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United States

Venezuela  (Caracas)

Mexico  

1588-3003

0800 441 147

1800 805 405

2 867 3551

1-877-232-0589

6 272 5300

095 7973520
812 3467997

(380 44) 4903520

800 4520

1-(800)-474-6836

+84 88234530

Nigeria 1 3204 999

61 56 45 43

Argentina  (Buenos Aires) 
Argentina

54-11-4708-1600
0-800-555-5000

571-606-9191
01-8000-51-4746-8368

1-999-119  ℡                  
800-711-2884

1-800-225-528  ℡          
800-711-2884

1-800-711-2884

2 532 5222

1 382 1111

(0) 9 830 4848

55-5258-9922

01-800-472-68368

58-212-278-8666

Trinidad & Tobago 1-800-711-2884

71 89 12 22

Rest Of West Africa + 351 213 17 63 80

South Africa (International)

South Africa (RSA) 

+ 27 11 2589301

086 0001030

2 50222444

República Dominicana 1-800-711-2884

+ 30 210 6073603
801 11 22 55 47 
800 9 2649

55-11-4004-7751

0-800-10111

22 5666 000

(21) 315 4442

0-800-011-1046

800-360-999

0-800-709-7751
Panama 1-800-711-2884

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: 
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, 
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, 
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

02-8722-8000 

+62 (21) 350 3408

+66 (2) 353 9000

90 216 444 71 71 

261 307 310

1-(800)-474-6836

(905) 206-4663Canada (Mississauga Area)

1 600 44 7737

800-810-3888 

Paraguay 009 800 54 1 0006

3001 

Colombia

Venezuela 0-800-474-68368

Viêt Nam

0570-000511

Jamaica 1-800-711-2884

El Salvador 800-6160

  03-3335-9800

Uruguay 0004-054-177
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ของ Hewlett-Packard
Development Company,
L.P
โลโก Secure Digital เปน
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iPod เปนเคร่ืองหมายการคา
ของ Apple Computer, Inc.
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คาของเจาของสินคาและ
Hewlett-Packard
Company เปนผูไดรับอนุญาต
ใหใชงานภายใตใบอนุญาต
PictBridge และโลโก
PictBridge เปนเครื่องหมาย
การคาของ Camera &
Imaging Products
Association (CIPA)

เครื่องหมายการคาและผลิตภัณฑ
อื่นๆ เปนเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของผูเปนเจาของ
ซอฟตแวรที่อยูในเครื่องพิมพ
บางสวนมาจากผลงานของ
Independent JPEG Group
ลิขสิทธิ์ภาพถายภายในเอกสารนี้
เปนของผูเปนเจาของเดิม

หมายเลขรุนตามขอบังคับ
VCVRA-0503
ผลิตภัณฑของคุณมีหมายเลขรุน
ตามขอบังคับ ซึ่งใชเพื่อการระบุ
ผลิตภัณฑตามระเบียบ หมายเลข
รุนตามขอบังคับของผลิตภัณฑนี้
คือ VCVRA-0503 ซึ่งไมควร
สับสนกับชื่อทางการตลาด  
(เครื่องพิมพ HP Photosmart
8200 series) หรือหมายเลข
ผลิตภัณฑ (Q3470)

ขอมูลดานความปลอดภัย 
โปรดปฏิบัติตามคําเตือนดาน
ความปลอดภัยเสมอ เมื่อใช
ผลิตภัณฑ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดอันตรายจากไฟหรือไฟฟา
ช็อต

คําเตือน ในการปองกัน
อันตรายจากไฟหรือ
ไฟฟาช็อต โปรดอยาให
ผลิตภัณฑถูกฝนหรือ
ความชื้น

● โปรดอานและทําความเขา
ใจกับคําแนะนําทั้งหมดใน
คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็ว
ของ HP Photosmart
8200 series

● ใชเตาเสียบไฟฟาที่มีการลง
กราวดเทานั้น เมื่อตอ
อุปกรณเขากับปลั๊กไฟ
หากทานไมทราบวาปลั๊ก
ไฟนั้นมีการลงกราวดหรือ



