. กด  (SELECT) (เลือก) อีกครั้ง เพื่อยืนยันและเริ่มตนกระบวนการทําความสะอาด

กระดาษจะถูกปอนผานเครื่องพิมพอยางชา ๆท้ิงกระดาษแผนดังกลาวเม่ือขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ

การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ

การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพจะตองทําเปนประจําเพื่อใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูงสุด คุณควรปรับเทียบ
มาตรฐานเครื่องพิมพจากแผงควบคุม โดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. กด  (LEFT ARROW) (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (RIGHT ARROW) (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือก System setup
จากนั้นกด  (SELECT) (เลือก)

2. กด  (LEFT ARROW) (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (RIGHT ARROW) (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือก Print quality จาก
นั้นกด  (SELECT) (เลือก) Calibrate color จะปรากฏบนแผงควบคุม

3. กด  (SELECT) (เลือก)

4. กด  (LEFT ARROW) (ลูกศรชีซ้าย) หรือ  (RIGHT ARROW) (ลูกศรชีข้วา) เพื่อเลือก Calibrate now
จากนั้นกด  (SELECT) (เลือก)

5. กด  (SELECT) (เลือก) เพื่อเริ่มตนการปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ
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ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมและการ
สั่งซื้อ

รายการอุปกรณเสริมที่แสดงไวตอไปนี้ คือ รายการที่มีลาสุดในขณะที่พิมพคูมือเลมนี้ขอมูลการสั่งซื้อและอุปกรณ
เสริมที่มีอาจเปลี่ยนแปลงไปไดตลอดการใชงานเครื่องพิมพสําหรับขอมูลการสั่งซื้อลาสุด โปรดเขาเยี่ยมชมท่ี
เว็บไซตใดเว็บไซตหนึ่งตอไปนี้ไดตามความเหมาะสม

● อเมริกาเหนือ: http://www.hp.com

● ยุโรปและตะวันออกกลาง: http://www.hp.com

● ประเทศ/พื้นทีใ่นเอเชียแปซิฟก: http://www.hp.com

● ละตนิอเมริกา: http://www.hp.com
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อุปกรณสิ้นเปลือง

ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

ตลับหมึกพิมพสีดํา อายุการใชงาน หนาที่มีพื้นที่
พิมพประมาณ 5%

Q6000A

ตลับหมึกพิมพสีนํ้าเงิน อายุการใชงาน หนาที่มีพื้นที่
พิมพประมาณ 5%

Q6001A

ตลับหมึกพิมพสีเหลือง อายุการใชงาน หนาที่มีพื้นที่
พิมพประมาณ 5%

Q6002A

ตลับหมึกพิมพสีแดง อายุการใชงาน หนาที่มีพื้นที่
พิมพประมาณ 5%

Q6003A

หมายเหตุ อัตราการสิ้นเปลืองอาจตางกัน โดยขึ้นอยูกับการใชงานจริง
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อุปกรณเสริมสําหรับสายเคเบิลและอินเตอรเฟซ

ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

สายเคเบิล USB 2 เมตร สําหรับขั้วตออุปกรณมาตรฐาน
ที่ใชกับ USB ได

C6518A
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อุปกรณเสริมสําหรับการจัดการกระดาษ

ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

ถาดเสริม 3 ถาดปอนกระดาาอเนกประสงค 250
แผนซ่ึงสามารถติดต้ังถาดกระดาษ
ความจุ 250 แผนไดหน่ึงถาดเทานั้น

Q6459A
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กระดาษและวัสดทุีใ่ชพิมพอื่น

ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

กระดาษ HP LaserJet กระดาษ Premium ย่ีหอ HP สําหรับ
ใชกับเครื่องพิมพ HP LaserJet

HPJ1124 (letter)

กระดาษ HP LaserJet กระดาษ Premium ย่ีหอ HP สําหรับ
ใชกับเครื่องพิมพ HP LaserJet

CHP310 (A4)

กระดาษ HP LaserJet กระดาษ Premium ย่ีหอ HP สําหรับ
ใชกับเครื่องพิมพ HP LaserJet

HPJ1424 (legal)

กระดาษ HP Premium Choice กระดาษปอนด HP น้ําหนัก
120.32 g/m2

HPU1132 (letter)

กระดาษ HP Premium Choice กระดาษปอนด HP น้ําหนัก
120.32 g/m2

CHP310 (A4)

กระดาษ HP Cover กระดาษ HP น้ําหนัก 200 g/m2ใช
สําหรับการพิมพโปสการดและปก
เอกสาร

Q2413A (letter) 100 แผน

กระดาษ HP Cover กระดาษ HP น้ําหนัก 200 g/m2ใช
สําหรับการพิมพโปสการดและปก
เอกสาร

Q2414A (A4) 100 แผน

กระดาษ HP Printing กระดาษยี่หอ HP สําหรับใชกับเครื่อง
พิมพ HP LaserJet

HPP1122 (letter)

กระดาษ HP Printing กระดาษยี่หอ HP สําหรับใชกับเครื่อง
พิมพ HP LaserJet

CHP210 (A4)

กระดาษ HP Multipurpose กระดาษยี่หอ HP สําหรับการใชงานที่
หลากหลาย

HPM1120 (letter)

กระดาษ HP Multipurpose กระดาษยี่หอ HP สําหรับการใชงานที่
หลากหลาย

HPM1420 (legal)

กระดาษ HP LaserJet Tough กระดาษเคลือบดวยซาตินที่มีความทน
ทานกระดาษจะไมฉีกขาดและทนตอ
ทุกสภาพอากาศเหมาะสําหรับเอกสารที่
ตองการความทนทานยาวนาน

Q1298A (letter)

กระดาษ HP LaserJet Tough กระดาษเคลือบดวยซาตินที่มีความทน
ทานกระดาษจะไมฉีกขาดและทนตอ
ทุกสภาพอากาศเหมาะสําหรับเอกสารที่
ตองการความทนทานยาวนาน

Q1298B (A4)

กระดาษเลเซอร HP Glossy Photo
& Imaging

กระดาษที่เคลือบมันแบบ High-
gloss ทั้งสองดานเหมาะสําหรับงาน
โบรชัวร, แคตตาล็อก, ภาพถาย และ
เม่ือตองการงานที่เคลือบมันแบบ
High-gloss

Q6545A (letter) 200 แผน

กระดาษ HP Laser Photo Paper,
มัน

กระดาษที่เคลือบมันแบบ High-
gloss ทั้งสองดานเหมาะสําหรับงาน
โบรชัวร, แคตตาล็อก, ภาพถาย และ
เม่ือตองการงานที่เคลือบมันแบบ
High-gloss

Q6547A (A4) 200 แผน
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ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

กระดาษเลเซอร HP Soft Gloss
Presentation

กระดาษที่เคลือบซาตินทั้งสองดาน
120 g/m2

Q6541A (letter) 200 แผน

HP Laser Paper, Soft Gloss กระดาษที่เคลือบซาตินทั้งสองดาน
120 g/m2

C6542A (A4) 200 แผน

กระดาษเลเซอร HP Soft Gloss กระดาษที่เคลือบซาตินทั้งสองดาน
105 g/m2

Q2415A (letter) 500 แผน

กระดาษเลเซอร HP Soft Gloss กระดาษที่เคลือบซาตินทั้งสองดาน
105 g/m2

Q2417A (A4) 500 แผน

แผนใส HP Color LaserJet ใชแผนใสสีสําหรับการพิมพสีอยาง
สมบูรณแบบ

C2934A (letter) 50 แผน

แผนใส HP Color LaserJet ใชแผนใสสีสําหรับการพิมพสีอยาง
สมบูรณแบบ

C2936A (A4) 50 แผน

กระดาษเลเซอร HP Matte Photo &
Imaging

กระดาษผิวดานสําหรับการพิมพภาพ
ถาย120 g/m2

Q6549A (letter) 100 แผน

กระดาษ HP Laser Photo, ผิวดาน กระดาษผิวดานสําหรับการพิมพภาพ
ถาย120 g/m2

Q6550A (A4) 100 แผน

กระดาษ HP Brochure Laser ผิว
ดาน

กระดาษผิวดานใชสําหรับโบรชัวร แค
ตตาล็อก เปนตน 160 g/m2

Q6543A (letter) 150 แผน

กระดาษ HP Laser, ผิวดาน กระดาษผิวดานใชสําหรับโบรชัวร แค
ตตาล็อก เปนตน160 g/m2

Q6544A (A4) 150 แผน
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ชิ้นสวนทีผู่ใชสามารถเปลี่ยนเองได