ไม โปรดติดตอชางไฟฟาที่
มีความชํานาญ

● โปรดปฏิบัติตามคําเตือน
และคําแนะนําทั้งหมดที่มี
อยูที่เครื่อง

● ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ
ออกจากเตาเสียบที่ผนัง
กอนที่จะทําความสะอาด

● หามติดตั้งหรือใช
ผลิตภัณฑใกลน้ําหรือขณะ
ที่ตัวเปยก

● ติดตั้งผลิตภัณฑบนพื้นผิว
ทํางานที่เรียบและมั่นคง

● ติดตั้งผลิตภัณฑในพื้นที่ซึ่ง
ปลอดภัย และจะไมทําให
เกิดการสะดุดสายไฟ หรือ
ทําใหสายไฟเสียหายได

● หากผลิตภัณฑไมทํางาน
ตามปกติ โปรดอานขอมูล
การแกไขปญหาในวิธีใช
เครื่องพิมพ
HP Photosmart ทาง
หนาจอคอมพิวเตอร

● อุปกรณนี้ไมมีชิ้นสวนที่ผู
ใชสามารถบํารุงรักษาดวย
ตนเองอยูภายใน โปรดให
ผูใหบริการที่มีความ
ชํานาญเปนผูบํารุงรักษา

● โปรดใชงานในที่ที่มีอากาศ
ถายเท

ประกาศดานสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard
Development Company มุง
มั่นที่จะมอบผลิตภัณฑคุณภาพ
สูง และปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม

การคุมครองสิ่งแวดลอม
เครื่องพิมพนี้ไดรับการออกแบบ
ใหมีคุณลักษณะหลายประการที่
จะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บ 
ไซต Commitment to the
Environment ของ HP ที่
www.hp.com/hpinfo/

globalcitizenship/
environment/

การสรางสารโอโซน
ผลิตภัณฑนี้ไมมีการสรางกาซ
โอโซน (O3) ในปริมาณมากๆ

การใชกระดาษ
การใชผลิตภัณฑนี้เหมาะสมตอ
การใชกระดาษรีไซเคิล ตาม
DIN 19309

พลาสติก
ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนัก
มากกวา 24 กรัม (0.88 ออนซ)
จะมีเครื่องหมายตามมาตรฐาน
สากล เพื่อแสดงใหทราบวานี่เปน
ชิ้นสวนพลาสติกที่รีไซเคิลไดเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใชงานของเครื่อง
พิมพ

Material safety data
sheets (เอกสารขอมูลความ
ปลอดภยัของวัสด)ุ
ทานสามารถรับเอกสารขอมูล
ความปลอดภัยของวัสดุ
(Material Safety Data
Sheets - MSDS) ไดจากเว็บ
ไซตของ HP ที่ www.hp.com/
go/msds ลูกคาที่ไมไดใชอิน
เทอรเน็ตโปรดติดตอ
HP Customer Care (ฝาย
บริการลูกคาของ HP)

โครงการรไีซเคิล
HP นําเสนอโครงการสงคืนและ
รีไซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้น และ
ครอบคลุมหลายประเทศยิ่งขึ้น
รวมถึงพันธมิตรที่มีศูนย 
รีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่
ใหญที่สุดทั่วโลก HP ชวยรักษา
ทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑบาง
รายการที่ไดรับความนิยมสูงมา
จําหนายใหม
ผลิตภัณฑ HP มีสารตะก่ัวอยูใน
ชิ้นสวนที่บัดกรี ซึ่งอาจตองมีการ

จัดการเปนพิเศษเมื่อหมดอายุ
การใชงาน
การกําจัดอุปกรณทีเ่ปนขยะโดยผู
ใชภายในครัวเรือนของสหภาพ
ยุโรป:

สัญลักษณที่อยูบนผลิตภัณฑหรือ
บรรจุภัณฑนี้แสดงใหทราบวา
ผลิตภัณฑดังกลาวไมสามารถนํา
ไปกําจัดรวมกับขยะอื่นๆ ภายใน
ครัวเรือนได แทนที่จะนํากาก
ของเสียประเภทนี้ไปกําจัดเอง
คุณสามารถสงกากของเสียดัง
กลาวไปยังจุดรวบรวมขยะ
ประเภทอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสที่กําหนดไวเพื่อนํา
ไปรีไซเคิล การเก็บรวมรวมขยะ
ดังกลาวโดยแยกไวเปนสัดสวน
และนํามารีไซเคิลจะชวย
ประหยัดการใชทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยชวยปกปอง
สุขภาพและสภาพแวดลอมของ
เราอีกดวย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถนํา
ขยะอิเล็กทรอนิกสดังกลาวมาทิ้ง
เพื่อจะนํากลับไปรีไซเคิลนั้น
โปรดติดตอสํานักงานในทองที่
ศูนยบริการกําจัดขยะภายในครัว
เรือนในทองที่ หรือรานคาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ
โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการสงคืน
และการรีไซเคิลผลิตภัณฑของ
HP ไดที่ www.hp.com/
hpinfo/globalcitizenship/
environment/recycle/
index.html

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
http://www.hp.com/go/msds
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http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html
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1 ยินดีตอนรับ        
ขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อเคร่ืองพิมพ HP Photosmart 8200 series !
เครื่องพิมพใหมน้ีจะทําใหคุณพิมพภาพถายไดสวยงาม บันทึกภาพถายลง
คอมพิวเตอร และสรางงานดีๆ ไดงายๆ โดยใชหรือไมใชคอมพิวเตอรก็ได
คูมือนี้จะอธิบายวิธีการพิมพโดยไมเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรเปนหลัก ใน
การพิมพจากระบบคอมพิวเตอร โปรดติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ และดูวิธีใช
ทางหนาจอ สําหรับภาพรวมของการใชคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพรวมกัน
โปรดดูท่ี การพิมพจากคอมพิวเตอร สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ 
ติดต้ังซอฟตแวร โปรดดูที่ คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็ว
สําหรับผูใชภายในบานจะไดเรียนรูวิธีการ:
● พิมพภาพถายแบบไมมขีอบจากเครื่องพิมพหรือจากคอมพิวเตอร
● เลือกเลยเอาตของภาพถาย
● แปลงภาพถายสีเปนขาวดํา หรือใชเอฟเฟกตสี เชน Sepia (ซีเปย) หรือ

Antique (โบราณ)
เครื่องพิมพใหมของคุณมาพรอมกับเอกสารตอไปน้ี:
● คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็ว: เอกสาร คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็วของ

HP Photosmart 8200 series  จะอธิบายวิธีการติดต้ังเครื่องพิมพ
ซอฟตแวรเครื่องพิมพและพิมพภาพถายเปนครั้งแรก

● คูมือผูใช: เอกสาร คูมือผูใชของ HP Photosmart 8200 series  คือ 
คูมือที่คุณกําลังอานอยูน้ี ซึ่งจะอธิบายถึงคุณสมบัติทั่วไปของเครื่องพิมพ
การใชเครื่องพิมพโดยไมตองตอกับคอมพิวเตอร และกลาวถึงขอมูลการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับฮารดแวร

● วิธใีชเครื่องพิมพ HP Photosmart ทางหนาจอคอมพิวเตอร: วิธีใช
เครื่องพิมพ HP Photosmart ทางหนาจอคอมพิวเตอร จะอธิบายถึงวิธีใช
เครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร ตลอดจนขอมูลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ซอฟตแวร

คุณสมบัตพิิเศษ
คุณสมบัติและส่ือสําหรับการพิมพใหมๆ น้ีจะชวยใหคุณสรางภาพถายคุณภาพ
สูงไดงายกวาท่ีเคย:
● เมื่อคุณใช HP Advanced Photo Paper (กระดาษภาพถายข้ันสูงของ