ชื่อผลิตภัณฑ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นสวน

แผนแยกกระดาษและลูกกลิ้งดึง
กระดาษ

เปลี่ยนเม่ือเคร่ืองพิมพดึงกระดาษหลาย
แผนหรือไมดึงกระดาษเลยและเมื่อลอง
ใชกระดาษประเภทอื่นแลวแตไม
สามารถแกไขปญหาได

Q5956-67902

ถาดกระดาษ ตลับใสกระดาษขนาด 250 แผน Q5956-67901

ฝาปดปองกันฝุน ปองกันฝุนเขาสูตลับกระดาษ Q5956-67903

ที่รองถาดกระดาษออก ที่รองสําหรับรับกระดาษใน
ถาดกระดาษออก

Q5956-67904
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เอกสารเพิ่มเติม

สําเนาท่ีพิมพของคูมือผูใชนี้จะมีในภาษาตางๆ ตอไปน้ี

คูมือผูใช

ภาษา หมายเลขชิ้นสวน

ไทย Q6455-90922

อังกฤษ Q6455-90901

อาหรับ Q6455-90902

สเปน Q6455-90903

จีนแผนดินใหญ Q6455-90918

จีนไตหวัน Q6455-90921

เชค Q6455-90904

แดนนิช Q6455-90905

ดัทช Q6455-90906

ฟนนิช Q6455-90907

ฝร่ังเศส Q6455-90908

เยอรมัน Q6455-90909

ฮิบรู Q6455-90910

ฮังกาเรียน Q6455-90911

อินโดนีเซีย (บาฮาซา) Q6455-90924

อิตาเลียน Q6455-90912

เกาหลี Q6455-90913

นอรเวย Q6455-90914

โปรตุเกส (บราซิล) Q6455-90916

โปแลนด Q6455-90915

รัสเซีย Q6455-90917

สเปน Q6455-90919

สวีเดน Q6455-90920

ตุรกี Q6455-90923
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การบริการและการสนับสนุน

ขอความการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard

ผลิตภัณฑของ HP
HP Color LaserJet 2600n

ระยะของการรับประกันแบบจํากัด
1 ป, ประกันอยางจํากัด

HP รับประกันกับคุณในฐานะลูกคาที่เปนผูบริโภควา ฮารดแวร อุปกรณเสริม และเครื่องมือเครื่องใชของ HP ไมมีขอบกพรองทั้งในดาน
วัสดแุละการผลิตหลังจากวันที่ซื้อ ตามระยะเวลาที่ระบุไวขางตนหาก HP ไดรับแจงในระยะเวลาการรับประกันวามีขอบกพรอง HP จะ
พิจารณาซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑซ่ึงพิสูจนแลววามีขอบกพรองผลิตภัณฑที่เปลี่ยนใหอาจจะเปนผลิตภัณฑใหมหรือเปนผลิตภัณฑที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเคียงของใหม

HP รับประกันวาซอฟตแวรของ HP จะไมรันคําสั่งทางโปรแกรมผิดพลาดหลังจากวันท่ีซื้อ ในชวงระยะเวลาที่ระบุไวขางตน อันเนื่องมาจาก
ขอบกพรองดานวัสดแุละการผลิตเมื่อมีการติดตั้งและใชงานที่เหมาะสมหาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองในระหวางระยะการรับประกัน
HP จะเปลี่ยนซอฟตแวรที่ไมรันคําสั่งทางโปรแกรมเนื่องจากมีขอบกพรองนั้น

HP ไมมีการรับประกันวา การทํางานของผลิตภัณฑ HP จะไมมีการหยุดชะงักหรือปราศจากขอผิดพลาด หาก HP ไมสามารถแกไขหรือ
เปลี่ยนแทนผลิตภัณฑใหมีสภาพตามที่รับประกัน ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม ทานจะมีสิทธไิดรับเงินคืนตามราคาที่ซื้อ เมื่อสงคืน
ผลิตภัณฑในทันที

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดรับการผลิตใหมซ่ึงเทียบเคียงกับของใหมในแงประสิทธิภาพการทํางาน หรืออาจไดรับการใชงานแบบ
ท่ีไมมีการควบคุม

การรับประกันจะไมมีผลบังคับใชกับขอบกพรองที่เกิดจาก (ก) การบํารุงรักษาหรือการปฏิบัตติามที่ไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ (ข)
ซอฟตแวร อินเตอรเฟซ ชิ้นสวน หรืออุปกรณที่ไมไดจัดใหโดย HP (ค) การดัดแปลงหรือการใชในทางที่ผิดซ่ึงไมไดรับอนุญาต (ง) การทํา
งานนอกเหนือจากขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑซึ่งเผยแพรใหทราบ หรือ (จ) การบํารุงรักษาหรือการจัดเตรียมในสถานที่ซึ่ง
ไมเหมาะสม

ภายในขอบเขตที่กฎหมายในทองที่อนุญาต การรับประกันขางตนไมรวมเงื่อนไขอื่นใด และไมมีการรับประกันหรือเงื่อนไข ไมวาจะเปนตัว
อักษรหรือทางวาจา โดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับสภาพของสินคา คุณภาพอันเปนที่พึงพอใจ และความ
เหมาะสมตอวัตถปุระสงคอยางหนึ่งอยางใดเปนการเฉพาะในบางประเทศ/พื้นที ่บางรัฐหรือบางจังหวัด ไมอนุญาตใหมีการจํากัดระยะเวลา
การรับประกันโดยนัย ดังนั้น ขอจํากัดหรือขอยกเวนขางตนอาจจะไมมีผลใชกับคุณการรับประกันนี้ทําใหคุณไดรับสิทธิโ์ดยชอบดวย
กฎหมาย และคุณยังอาจจะมีสิทธิอ์ื่นๆ ที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ/พื้นท่ี รัฐ และจังหวัด การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคับ
ใชในทุกประเทศ'/พื้นทีห่รือสถานที่ซ่ึง HP มีฝายสนับสนุนผลิตภัณฑดังกลาว และ HP ไดวางจําหนายผลิตภัณฑดังกลาวระดับของบริการ
การรับประกันที่คุณไดรับอาจแตกตางกันตามมาตรฐานในแตละทองถิ่นHP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาทีข่องผลิตภัณฑ
เพื่อใหสามารถทํางานไดในประเทศ/พื้นท่ีท่ีมีเจตนาไมดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายทองถิ่นที่ระบุไวนั้น การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันนี้เปนการชดใชสําหรับคุณเพียงผูเดียวและเปน
การชดใชเฉพาะนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนน้ี HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลนของขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณพีิเศษ
โดยบังเอิญ เปนผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอื่นตามที่ระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออื่นๆ ไมวาใน
กรณใีดในบางประเทศ/พื้นที ่บางรัฐหรือบางจังหวัด ไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจํากัดของความเสียหายที่เปนผลสืบเนื่องหรือเปนเหตุ
บังเอิญ ดังนั้น ขอจํากัดหรือขอยกเวนขางตนอาจใชกับคุณไมได

เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไวในประกาศนี้ ยกเวนที่ขอบเขตของกฎหมายอนุญาต จะไมรวม จํากัด หรือเปลี่ยนแปลง และอยูนอกเหนือจาก
สิทธิท์ี่บังคับซึ่งมีผลกับการขายผลิตภัณฑแกคุณ
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ขอความรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึก

ขอรับประกันวาผลิตภัณฑของ HP ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวัสดแุละฝมือแรงงาน

การรับประกันนี้ไมมีผลใชกับผลิตภัณฑที่ (ก) มีการรีฟล ผลิตขึ้นมาใหม หรือทําใหเกิดความเสียหายดวยวิธใีด ๆ
(ข) เกิดปญหาอันเปนผลมาจากการใชในทางที่ผิด การจัดเก็บที่ไมเหมาะสม หรือการใชงานภายนอกขอกําหนด
รายละเอียดดานสภาพแวดลอมที่ระบุสําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพ หรือ (ค) สึกหรอนอกเหนือจากการใชงานปกติ

หากตองการรับบริการการประกัน โปรดสงผลิตภัณฑคืนบริษัทที่ซ้ือผลิตภัณฑนั้น (พรอมรายละเอียดปญหาและ
ตัวอยางงานพิมพ) หรือติดตอฝายบริการลูกคาของ HPและ HP'จะเลือกเปลี่ยนผลิตภัณฑที่พิสูจนวามีขอบกพรอง
จริง หรือคืนเงินคาผลิตภัณฑให