HP) (หรือเรียกวากระดาษภาพถาย HP ในบางประเทศ/ภูมิภาค) เครื่อง
ตรวจจับพิเศษในเครื่องพิมพจะตรวจสอบเครื่องหมายดานหลังกระดาษ
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และจะเลือกการตั้งคาการพิมพที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โปรดดูขอมูลเพิ่ม
เติมของกระดาษภาพถายชนิดใหมนี้ที่ เลือกกระดาษใหถูกประเภท

● เทคโนโลยี HR Real Life จะชวยใหคุณไดรับภาพถายที่มีคุณภาพดีข้ึน
อยางงายๆ การลบตาแดงโดยอัตโนมัติและการแกแสงเกินหรือแสงขาด
เพ่ือปรับปรุงรายละเอียดของภาพในเงามืดเปนเพียงคุณสมบัติบางประการ
จากคุณสมบัติอันหลากหลายที่มอียูในเทคโนโลยีดังกลาวนี้ คุณสามารถ 
คนหาตัวเลือกในการแกไขและปรับปรุงไดมากมายจากแผงควบคุมและ
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ โปรดดูคุณสมบัติตางๆ จากแผงควบคุมท่ี การปรับ
ปรุงคุณภาพของภาพถาย หากตองการทราบวิธีการคนหาคุณสมบัติดัง
กลาวในซอฟแวร โปรดดู คุณสมบัติตางๆ ที่ใชเทคโนโลยีของ HP Real
Life

การเขาสูวิธใีชเครื่องพิมพ HP Photosmart ทางหนาจอ
คอมพิวเตอร

หลังจากติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Photosmart ในคอมพิวเตอรแลว
คุณสามารถใชเอกสารวิธีใชเครื่องพิมพไดจากหนาจอ:
● Windows PC: จากเมน ูStart (เริ่มใชงาน) ใหเลือก Programs  

(โปรแกรม) (ใน Windows XP ใหเลือก All Programs (โปรแกรมทั้ง
หมด))> HP > Photosmart 8200 series > Photosmart Help

● Macintosh: เลือก Help  > Mac Help ใน Finder จากนั้นเลือก
Help Center > HP Image Zone Help> HP Photosmart
Printer Help
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ชิ้นสวนเครื่องพิมพ          

ดานหนาของเครื่องพิมพ
1 On (เปด): กดปุมน้ีเพ่ือเปดเครื่องพิมพ
2 ฝาครอบดานบน: ยกฝาครอบขึ้นเพ่ือเปดไปยังตลับหมึกพิมพและดึงกระดาษท่ีติด

อยูออก ในการยกฝาครอบขึ้น ใหจับฝาท่ีอยูดานใตโลโก HP ใหมั่นและดึงขึ้น
ทางดานบน

3 หนาจอของเครื่องพิมพ : ดูภาพถาย เมนูและขอความ จากหนาจอน้ี
4 ถาดกระดาษออก: ใชถาดน้ีเพ่ือรองรับกระดาษที่พิมพออกจากเครื่องพิมพ นํา

ถาดน้ีออกเพื่อใชถาดกระดาษภาพถาย
5 ถาดกระดาษหลัก: ดึงถาดน้ีออกมา จากนั้นใสกระดาษเปลา แผนใส ซอง หรือ สื่อ

อื่นๆ ท่ีตองการพิมพโดยควํ่ากระดาษดานท่ีจะพิมพลงในถาด
6 Photo tray (ถาดกระดาษภาพถาย): ดึงถาดกระดาษออกออกมา จากน้ัน

ปอนกระดาษขนาดเล็กท่ีมีขนาดไมเกิน 10 x 15 ซม (4 x 6 น้ิว) ลงใน
ถาดกระดาษภาพถายโดยคว่ํากระดาษดานท่ีจะพิมพลง กระดาษที่ใชอาจมีแถบ
ฉีกออกหรือไมมีก็ได

7 ชองใสการดหนวยความจํา: ใสการดหนวยความจําท่ีน่ี โปรดดูรายการการด
หนวยความจําท่ีใชงานไดท่ี การใสการดหนวยความจํา

8 พอรตของกลอง: ตอกลองดิจิตอล PictBridge™ อุปกรณเสริมอะแดปเตอรเครื่อง
พิมพไรสาย HP Bluetooth® หรือ HP iPod
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ดานหลังเครื่องพิมพ

1 ชองตอสายไฟ: ใชพอรตน้ีตอสายไฟท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพ
2 พอรตของ USB: ใชพอรตน้ีตอเคร่ืองพิมพเขากับคอมพิวเตอร
3 ฝาปดดานหลัง: เปดฝาน้ีออกเพื่อดึงกระดาษที่ติดออกมาหรือเพ่ือติดต้ังอุปกรณ

เสริมสําหรับการพิมพสองหนาอัตโนมัติของ HP โปรดดูท่ี อุปกรณเสริมท่ีมี

ถาดกระดาษหลักและถาดกระดาษออก

1 ตัวกั้นกระดาษดานกวาง: ปรับตัวกั้นน้ีใหพอดีกับขอบกระดาษในถาดหลัก
2 ถาดกระดาษออก: ใชถาดน้ีเพ่ือรองรับกระดาษที่พิมพออกจากเครื่องพิมพ นํา

ถาดน้ีออกเพื่อใชถาดกระดาษภาพถาย
3 ที่รองถาดกระดาษออก: ดึงท่ีรองถาดกระดาษเขาหาตัวเพ่ือรองรับกระดาษท่ีพิมพ

ออกมา
4 ถาดกระดาษหลัก: นําถาดน้ีออก ใสกระดาษธรรมดา แผนใส ซองจดหมาย หรือ

สื่ออื่นๆ ในถาดกระดาษเพื่อใชพิมพ
5 ตัวปลดถาดกระดาษหลัก: คลายตัวปลดออกมาเพื่อขยายถาดกระดาษหลัก
6 ตัวกั้นกระดาษดานยาว: ปรับตัวกั้นน้ีใหพอดีกับปลายขอบกระดาษใน

ถาดกระดาษหลัก
7 ตัวยึดถาดกระดาษ: ดึงตัวยึดถาดเพื่อขยายถาดกระดาษหลัก

บท 1
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ถาดกระดาษภาพถาย

1 ตัวกั้นกระดาษดานกวาง: ปรับตัวกั้นน้ีใหพอดีกับขอบกระดาษในถาดกระดาษ
ภาพถาย

2 ตัวกั้นกระดาษดานยาว: ปรับตัวกั้นน้ีใหพอดีกับปลายขอบกระดาษใน
ถาดกระดาษภาพถาย
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Control panel (แผงควบคุม) 
1 On (เปด): เปดเคร่ืองพิมพหรือเปดโหมดประหยัดพลังงาน
2 Instant Share: สงภาพถายท่ีเลือกไวไปยังคําสั่ง HP Instant Share ใน 

ซอฟแวร HP Image Zone (เมื่อมีการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร)
3 Photo tray (ถาดกระดาษภาพถาย): เลือกถาดกระดาษที่เหมาะสมกับการ

พิมพงานครั้งตอไปที่สงมาจากแผงควบคุม เมื่อไฟสีฟาเปด เครื่องพิมพจะเลือก
กระดาษจากถาดกระดาษภาพถาย เมื่อไฟสีฟาปด เครื่องพิมพจะเลือกกระดาษ
จากถาดกระดาษหลัก

4 Layout (เลยเอาต) : เลือกเลยเอาตการพิมพสําหรับภาพถายของคุณ เมื่อใส
การดหนวยความจํา เลยเอาตตามที่เลือกไวจะปรากฎอยูท่ีดานลางตรงกลางหนา
จอของเครื่องพิมพ

5 Menu (เมน)ู: ดูเมนูเครื่องพิมพ
6 OK (ตกลง): เลือกเมนูหรือตัวเลือกคําสั่ง จากนั้นกดปุม play/pause (เลน/

หยุดภาพยนตรช่ัวคราว) ในขณะท่ีเปดดู
7 Navigation arrows (ปุมลูกศร): ปรับกรอบตัด เลื่อนตัวเลือกเมนู และควบ