ภายในขอบเขตที่กฎหมายในทองที่อนุญาต การรับประกันขางตนไมรวมเงื่อนไขอื่นใด และไมมีการรับประกัน
หรือเงื่อนไข ไมวาจะเปนตัวอักษรหรือทางวาจา โดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับ
สภาพของสินคา คุณภาพอันเปนที่พึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถปุระสงคอยางหน่ึงอยางใดเปนการเฉพาะ

นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนนี้ HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลนของขอมูลท้ังโดยทางตรง
กรณพีิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอื่นตามที่ระบุไวใน
สัญญา การละเมิดหรืออื่นๆ ไมวาในกรณใีด

เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไวในประกาศนี้ ยกเวนที่ขอบเขตของกฎหมายอนุญาต จะไมรวม จํากัด หรือเปลี่ยน
แปลง และอยูนอกเหนือจากสิทธิท์ี่บังคับซึ่งมีผลกับการขายผลิตภัณฑแกคุณ
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การสนับสนุนและการบริการทีม่ี

HP ไดใหทางเลือกสําหรับการบริการและสนับสนุนหลากหลายสําหรับการสั่งซื้อทั่วโลกโดยทางเลือกตางๆ เหลานี้
จะแตกตางกันไปในแตละประเทศ/พื้นที่

ขอตกลงการใหบริการ HP Care Pack?
HP ใหบริการและตัวเลือกการสนับสนุนที่หลากหลาย เพื่อใหตรงกับความตองการตางๆขอตกลงในการบํารุงรักษา
เครื่องพิมพไมใชสวนหนึ่งของการรับประกันมาตรฐานบริการสนับสนุนอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ/พื้นที่
สําหรับเครื่องพิมพสวนใหญ HP จะใหบริการ HP Care Pack และขอตกลงการใหบริการทั้งระหวางการ
รับประกันและหลังจากระยะเวลารับประกัน

ในการคนหาวามีทางเลือกใดบางที่อาจใชไดกับเครื่องพิมพเครื่องนี้ ใหไปที่
http://www.hpexpress-services.com/10467a และพิมพหมายเลขรุนของเครื่องพิมพในอเมริกาเหนือ ทาน
สามารถรับขอมูลขอตกลงการใหบริการไดจาก HP Customer Careโดยโทร 1-800-HPINVENT [(1)
(-800)-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ (1)(-800)-268-1221 (แคนาดา)สําหรับประเทศ/พื้นทีอ่ื่น โปรด
ติดตอศูนยบริการHP Customer Care ในประเทศ/พื้นทีข่องทานโปรดอานเอกสารในกลอง หรือไปที่
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html เพื่อดหูมายเลขโทรศัพทของ HP Customer
Care ในประเทศ/พื้นท่ีของทาน
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การบรรจหุีบหอเครื่องพิมพอีกครั้ง

หากทานตองจัดสงหรือขนยายเครื่องพิมพไปยังสถานที่อ่ืน โปรดทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อบรรจเุคร่ืองพิมพใน
บรรจภุัณฑเดิม

ขอควรระวัง ความเสียหายจากการขนสงอันเนื่องมาจากการบรรจไุมเรียบรอยเปนความรับผิดชอบของลูกคาเพื่อใหมีการ
ปองกันอยางเหมาะสมระหวางการขนยาย จะตองมีการบรรจเุคร่ืองพิมพอยางเหมาะสม โดยใชวัสดกุันกระแทกเดิม

วิธบีรรจหุีบหอเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง ขั้นตอนน้ีสําคัญมากที่จะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเครื่องพิมพตลับหมึกพิมพที่คางอยูในเครื่องพิมพ
จะรั่วและทําใหหมึกติดกลไกและสวนอ่ืนๆ ในเครื่องพิมพ

เพื่อปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเลี่ยงการสัมผัสลูกกลิ้ง และเก็บตลับหมึกพิมพในวัสดบุรรจภัุณฑ
เดิมหรือวัสดทุี่คลายกัน เพื่อไมใหถูกแสงแดด

1. นําตลับหมึกพิมพทั้งสี่ตลับออก

2. หากทานไดติดตั้งถาดเสริม 3 โปรดนําออกเก็บไว

3. ถอดสายไฟและสายเคเบิลเก็บไว

4. ยกเลิกเซิรฟเวอรการพิมพภายนอก HP Jetdirect ซ่ึงเปนอุปกรณเสริมออก และเก็บไว หากมี

5. ทานอาจสงงานพิมพที่พิมพบนกระดาษหรือวัสดพุิมพอื่น ซึ่งพิมพไมถูกตอง ประมาณ 50 ถึง 100 แผนไป
พรอมกับเครื่องพิมพดวย

6. ใชบรรจภุัณฑที่สงมาพรอมกับผลิตภัณฑในครั้งแรกในการบรรจเุครื่องสงคืน หากเปนไปไดหากทานทิ้งวัสดทุี่
ใชบรรจไุปแลว โปรดติดตอบริการไปรษณียโทรเลขเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับการบรรจเุคร่ืองพิมพHP แนะนํา
ใหทําประกันอุปกรณระหวางการขนสง

7. พรอมแนบสําเนาของ แบบฟอรมขอมูลการบริการ ที่กรอกขอมูลเสร็จสมบูรณแลว

8. ในสหรัฐอเมริกา โปรดติดตอฝายบริการลูกคา HP เพื่อขอหีบหอบรรจใุหมแตในประเทศ/พื้นท่ีอื่น ใหใชหีบ
หอบรรจเุดิม หากยังคงใชไดHewlett-Packard แนะนําใหทําประกันอุปกรณระหวางการขนสง
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แบบฟอรมขอมูลการบรกิาร

ใครคือผูสงคืนเครื่องพิมพนี้? วันที่:

ผูที่ติดตอได: โทรศัพท:

ผูอื่นที่ติดตอได: โทรศัพท:

ที่อยูสําหรับสงคืน:

 

 

คําแนะนําพิเศษในการขนสง:

คุณสงอะไร?

ช่ือรุน: หมายเลขรุน: หมายเลขสินคา:

โปรดแนบงานพิมพที่แสดงถึงปญหานี้มาดวยหามสงสิ่งของอื่นๆ (เชน คูมือ, ชุดทําความสะอาด ฯลฯ) ที่ไมจําเปนตอการซอมแซม

ทานไดนําตลับหมึกพิมพออกแลวหรือไม?

ทานตองนําอุปกรณดังกลาวออกกอนสงเครื่องพิมพ ยกเวนในกรณีที่เกิดปญหาดานกลไกซึ่งทําใหดําเนินการดังกลาวไมได

[  ] นําออกแลว [  ] ยัง เนื่องจากนําอุปกรณออกไมได

ตองทําสิ่งใดบาง? (แนบเอกสารตางหาก หากจําเปน)

1. อธิบายลักษณะความผิดพลาดที่เกิดขึ้น(ปญหาคืออะไร? คุณทําอยางไรเมื่อเกิดปญหาดังกลาวทานกําลังรันซอฟตแวรอะไรปญหานั้นเกิดขึ้นซํ้าไดอีก
หรือไม?)

 

2. หากปญหาเกิดข้ึนเปนระยะๆ ชวงเวลาระหวางการเกิดปญหาแตละครั้งน้ันนานเพียงใด

3. หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับอุปกรณตอไปนี้ โปรดแจงชื่อผูผลิตและหมายเลขรุน

คอมพิวเตอร: โมเด็ม: เครือขาย:

4. ความเห็นเพิ่มเติม:

 

คุณจะจายคาซอมแซมอยางไร?

[  ] อยูในเงื่อนไขการรับประกัน วันที่ซ้ือ/ไดรับ:

(แนบเอกสารเพื่อยืนยันการซื้อหรือการไดรับที่มีวันที่ไดรับสินคาดวย)

[  ] เลขที่สัญญาการบํารุงรักษา:

[  ] เลขที่ใบสั่งซื้อ:

ยกเวนกรณีการบริการตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขการรับประกัน คุณตองมีเลขที่ใบสั่งซื้อและ/หรือลายเซ็นผูมีอํานาจประกอบกับการขอรับบริการ
ดวยหากใชราคาซอมแซมมาตรฐานกับการซอมครั้งนี้ไมได HP จะใชราคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อแทนทานสามารถสอบถามราคาซอมแซมมาตรฐานได
โดยติดตอศูนยซอมแซมที่ไดรับอนุญาตของ HP

ลายเซ็นลูกคา: โทรศัพท:

ที่อยูสําหรับสงใบเรียกเก็บ:

 

 

คําแนะนําพิเศษเกี่ยวกับการเรียกเก็บ:
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คุณลักษณะ

คุณลักษณะของเครื่องพิมพ

คุณลักษณะทางกายภาพ

ผลิตภัณฑ ความสูง ความลึก ความกวาง น้ําหนัก

เคร่ืองพิมพ
HP Color
LaserJet 2600n ที่
ไมมีถาดเสริม 3 หรือ
อุปกรณสิ้นเปลือง

370 มม. 453 มม. 407 มม. 15.67 กก.