คุมการเปดดูภาพยนตร
8 Zoom (ยอ/ขยาย)(+)(-): ปรับขนาดภาพถายใหใหญข้ึนหรือเล็กลง นอกจากนี้

ทานยังสามารถกดปุม Zoom (ยอ/ขยาย) (-) เพ่ือดูภาพถายครั้งละเกาภาพ ใน
ขณะท่ีดูภาพถายขนาดปกติ

9 Rotate (หมุน): หมุนภาพถายหรือกรอบตัด
10 Select Photos (เลือกภาพถาย): เลือกหมายเลขภาพถายหรือตัวเลือกเมนู
11 Printer screen (หนาจอของเครื่องพิมพ ): ดูเมนูและขอความ
12 Select Photos arrows (ลูกศรเลือกภาพถาย): เลื่อนตัวเลือกเมนูหรือหมาย

เลขภาพถาย
13 Print (พิมพ) : พิมพภาพถายท่ีเลือกไวจากการดหนวยความจําท่ีใสอยูในเครื่อง

หรือจากการเชื่อมตอกลองเขากับพอรตดานหนาของกลอง
14 Cancel (ยกเลิก): ยกเลิกการเลือกภาพถาย ออกจากเมนู หรือหยุดภาพเคล่ือน

ไหวตามตองการ
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Indicator lights (ไฟสถานะ) 
1 On light (ไฟเปด): ไฟสีฟาจะสวางขึ้นเมื่อเคร่ืองพิมพเปดอยู เมื่อมีการปด

เครื่องพิมพไฟน้ีจะดับ
2 Photo tray light (ไฟถาดกระดาษภาพถาย): เมื่อไฟเปด เครื่องพิมพจะใช

กระดาษจากถาดกระดาษภาพถาย เม่ือไฟปด เครื่องพิมพจะใชกระดาษ
จากถาดกระดาษหลัก กดปุมเพ่ือเลือกถาดกระดาษที่ตองการ

3 Memory Card light (ไฟการดหนวยความจํา): ไฟสีฟาจะสวางขึ้นเมื่อใส
การดหนวยความจํา ไฟจะกระพริบขณะเครื่องพิมพกําลังเปดใชงานการดหนวย
ความจํา ไฟจะปดหากไมใสการดหนวยความจําหรือใสการดหนวยความจํา
มากกวาหน่ึงแผน

4 Print light (ไฟการพิมพ) : ไฟสีฟาจะสวางขึ้นเม่ือเครื่องพิมพเปดอยูและพรอม
พิมพงาน ไฟจะกระพริบขณะเครื่องพิมพกําลังพิมพหรือไมวางเน่ืองจากกําลัง
บํารุงรักษาตนเอง

5 Attention light (ไฟเตือน): ไฟจะเปดเมื่อเกิดปญหาท่ีตองการแกไข โปรดดู
คําแนะนําท่ีจอแสดงผลของเครื่องพิมพ โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ไฟเตือนติดอยู
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อุปกรณเสริมทีม่ี  
มีอุปกรณเสริมหลายอยางเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใชงานสําหรับเครื่อง
พิมพ HP Photosmart 8200 series ลักษณะของอุปกรณเสริมอาจตางจากที่
แสดงในท่ีนี้

หากตองการสั่งซื้อวัสดุในการพิมพโปรดดูที่:
● www.hpshopping.com (สหรัฐอเมริกา)
● www.hp.com/go/supplies (ยุโรป)
● www.hp.com/jp/supply_inkjet (ญี่ปุน)
● www.hp.com/paper (เอเซียแปซิฟก)

ชื่ออุปกรณเสริม คําอธิบาย

อุปกรณเสริมสําหรับการพิมพสอง
หนาอัตโนมัตขิอง HP  

อุปกรณเสริมชนิดนี้จะพลิกหนา
กระดาษเพ่ือพิมพสองหนาโดย
อัตโนมัติ  ุคุณจะประหยัดเงิน (การ
พิมพสองหนาชวยลดการใชกระดาษ)
และเวลา (ไมจําเปนตองนํากระดาษ
ออกและใสเขาไปใหมเพ่ือพิมพทาง
ดานหลัง) และยังสามารถจัดการกับ
เอกสารจํานวนมากไดดีข้ึน

อุปกรณเสริมนี้อาจมจีําหนายในบาง
ประเทศ/ภูมิภาค

HP Bluetooth® อะแดปเตอร
เครื่องพิมพไรสาย 
1 ใสอะแดปเตอร Bluetooth ทาง

ดานหนาในพอรตของกลอง

ใสอะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสาย
HP Bluetooth® ในพอรตของกลอง
ที่ดานหนาของเครื่องพิมพ
อะแดปเตอรดังกลาวจะชวยใหคุณ
สามารถใชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth ในการพิมพงานจาก
อุปกรณตางๆ ที่ใช Buletooth ซึ่ง
รวมถึงกลองดิจิตอล โทรศัพทที่มี
กลองถายรูป และ PDA
โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องการพิมพ
ดวยอุปกรณเสริมนี้ที่
www.hp.com/go/bluetooth
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เมนเูครื่องพิมพ    
กด Menu (เมน)ู เพ่ือเปดเมนขูองเครื่องพิมพ

ในการเลื่อนเมนเูครื่องพิมพ:
● กด Navigation arrows (ปุมลูกศร)เพ่ือเลื่อนเมนูหรือตัวเลือกท่ี

แสดงอยูในหนาจอของเครื่องพิมพ
● กดOK (ตกลง) เพ่ือเแสดงเมนูยอยหรือตัวเลือก
● กด Cancel (ยกเลิก) เพ่ือออกจากเมนูปจจุบัน

โครงสรางเมนขูองเครื่องพิมพ
● Print Options (ตัวเลือกการพิมพ)

– Print all (พิมพทั้งหมด): เลือกพิมพภาพถายทั้งหมดจากการดหนวย
ความจําที่ใสอยูในเครื่องพิมพหรือจากการเชื่อมตอกลองเขากับพอร
ตดานหนาสําหรับกลอง

– Print proof sheet (พิมพแผนทดลอง): พิมพแผนทดลองของภาพ
ถายทั้งหมดจากการดหนวยความจําท่ีใสอยูในเครื่องพิมพ คุณสามารถ
เลือกภาพถายในการพิมพ จํานวนของสําเนา และเลยเอาตการพิมพ
จากแผนทดลอง

– Scan proof sheet (สแกนแผนทดลอง): สแกนแผนทดลองที่
พิมพแลวหลังจากทําเครื่องหมายเพื่อเลือกภาพถาย จํานวนของสําเนา
และเลยเอาต

– Video action prints (พิมพภาพเคลื่อนไหวจากภาพยนตร):
พิมพภาพตอเนื่องเกาเฟรมโดยการเลือกภาพเคลื่อนไหวจาก
ภาพยนตรของทานโดยอัตโนมัติ

– Print range (ชวงการพิมพ):  เลือกหนาเริ่มตนและหนาสุดทายของ
ชวงการพิมพโดยใช Select Photos arrows (ปุมลูกศรเลือกภาพ
ถาย)

– Print index page (พิมพหนาดัชน)ี: พิมพมุมมองภาพตัวอยาง
ของภาพถายทั้งหมดจากการดหนวยความจําที่เสียบอยูในเครื่อง

– Print panoramic photos (พิมพภาพถายพาโนรามา): เลือกคา
เริ่มตนคําสั่งพิมพภาพถายพาโนรามาOn (เปด) หรือOff (ปด) เลือก
On (เปด) เพ่ือพิมพภาพถายทั้งหมดที่เลือกไวดวยสัดสวนของมุม
มอง 3:1 ปอนกระดาษขนาด 10 x 30 ซม (4 x 12 นิ้ว) กอนส่ัง
พิมพ

คูมือผูใช HP Photosmart 8200 series 13



– Print stickers (พิมพสตกิเกอร) : เลือกคาเริ่มตนคําส่ังพิมพ 
สติกเกอร On (เปด) หรือOff (ปด) เลือกOn (เปด) เพ่ือพิมพภาพ
ถาย 16 ภาพตอหนา ปอนกระดาษสติกเกอรชนิดพิเศษหากตองการ