เคร่ืองพิมพ
HP Color
LaserJet 2600n ที่
มีถาดเสริม 3 (250
แผน) แตไมมีอุปกรณ
สิ้นเปลือง

460 มม. 451 มม. 482 มม. 20.16 กก.

คุณลักษณะของวัสดุ

อายุใชงานของตลับหมึกพิมพ (อิงจากพื้นที่การพิมพ 5
เปอรเซ็นตของหนากระดาษ)

สีดํา แผน

นํ้าเงิน แดง และเหลือง: ตลับละ หนา (เคร่ือง
พิมพ HP Color LaserJet 2600n)

คุณลักษณะทางดานไฟฟา

รายการ รุน 110 โวลต รุน 220 โวลต

แหลงจายไฟ 115-127V (+/-10%)

50/60 Hz (+/- 2 Hz)

220-240V (+/-10%)

50/60 Hz (+/- 2 Hz)

การใชพลังงาน (ปกติ)

ระหวางการพิมพ (สี) 190 วัตต (เฉล่ีย) 190 วัตต (เฉล่ีย)

ระหวางการพิมพ (ขาวดํา) 190 วัตต (เฉล่ีย) 190 วัตต (เฉล่ีย)

ระหวางสแตนดบาย 16 วัตต (เฉล่ีย) 16 วัตต (เฉล่ีย)

ปดเครื่อง 0 วัตต (เฉล่ีย) 0 วัตต (เฉล่ีย)
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รายการ รุน 110 โวลต รุน 220 โวลต

การกระจายความรอน

พรอม

55 BTU/ชม. 55 BTU/ชม.

กระแสไฟฟา 3.6 แอมป 2.5 แอมป

ขอควรระวัง ขอกําหนดทางไฟฟาขึ้นอยูกับประเทศ/พื้นที ่ที่จําหนายเครื่องพิมพ หามแปลงแรงดันไฟฟาที่ใช เนื่องจากอาจทํา
ใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย และทําใหการรับประกันเครื่องพิมพเปนโมฆะ

คุณลักษณะดานสภาพแวดลอม

แนะนํา1 ขณะทํางาน1 ขณะเก็บ1

(เคร่ืองพิมพและตลับหมึก
พิมพ)

อุณหภูมิ

20° ถึง 27°C 15° ถึง 32.5°C -20° ถึง 40°C

ความช้ืนสัมพัทธ 20% ถึง 70% 10% ถึง 80% ไมเกิน 95%
1 คาเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได โปรดดขูอมูลปจจุบันที่ http://www.hp.com/support/clj2600n

การสงเสียงรบกวน

ระดับพลังงานเสียง ตามประกาศ ISO 92961

ขณะพิมพ (8 ppm) LWAd = 6.0 Bels (A) [60 dB (A)]

ตําแหนง SPL-Bystander ตามประกาศ ISO 92961

ขณะพิมพ (8 ppm) LpAm = 52 dB(A)
1 คาเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได โปรดดขูอมูลปจจุบันที่ http://www.hp.com/support/clj2600n

คุณลักษณะทางดานไฟฟา (ทําตอ)
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ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

บทนํา

เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับดังนี้

● ขอกําหนดของ FCC

● แผนการควบคุมผลิตภัณฑไมใหทําลายสิ่งแวดลอม

● แผนขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการใชวัสดุ

● ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน

● ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใชเลเซอร

● ขอกําหนด DOC ของแคนาดา

● แถลงการณ EMI จากเกาหลี

● ประกาศ VCCI (ญี่ปุน)

● แถลงการณเลเซอรของฟนแลนด
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ขอกําหนดของ FCC

อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวาตรงตามขอจํากัดของอุปกรณดิจิตอลคลาส B ตามกฎ FCC สวนที่ 15ขอ
จํากัดดังกลาวกําหนดไวเพื่อปองกันสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายเมื่อใชงานอุปกรณในเขตที่อยูอาศัยเนื่องจาก
อุปกรณนี้กอใหเกิด ใช และแผพลังงานคลื่นความถี่วิทยหุากไมไดรับการติดตั้งและใชงานตามคําแนะนํา อาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายอยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการ
ติดตั้งกรณใีดๆ การรบกวนในปจจุบันจะสังเกตไดเม่ือเปดและปดสวิตซที่ตัวเครื่องหากอุปกรณทําใหเกิดการ
รบกวนอยางรุนแรงตอเครื่องรับวิทยหุรือโทรทัศน ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธดีังตอไปนี้

● เปลี่ยนทิศทางเสาอากาศรับสัญญาณ

● วางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณวิทยใุหหางกันมากกวาเดิม

● ตออุปกรณเขากับเตาเสียบที่ใชวงจรคนละวงจรกับเตาเสียบซึ่งเสียบอุปกรณรับสัญญาณอยู

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทย/ุโทรทัศน

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ท่ีกระทํากับเครื่องพิมพโดยไมไดรับการอนุมัตจิาก HP อาจทําใหอํานาจในการใช
งานอุปกรณของผูใชเปนโมฆะได

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดคลาส B สวนท่ี 15 ของขอกําหนด FCC จะตองใชสายเคเบิลที่มีฉนวนหุม
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แผนการควบคุมผลิตภัณฑไมใหทําลายสิ่งแวดลอม

การปกปองสภาพแวดลอม
บริษัท Hewlett-Packard Company มีความมุงม่ันที่จะผลิตผลิตภัณฑคุณภาพเพื่อรักษาสภาพแวดลอม
ผลิตภัณฑนี้จึงไดรับการออกแบบอยางพิถพีิถันเพื่อลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยท่ีสุด

การกอกาซโอโซน
ผลิตภัณฑนี้ไมเปนตนกําเนิดของกาซโอโซน (O3)

การใชพลังงาน
ผลิตภัณฑนีไ้ดมาตรฐานตาม ENERGY STAR® ซึ่งเปนโครงการอาสาสมัครทีก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเครื่องใชสํานักงานทีใ่ชพลังงานอยางมปีระสิทธิภาพ

การใชพลังงานจะลดต่ําลงจนเห็นไดชัดเมื่อมีการใชโหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งจะชวยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
และประหยัดคาใชจายของคุณ โดยไมกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานของผลิตภัณฑนี้

ENERGY STAR (เวอรชัน 3.0) เปนเครื่องหมายการคาซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาโดย U.S. EPAใน
ฐานะที่เปนผูรวมโครงการของ ENERGY STAR®, Hewlett-Packard Company ตรวจสอบแลววาเครื่อง
พิมพนี้มีคุณสมบัต ิENERGY STAR® ตามที่กําหนดไวสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่
http://www.energystar.gov

การใชกระดาษ

คุณสมบัตพิิมพสองดานดวยตนเอง (พิมพสองดาน โปรดดทูี่ การพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน) และคุณสมบัตกิาร
พิมพแบบ N หนา (พิมพหลายหนาในหนึ่งแผน จะชวยลดปริมาณการใชกระดาษและลดการใชทรัพยากร
ธรรมชาติ

พลาสติก

สวนประกอบพลาสติกที่มีน้ําหนักเกินกวา 25 กรัม จะมีเคร่ืองหมายมาตรฐานสากลแสดงวาสามารถนําไปผาน
กรรมวิธนีํากลับมาใชใหมได เมื่อหมดอายกุารใชงานของผลิตภัณฑ

วัสดทุีใ่ชในการพิมพของ HP LaserJet
ในหลายๆ ประเทศ/พื้นท่ี อุปกรณส้ินเปลืองของเครื่องพิมพนี้ (เชน ตลับหมึกพิมพ อุปกรณสรางภาพ) สามารถสง
คืนให HP ในโครงการรีไซเคิลและการสงคืนอุปกรณสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพของ HP โครงการนี้มีขั้นตอนที่
งายดายและบริการเก็บคืนฟร ีโดยเปดใหบริการใน 30 ประเทศ/พื้นทีข่อมูลและคําแนะนําเปนภาษาตาง ๆ เกี่ยว
กับโครงการนี้จะมีอยูในหีบหอบรรจตุลับหมึก HP LaserJet และอุปกรณสิ้นเปลืองใหม

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการรไีซเคิลและการสงคืนอุปกรณสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพของ HP

นับจากป 1992 เปนตนมา HP ไดใหบริการสงคืนและรีไซเคิลวัสดสุิ้นเปลืองของ HP LaserJet โดยไมคิดคาใช
จาย คิดเปน 86% ของตลาดทั่วโลก ท่ีมีการจําหนายวัสดสุิ้นเปลืองของ HP LaserJetฉลากที่ชําระคา
ไปรษณียากร และจาหนาไวลวงหนาจะอยูในคูมือคําแนะนําในกลองของตลับหมึก HP LaserJet สวนใหญปาย
กํากับและกลองสําหรับสงจํานวนมากจะมีใหทางเว็บไซต: http://www.hp.com/recycle.
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ตลับหมึก HP LaserJet กวา 10 ลานตลับไดรับการรีไซเคิลทั่วโลก ในป 2002 ดวยโครงการรีไซเคิลวัสดสุิ้น
เปลืองของ HP Planet Partnersจํานวนดังกลาวนี้หมายถึงวัสดุท่ีใชทําตลับหมึกพิมพถึง 26 ลานปอนด ซึ่งไม
ตองนําไปทิ้งยังที่ทิ้งขยะทั่วโลก HP ไดรีไซเคิลตลับหมึกถึง 80 เปอรเซ็นตคิดตามน้ําหนัก ซ่ึงประกอบดวย
พลาสติกและโลหะเปนหลักซ่ึงพลาสติกและโลหะเหลานี้จะใชในการสรางผลิตภัณฑใหม เชน ผลิตภัณฑ ถาดและ
มวนผาหมึกของ HPวัสดสุวนที่เหลือจะถูกท้ิงดวยวิธกีารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

การสงคืนภายในสหรัฐอเมริกา

เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมในการสงคืนตลับหมึกและวัสดทุี่ใชแลว HP ขอแนะนําใหคุณสงคืน
วัสดดุังกลาวกลับมาครั้งละมากๆโดยการมัดรวมตลับหมึกตั้งแต 2 ตลับขึ้นไปเขาดวยกัน และติดปาย UPS ซ่ึงมีที่
อยูและไดรับการชําระคาบริการลวงหนาทีมี่ใหมาพรอมกับบรรจภัุณฑนี้ลงบนตลับดังกลาวสําหรับรายละเอียดเพิ่ม
เติมในสหรัฐฯ ติดตอที่ 1-800-340-2445 หรือไปที่เว็บไซตโครงการรีไซเคิลและการสงคืนอุปกรณส้ินเปลืองของ
เครื่องพิมพของ HP ท่ี: http://www.hp.com/go/recycle.

การสงคืนนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

ลูกคาท่ีไมอยูในสหรัฐอเมริกาควรไปที่เว็บไซต http://www.hp.com/go/recycle เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใหบริการในโครงการ HP Supplies Returns and Recycling

กระดาษ

ผลิตภัณฑนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคุณสมบัตติรงตามแนวทางที่กําหนดไวใน คูมือการใช
วัสดพุิมพในเครื่องพิมพตระกูล LaserJet ของ HPในการดาวนโหลดคูมือในรูปแบบ PDF ใหไปที่
http://www.hp.com/support/ljpaperguide ผลิตภัณฑนี้เหมาะที่จะใชงานกับกระดาษรีไซเคิลที่เปนไปตาม
EN12281:2002

ขอจํากัดของวัสดุ

ในผลิตภัณฑน้ีไมมีปรอทที่ใสเพิ่ม

ในผลิตภัณฑน้ีไมมีแบตเตอรี่

สําหรับขอมูลการรีไซเคิล คุณสามารถติดตอ http://www.hp.com/go/recycle หรือติดตอหนวยงานในทองถิ่น
ของคุณ หรือไปที่เว็บไซตของ Electronics Industries Alliance ที่ http://www.eiae.org
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แผนขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการใชวัสดุ

ทานสามารถรับ Material Safety Data Sheets (MSDS) สําหรับวัสดสุิ้นเปลืองที่มีสารเคม ีเชนผงหมึก ได
โดยติดตอเว็บไซตของ HP ที่ http://www.hp.com/go/msds หรือ http://www.hp.com/hpinfo/
community/environment/productinfo/safety

การขยายเวลารับประกัน

HP SupportPack ประกอบดวยผลิตภัณฑฮารดแวรของ HP และสวนประกอบภายในที่ HP จัดเตรียมใหการ
ซอมบํารุงฮารดแวรนี้ครอบคลุมระยะเวลาการรับประกัน 3 ปนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑจาก HPลูกคาตองสั่งซื้อ
HP SupportPack ภายใน 90 วันหลังจากซื้อผลิตภัณฑ HPสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอฝายสนับสนุน
ลูกคาของ HP และฝายบริการลูกคาของ HPโปรดดทูี่ HP Customer Care

ชิ้นสวนสํารองและอุปกรณสิ้นเปลือง

ชิ้นสวนสํารองและอุปกรณสิ้นเปลืองของผลิตภัณฑนี้จะยังคงมีจําหนายอยางนอยหาปหลังจากหยุดการผลิตแลว

ขอมูลเพิ่มเติม

ในการขอขอมูลเกี่ยวกับหัวขอดานส่ิงแวดลอมเหลานี้:

● เอกสารโปรไฟลเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ HP ชิ้นนี้และชิ้นอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

● ความมุงมั่นของ HP ท่ีมีตอสภาพแวดลอม

● ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ HP

● โปรแกรมการสงคืนและนําวัสดทุี่หมดอายุใชงานแลวกลับมาใชใหมของ HP

● MSDS

โปรดดทูี่: http://www.hp.com/go/environment หรือ http://www.hp.com/hpinfo/community/
environment/productinfo/safety
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ประกาศเพื่อความเขาใจทีต่รงกัน

ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน
สืบเน่ืองจากขอกําหนด ISO/IEC 22 และ EN 45014

ช่ือผูผลิต: Hewlett-Packard Company
ที่อยูผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศวาผลิตภัณฑนี้

ช่ือผลิตภัณฑ: HP Color LaserJet 2600n
หมายเลขรุนขอบังคับ3): BOISB-0409-00 รวมถึง:Q6459A – ถาดปอนกระดาษเสริม 250 แผน
ตัวเลือกของผลิตภัณฑ: ทั้งหมด

เปนผลิตภัณฑที่ตรงกับรายละเอียดผลิตภัณฑดานลางนี้

ความปลอดภัย: IEC60950:2001-1 / EN60950: 2001-1
IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (ผลิตภัณฑ เลเซอร/LED คลาส 1)
GB4943-2001

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

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995/ A1:2001
EN 55024:1998
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4/ GB9254-1998, GB17625.1-1998

ขอมูลเพิ่มเติม:

ผลิตภัณฑน้ีเปนไปตามขอกําหนดของ EMC Directive 83/336/EEC และ Low Voltage Directive 73/23/EEC และไดรับเครื่องหมาย CE

1) ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบในคอนฟเกอเรชันทั่วไปของระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packardการทดสอบความเขากันไดของผลิตภัณฑตามมาตรฐาน
ตามขอยกเวนขอ 9.5 ซึ่งยังไมมีผลใชบังคับ

2) อุปกรณน้ีเปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนที่ 15การทํางานของอุปกรณเปนไปตามเงื่อนไข 2 ประการ ดังน้ี(1) อุปกรณน้ีอาจไมกอใหเกิดคล่ืนรบกวนที่เปนอันตราย
และ (2) อุปกรณน้ีจะตองรับคลื่นรบกวนตางๆ ที่มีการสงออกมาได รวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจกอใหเกิดการทํางานที่ไมพึงประสงค

3) เพื่อจุดประสงคดานขอบังคับ ผลิตภัณฑจึงมีการระบุหมายเลขรุนขอบังคับไมควรจําหมายเลขน้ีสับสนกับช่ือทางการคาหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

Boise, Idaho 83714-1021, USA

24 กุมภาพันธ 2005

สําหรับหัวขอเกี่ยวกับขอบังคับเทาน้ัน:

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

ยุโรปติดตอ สํานักงานขายและบริการ Hewlett-Packard ภายในประเทศ/พื้นที่ของคุณ หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /
Standard Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany,  (แฟกซ: +49-7031-14-3143)

สหรัฐอเมริกาติดตอ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
USA (โทรศัพท: 208-396-6000)
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ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยเฉพาะประเทศ/พื้นที่

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใชเลเซอร
CDRH (Center for Devices and Radiological Health) ในสังกัดของสํานักงานอาหารและยาแหงสหรัฐ
อเมริกาไดตั้งขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใชเลเซอรที่ผลิตขึ้นตั้งแต 1 สิงหาคม ค.ศ. 1976 บังคับใชกับ
ผลิตภัณฑที่วางจําหนายในสหรัฐอเมริกาเครื่องพิมพนี้จัดอยูในผลิตภัณฑที่ใชเลเซอรประเภท “Class 1” ภายใต
มาตรฐานประสิทธิภาพในการปองกันการแพรกระจายรังสีของกระทรวงสาธารณสุขแหงสหรัฐอเมริกา (U.S.
Department of Health and Human Services: DHHS) ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัตวิาดวยการควบคุม
การแพรกระจายรังสีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย ป ค.ศ. 1968

เนื่องจากรังสท่ีีแผออกจากเครื่องพิมพนี้ไดรับการปดกั้นอยางสมบูรณจากอุปกรณปองกันรังสีและฝาครอบภาย
นอก คล่ืนรังสจีะไมสามารถเล็ดลอดออกมาภายนอกได ไมวาในกรณใีดๆ ในสภาวะการใชงานปกติ

คําเตือน! การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัตติามขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือผูใชฉบับนี้อาจสงผลให
ไดรับรังสซ่ึีงกอใหเกิดอันตราย

ขอกําหนด DOC ของแคนาดา
อุปกรณนี้เปนไปตามขอกําหนด EMC คลาส B ของแคนาดา

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

แถลงการณ EMI จากเกาหลี

ประกาศ VCCI (ญี่ปุน)

THWW ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยเฉพาะประเทศ/พื้นที่ 143



แถลงการณเลเซอรของฟนแลนด
LASERTURVALLISUUS
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
HP Color LaserJet 2600n -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite.
Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle.
Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.
VAROITUS!
Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
VARNING!
Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
HUOLTO
HP Color LaserJet 2600n -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita.
Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai
muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka
voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.
VARO!
Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen
ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.
VARNING!
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för
osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.
Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
Aallonpituus 770-800 nm
Teho 5 mW
Luokan 3B laser

144 ภาคผนวก D  ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ THWW



ดัชนี

A
Apple Macintosh. โปรดด Macintosh

B
BOOTP/TFTP

ตั้งคาคอนฟก 30

D
dots per inch (dpi)

HP ImageREt 2400 62
การตั้งคาการพิมพ 108
ขอกําหนด 5

dpi (จุดตอนิ้ว)
HP ImageREt 2400 62
การตั้งคาการพิมพ 108
ขอกําหนด 5

E
Explorer, เวอรชันที่ใชได 84

G
grayscale (โทนสีเทา)

การแกไขปญหา 113

H
HP Customer Care iii
HP ImageREt 2400 62
HP SupportPack 131, 141

I
ImageREt 2400 62
Internet Explorer, เวอรชันท่ีใชได 84
IP แอดเดรส 73
IP แอดเดรสแบบสเตคิค 74

L
LaserJet paper 125

M
Macintosh

การพิมพจาก 56
คุณสมบัตขิองซอฟตแวร 10
คุณสมบัตท่ีิใชได 9
คุณสมบัติไดรเวอร 52
ยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวร 12

Microsoft Windows. โปรดด Windows
multipurpose paper, HP 125

N
Netscape Navigator, เวอรชันที่ใชได 84

P
print cartridge

การเปลี่ยน 75

R
Readme 86
resolution (ความละเอียด)

HP ImageREt 2400 62
การตั้งคาการพิมพ 108
ขอกําหนด 5

S
sRGB 65, 66
SupportPack, HP 131, 141

W
watermarks (ลายน้ํา) 53
Windows

การตั้งคา 56
การพิมพจาก 55
คุณสมบัตไิดรเวอร 52
ยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวร 11
เวอรชันที่ใชได 9

ก
กระดาษ

HP, การสั่งซื้อ 125
กระดาษติด 104
กระดาษหัวจดหมาย 50
การเลือก 13
การแกไขปญหา 115
การใสกระดาษในถาด 40
การดสต็อค 51
กําหนดขนาดเอง 51, 53
ขอกําหนด 13
ถาด 1, ประเภทที่ใชได 16
ถาด 2, ประเภทที่ใชได 16
ถาด 3, ประเภทที่ใชได 16
มวนงอ, การแกไขปญหา 112
ยน 112
หนาแรก, แตกตาง 55

กระดาษ HP LaserJet 125
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กระดาษ HP LaserJet photo paper
วัสดพุิมพ 48

กระดาษติด
บริเวณกระดาษออก 107
บริเวณกระดาษเขา 106
ภายในเครื่องพิมพ 104
สาเหตุ 104

กระดาษพับ, การแกไขปญหา 112
กระดาษมัน HP LaserJet glossy paper

การพิมพ 48
กระดาษมวนงอ 112
กระดาษยน, การแกไขปญหา 112
กระดาษหนา

การพิมพบน 51
ขอกําหนด 16

กระดาษหัวจดหมาย
การพิมพ 50

กระดาษอเนกประสงคของ HP 125
กระดาษเปนคลื่น, การแกไขปญหา 112
กระดาษแบบฟอรม

การพิมพบน 50
กลองเครื่องมือ

การใช 84
ระบบปฏิบัตกิารที่สนับสนุน 9

กลองเครื่องมือของ HP
การตั้งคาเครื่องพิมพ 86
การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ 96
การใช 84
ระดับหมึก, การตรวจสอบจาก 92
ระบบปฏิบัตกิารที่สนับสนุน 9
ลิงคอื่นๆ 86

กลองโตตอบ Print 52
กลองดิจิตอล, การเทียบสี 66
การกลับไปใชคาเริ่มตนที่กําหนดไว 55
การกําหนดขนาดเอกสาร 54
การกําหนดคาคอนฟกของ TCP/IP 27
การขยายเวลารับประกัน 131, 141
การขยายเอกสาร 54
การควบคุมขอบภาพ 65
การจัดสงเครื่องพิมพ 132
การซอมแซม. โปรดด ซอมบํารุง
การดาวนโหลดไดรเวอร 10
การตรวจหาอุปกรณ 25
การตั้งคา

การกลับไปใชคาเริ่มตนท่ีกําหนดไว 55
การบันทึก 54
การเปลี่ยน 9, 56
สี 64

การตั้งคาคุณภาพการพิมพ 600 dpi 108
การตั้งคางานพิมพแบบดวน 54
การตั้งคาหนากระดาษ 52
การตั้งคาเครื่องพิมพ, กลองเครื่องมือของ HP 86
การบรรจหุีบหอเครื่องพิมพ 132
การบรรจหุีบหอเครื่องพิมพอีกครั้ง 132
การบันทึกการตั้งคา 54

การบํารุงรักษา
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 92
ขอตกลง 131, 141

การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ 96
การปรับเปลี่ยนขนาดเอกสาร 54
การพิมพ

Macintosh 56
Windows 55
การยกเลิก 60
การแกไขปญหา 117
สองดาน 58

การพิมพขาวดํา
การเลือก 53
การแกไขปญหา 113

การพิมพสองดาน 58
การพิมพแบบ N หนา 54
การพิมพในกรณฉีุกเฉิน 94
การพิมพในโทนสีเทา

การเลือก 53
การยอเอกสาร 54
การรับประกัน

print cartridge 130
การขยายเวลา 131, 141
ผลิตภัณฑ 129

การรีไซเคิล
ตลับหมึกพิมพ 139
พลาสติก 139

การลบงานพิมพ 60
การสนับสนุน

การบรรจหุีบหอเครื่องพิมพอีกครั้ง 132
ขอตกลงในการบํารุงรักษา 131, 141
ฟอรมขอมูลการบริการ 133
หมายเลขชิ้นสวน 122

การสนับสนุนทางเทคนิค
การบรรจหุีบหอเครื่องพิมพอีกครั้ง 132
ขอตกลงในการบํารุงรักษา 131, 141
ฟอรมขอมูลการบริการ 133
หมายเลขชิ้นสวน 122

การสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม 122
การหยุดพิมพ 60
การเก็บรักษา

กระดาษ 14
ซองจดหมาย 15
ตลับหมึกพิมพ 93
เคร่ืองพิมพ 136

การเชื่อมตอระบบเครือขายในตัวของเครื่องพิมพ HP
หนาขอมูล, การพิมพ 80

การเติมกระดาษ 40
การเทียบ, สี 66
การเทียบสีหนาจอ 66
การเปลี่ยนชิ้นสวน. โปรดด อุปกรณสิ้นเปลือง/บริการ
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 93
การแกปญหากระดาษติด

ตําแหนงทั่วไป 104
บริเวณกระดาษออก 107
บริเวณกระดาษเขา 106
ภายในเครื่องพิมพ 104
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การแกไขปญหา
กระดาษ 115
กระดาษติด 104
กระดาษมวนงอ 112
กระดาษยน 112
การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ 96
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 93
ขอความ 112
คุณภาพการพิมพ 108
ปญหาในการปอนกระดาษ 116
ผงหมึกเปอน 111
ผงหมึกเลอะเปนจุด 110
ผงหมึกไมติดกระดาษ 111
พิมพกระดาษชา 117
รอยเปอนซ้ํา 113
สัญญาณเตือนบนแผงควบคุม 101
สายเคเบิล USB 117
สี 113
หนาตัวอยาง, การพิมพ 80
หนาวาง 117
หนาเอกสารเอียง 112, 116
หนาแสดงคาคอนฟก, การพิมพ 80
หมึกกระจัดกระจาย 113
หมึกเลือน 109
เคร่ืองไมพิมพเอกสาร 117
เสน, หนากระดาษที่พิมพ 110

การใช IP แอดเดรส 25
การใชพลังงาน 135, 139
การใสกระดาษเพิ่ม 40
การใสวัสดุพิมพ

ถาดกระดาษ 1 40
ถาดกระดาษ 2 41

การดสต็อค
การพิมพบน 51
ขอกําหนด 16

ข
ขนาด, วัสดพุิมพ

การเลือกถาด 52
กําหนดเอง 51, 53

ขนาด, เครื่องพิมพ 135
ขนาดกระดาษที่กําหนดเอง 51, 53
ขอกําหนด

กระดาษ 13
คุณสมบัตขิองเครื่องพิมพ 5
ฉลาก 16
ซองจดหมาย 14
ถาดกระดาษ, วัสดพุิมพที่ใชได 16
แผนขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการใชวัสดุ 141
แผนใส 16

ขอกําหนดของปรอท 140
ขอกําหนดของเบราเซอร 84
ขอกําหนดของเว็บเบราเซอร 84
ขอกําหนดของแบตเตอรี่ 140
ขอกําหนดของแรงดันไฟฟา 135

ขอกําหนดดานอุณหภูมิ
กระดาษ, การเก็บรักษา 14

ขอกําหนดเกี่ยวกับกาซโอโซน 139
ขอกําหนดเกี่ยวกับความชื้น

กระดาษ, การเก็บรักษา 14
ขอความ

แผงควบคุม 101
ขอความ, การแกไขปญหา

ตัวอักษรผิดรูป 112
ขอความ, ขอผิดพลาด 101
ขอความและการจัดการ, เครือขาย 25
ขอความแสดงขอผิดพลาด

สําคัญ 102
แผงควบคุม 101

ขอตกลง, การบํารุงรักษา 131, 141
ขอตกลงในการบริการถึงที่ 141

ค
ความสวาง

งานพิมพสีซีด, การแกปญหา 109
ความเร็ว

ขอกําหนด 5
คอนฟเกอเรชัน

AutoIP 27
TCP/IP 28
TCP/IP แบบกําหนดวยตนเอง 27
อาศัยเซิรฟเวอร 27
เครือขาย 23, 24

คุณภาพ
HP ImageREt 2400 62
การตั้งคาการพิมพ 108
ขอกําหนด 5
พิมพ, การแกปญหา 108, 109

คุณภาพการพิมพ
HP ImageREt 2400 62
การตั้งคา 108
การแกไขปญหา 108, 109
ขอกําหนด 5

คุณภาพของภาพ
HP ImageREt 2400 62
พิมพ, การแกปญหา 108, 109

คุณภาพงานพิมพ
HP ImageREt 2400 62
พิมพ, การแกปญหา 108, 109

คุณลักษณะ
สภาพแวดลอม 136
เคร่ืองพิมพ 135

คุณลักษณะดานความชื้น
สภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ 136

คุณลักษณะดานอุณหภูมิ
สภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ 136

คุณลักษณะทางดานไฟฟา 135
คุณสมบัติ

สี 62
ไดรเวอร 52

คูมือ 86, 128
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คูมือผูใช
การเขาใช 86
หมายเลขชิ้นสวน 128

คาคอนฟก, เคร่ืองพิมพ 4
คาเริ่มตน, กลับไปใชคาเดิม 55
เครือขาย

BOOTP/TFTP 29
DHCP 32
IP แอดเดรส 73
IP แอดเดรสแบบสเตคิค 74
การกําหนดคาคอนฟกของ TCP/IP 27
การกําหนดคาคอนฟกของ TCP/IP ดวยตนเอง 27
การกําหนดคาคอนฟกแบบ AutoIP 27
การกําหนดคาคอนฟกแบบอาศัยเซิรฟเวอร 27
การตรวจหาอุปกรณ 25
การใช IP แอดเดรส 25
การใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ 37
ขอความและการจัดการ 25
ตั้งคาคอนฟก 23, 24
ตั้งคาอุปกรณ 73
ระบบ NetWare 35
ระบบ UNIX 32
ระบบ Windows 32
สิ้นสุดการกําหนดคา DHCP 36
หนาขอมูล, การพิมพ 80
เคร่ืองมือกําหนดคาคอนฟกของ TCP/IP 28
เว็บเซิรฟเวอรในตัว 38
โปรโตคอลที่ใชได 25

เครื่องพิมพ, ทําความสะอาด 95
โครงการรีไซเคิลและการสงคืนอุปกรณสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ
ของ HP 139

ง
งานพิมพหยุดชั่วคราว 21

จ
จอภาพ, การเทียบสี 66
จอแสดงผล

แผงควบคุม 20
จุด, การแกไขปญหา 110

ฉ
ฉลาก

การพิมพ 46
ขอกําหนด 16, 17

ฉลากสําหรับติดหนาซอง
การพิมพ 46
ขอกําหนด 16, 17

ฉลากแบบกาว
การพิมพ 46
ขอกําหนด 16, 17

ช
ชิ้นสวน

ผูใชสามารถเปลี่ยนเองได 127
หมายเลขชิ้นสวน 122

ชิ้นสวนที่ผูใชสามารถเปลี่ยนเองได 127

ชิ้นสวนสํารอง. โปรดด อุปกรณสิ้นเปลือง/บริการ

ซ
ซองจดหมาย

การพิมพ 44
ขอกําหนด 14, 17

ซอฟตแวร
Macintosh, คุณสมบัติ 10
Windows, คุณสมบัติ 10
กลองเครื่องมือ 84
การดาวนโหลด 10
การตั้งคา, การเปลี่ยนแปลง 56
คุณสมบัติ 52
ยกเลิกการติดตั้ง 11
ระบบปฏิบัตกิารที่สนับสนุน 9

เซิรฟเวอร
หนาขอมูล, การพิมพ 80

เซิรฟเวอรการพิมพ
หนาขอมูล, การพิมพ 80

ด
ไดรเวอร

Windows, คุณสมบัติ 10
การกลับไปใชคาเริ่มตนท่ีกําหนดไว 55
การดาวนโหลด 10
การตั้งคา, การเปลี่ยนแปลง 56
การเปด 52
คุณสมบัติ 52
ยกเลิกการติดตั้ง 11
ระบบปฏิบัตกิารที่สนับสนุน 9

ไดรเวอร Apple LaserWriter 8 10
ไดรเวอร LaserWriter 8 10
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

Windows, คุณสมบัติ 10
การกลับไปใชคาเริ่มตนท่ีกําหนดไว 55
การดาวนโหลด 10
การตั้งคา, การเปลี่ยนแปลง 56
การเปด 52
คุณสมบัติ 52
ยกเลิกการติดตั้ง 11
ระบบปฏิบัตกิารที่สนับสนุน 9

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ, Macintosh 11

ต
ตลับผงหมึก. โปรดด ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึก

การรีไซเคิล 139
การเปลี่ยน 93
ขอกําหนดในการเก็บรักษา 136
มาตรวัดสถานะ 20
ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอม 93
หนาแสดงสถานะ, การพิมพ 81
หมายเลขชิ้นสวน 122
อายกุารใชงานโดยประมาณ 92
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ตลับหมึกพิมพ
การรีไซเคิล 139
การเปลี่ยน 93
ขอกําหนดในการเก็บรักษา 136
มาตรวัดสถานะ 20
ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอม 93
หนาแสดงสถานะ, การพิมพ 81
หมายเลขชิ้นสวน 122
อายกุารใชงานโดยประมาณ 92

ตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP 93
ตลับหมึกพิมพแบบเติม 93
ตลับหมึกสีดํา

มาตรวัดสถานะ 20
หมายเลขชิ้นสวน 122
อายกุารใชงานโดยประมาณ 92
ดเูพิ่มเติมท cartridges

ตลับหมึกสีน้ําเงิน
มาตรวัดสถานะ 20
หมายเลขชิ้นสวน 122
อายกุารใชงานโดยประมาณ 92
ดเูพิ่มเติมท cartridges

ตลับหมึกสีเหลือง
มาตรวัดสถานะ 20
หมายเลขชิ้นสวน 122
อายกุารใชงานโดยประมาณ 92
ดเูพิ่มเติมท cartridges

ตลับหมึกสีแดง
มาตรวัดสถานะ 20
หมายเลขชิ้นสวน 122
อายกุารใชงานโดยประมาณ 92
ดเูพิ่มเติมท cartridges

ตัวอักษร, การแกไขปญหา 112
ตัวเลือก. โปรดด การตั้งคา
ตัวเลือก 4 สี 65
ตัวเลือกการเกลี่ยสี 65
ตัวเลือกการเลือกสีดวยตนเอง 64
ตัวเลือกปรับขนาดใหพอดกีับหนากระดาษ 54
ตัวเลือกสี RGB 65, 66
ตัวเลือกสีเทากลาง 65
ตัวเลือกฮาลฟโทน 64
ตัวเลือกฮาลฟโทนแบบ “ละเอียด” 64
ตัวเลือกฮาลฟโทนแบบ “เรียบ” 64
ตัวเลือกฮาลฟโทนแบบปรับคาได 65
ตัวเลือกเฉพาะสีดํา 65
ตั้งคา

รหัสผานระบบเครือขาย 73
อุปกรณ 73

ตัวเลือก 4 สี 65

ถ
ถาดกระดาษ

กระดาษติด, การแกปญหา 106
การเลือก 52
การใสกระดาษ 40
คุณสมบัติ 5

ปญหาในการปอนกระดาษ, การแกไขปญหา 116
วัสดพุิมพที่ใชได 16
หมายเลขชิ้นสวน 124

ถาดกระดาษ 1
การใสกระดาษ 40
ดเูพิ่มเติมท ถาดกระดาษ

ถาดกระดาษ 2
การใสกระดาษ 41
ดเูพิ่มเติมท ถาดกระดาษ

ถาดกระดาษ 250 แผน. โปรดด ถาด 2
ถาดกระดาษ 3

การใสกระดาษ 41
หมายเลขชิ้นสวน 124
ดเูพิ่มเติมท ถาดกระดาษ

ถาดกระดาษ 3 ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช. โปรดด ถาด 3
ถาดกระดาษ, ออก

กระดาษติด, การแกปญหา 107
คุณสมบัติ 5

ถาดกระดาษออก
กระดาษติด, การแกปญหา 107
คุณสมบัติ 5

ถาดกระดาษออกดานบน
คุณสมบัติ 5

ถาดกระดาษออกดานหลัง
คุณสมบัติ 5

ถาดกระดาษเสริม 250 แผน. โปรดด ถาด 3
ถาดปอนกระดาษ

กระดาษติด, การแกปญหา 106
การเลือก 52
การใสกระดาษ 40
คุณสมบัติ 5
ปญหาในการปอนกระดาษ, การแกไขปญหา 116
วัสดพุิมพที่ใชได 16
หมายเลขชิ้นสวน 124

ถาดอเนกประสงค. โปรดด ถาด 2
ถาดอเนกประสงค 2. โปรดด ถาด 2
ถาดแบบคว่ําหนาลง. โปรดด ถาดกระดาษออกดานบน
ถาดแบบหงายหนาขึ้น. โปรดด ชองกระดาษออกดานหลัง
แถบ, การแกไขปญหา 110
แถบการแกไขปญหา, กลองเครื่องมือของ HP 85
แถบการแจงขอมูล, กลองเครื่องมือของ HP 85
แถบสถานะ, กลองเครื่องมือของ HP 85
แถบเอกสาร, กลองเครื่องมือของ HP 86

ท
ท่ีรองถาดกระดาษออก 7

น
นํ้าหนัก

เคร่ืองพิมพ 135

บ
บริการ

การบรรจหุีบหอเครื่องพิมพอีกครั้ง 132
ขอตกลง 131, 141
หมายเลขชิ้นสวน 122
แบบฟอรมขอมูล 133
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แบบอักษรตางๆ. โปรดด แบบอักษร

ป
ปก, เอกสาร

การใชกระดาษที่ตางจาก 55
การดสต็อค, การพิมพบน 51
ขอกําหนดของกระดาษ 16

ประกาศ FCC 138
ประกาศเกี่ยวกับขอบังคับ

FCC 138
ความปลอดภัยดานเลเซอร 143
ประกาศเพื่อความเขาใจท่ีตรงกัน 142
แผนขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการใชวัสดุ 141

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใชเลเซอร 143
ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน 142
ประเภท, วัสดพุิมพ

การเลือกถาดตาม 52
ปญหาในการปอนกระดาษ, การแกไขปญหา 116
ปุม, แผงควบคุม 19
ปุมยกเลิกงานพิมพ 20, 60
โปรแกรม, การตั้งคา 9
โปรโตคอลเครือขายที่ใชได 25

ผ
ผงหมึกเปอน, การแกไขปญหา 111
ผงหมึกไมติด, การแกไขปญหา 111
แผงควบคุม

ขอความ, การแกไขปญหา 101
ไฟและปุมตางๆ, คําอธิบาย 19

แผนขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการใชวัสดุ 141
แผนแยกกระดาษ, การสั่งซ้ือ 127
แผนใส

ขอกําหนด 16, 17
แผนใสสําหรับเครื่องฉายแผนใส

ขอกําหนด 16, 17

ฝ
ฝายสนับสนุนลูกคา

การบรรจหุีบหอเครื่องพิมพอีกครั้ง 132
ขอตกลงในการบํารุงรักษา 131, 141
ฟอรมขอมูลการบริการ 133

ฝายสนับสนุนลูกคาแบบออนไลน iii

พ
พอรต

ประเภทที่มีมาพรอมกับเครื่อง 5
สายเคเบิล, การสั่งซื้อ 123

พอรต USB
การแกไขปญหา 117
ประเภทที่มีมาพรอมกับเครื่อง 5

พอรตอินเตอรเฟซ
ประเภทที่มีมาพรอมกับเครื่อง 5
สายเคเบิล, การสั่งซื้อ 123

พิมพตอ 21
พิมพสองดานดวยตนเอง 58
พื้นหลัง, สีเทา 110
พื้นหลังสีเทา, การแกไขปญหา 110

แพลตฟอรมที่สนับสนุน 9

ฟ
ฟลม, แผนใส. โปรดด แผนใส
ไฟ

ที่ตั้ง 19
ไฟกะพริบ 101
ไฟพรอม 21, 121

ดเูพิ่มเติมท ไฟ
ไฟพรอมและปุม Select (เลือก) 21
ไฟพิจารณา 20, 121

ดเูพิ่มเติมท ไฟ
ไฟฟา

การใช 139
ขอกําหนด 135

ไฟสัญญาณ, แผงควบคุมอุปกรณ
ขอความแสดงขอผิดพลาด 101

ภ
ภาษา

หนาขอมูล 80

ย
ยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวร 11

ร
รหัสผานระบบเครือขาย

ตั้งคา 73
รอยเปอนซ้ํา, การแกไขปญหา 113
ระบบปฏิบัตกิารที่สนับสนุน 9
ระยะขอบ, ซองจดหมาย 14
รายงาน, การพิมพ 80
ร้ิว, การแกไขปญหา 110

ล
ลิงคอื่นๆ 86
ลูกกลิ้ง, การสั่งซื้อ 127
ลูกกลิ้งดึงกระดาษ, การสั่งซ้ือ 127
เลอะเปนจุด, การแกไขปญหา 110

ว
วัสดุ

คุณลักษณะ 135
วัสดทุี่นํามาใชพิมพ. โปรดด วัสดพุิมพ
วัสดพุิมพ

HP, การสั่งซื้อ 125
กระดาษ HP LaserJet photo paper 48
กระดาษติด 104
กระดาษมัน HP LaserJet glossy paper 48
กระดาษหัวจดหมาย 50
การเลือก 13
การแกไขปญหา 115
การใสกระดาษในถาด 40
การดสต็อค 51
กําหนดขนาดเอง 51, 53
ขอกําหนด 13
ฉลาก 16, 46
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ซองจดหมาย 14, 44
ถาด 1, ประเภทที่ใชได 16
ถาด 2, ประเภทที่ใชได 16
ถาด 3, ประเภทที่ใชได 16
มวนงอ, การแกไขปญหา 112
ยน 112
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