– Passport photo mode (โหมดภาพถายขนาดพาสปอรต): เลือก
คาเริ่มตนคําสั่งพิมพภาพถายขนาดพาสปอรต On (เปด) หรือปด
(Off) หากทานเลือก On (เปด) เครื่องพิมพจะแจงใหเลือกขนาดภาพ
ถายพาสปอรต โหมดภาพถายขนาดพาสปอรตเปนการกําหนดให
เครื่องพิมพพิมพภาพถายทั้งหมดเปนขนาดภาพถายพาสปอรตท่ีเลือก
ไว ในแตละหนาจะมีภาพถายเพียงหน่ึงภาพ แตถาระบุภาพเดียวกัน
หลายสําเนา ภาพทั้งหมดจะปรากฏในหนากระดาษเดียว (ถามพ้ืีนที่
เพียงพอ) ทิ้งใหภาพถายใหแหงสนิทเปนเวลาหนึ่งสัปดาหกอนนําไป
เคลือบ

● Edit (แกไข)
– Remove red-eye (ลบตาแดง): เลือกการลบตาแดงจากภาพถายที่

แสดงอยูบนหนาจอของเครื่องพิมพ
– Photo brightness (ความสวางของภาพถาย) : กด

Navigation arrows (ปุมลูกศร)เพ่ือเพิ่มหรือลดความสวางของ
ภาพถาย

– Add frame (เพิ่มกรอบ): กด Navigation arrows (ปุมลูกศร)
เพ่ือเลือกรูปแบบและสีของกรอบ

– Add color effect (เพิ่มเอฟเฟกตส)ี: กด Navigation arrows  
(ปุมลูกศร)เพ่ือเลือกเอฟเฟกตสี เอฟเฟกตสีจะไมมผีลกับกรอบที่สราง
จากตัวเลือกAdd frame (เพิ่มกรอบ)

● Tools (เครื่องมือ)
– View 9-up (แสดง 9 ภาพ): ดูภาพถายทีละเกาภาพจากการดหนวย

ความจําที่ใสอยูในเครื่อง
– Slide show (สไลดโชว): เลือกเพื่อเริ่มตนสไลดโชวของภาพถาย

ทั้งหมดบนการดหนวยความจําที่ใสไวในเคร่ือง กด Cancle (ยก
เลิก) เพ่ือหยุดสไลดโชว

– Print quality (คุณภาพงานพิมพ) : เลือกคาเริ่มตนคุณภาพงาน
พิมพแบบ Best (ดทีีสุ่ด) หรือNormal (ปกต)ิ

– Print sample page (พิมพหนาตัวอยาง): เลือกพิมพหนาตัวอยาง
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการพิมพของเครื่องพิมพ ไมมคุีณสมบัตินี้ใน
เครื่องพิมพทุกรุน

– Print test page (พิมพหนาทดสอบ): เลือกพิมพหนาตัวอยางที่มี
ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพเพ่ือชวยในการแกไขปญหา

– Clean printheads (ทําความสะอาดหัวพิมพ): เลือกทําความ
สะอาดหัวพิมพเมื่อปรากฏเสนหรือแถบสีขาวในกระดาษทีพิ่มพออก
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มา ภายหลังการทําความสะอาดหัวพิมพแลว เครื่องพิมพจะพิมพ
รายงานการทดสอบตนเอง คุณสามารถใชตัวเลือกเพื่อทําความสะอาด
หัวพิมพอีกครั้งหน่ึงไดหากรายงานดังกลาวแสดงใหเห็นวาคุณภาพ
การพิมพมปีญหา

– Align printer (ปรับแนวเครื่องพิมพ): เลือกเพื่อปรับแนวเครื่อง
พิมพเมื่อปรากฏเสนหรือแถบสีขาวในกระดาษที่พิมพออกมา

● Bluetooth
– Device Address (แอดเดรสอุปกรณ): อุปกรณที่ใชเทคโนโลยีไร

สาย Bluetooth บางชนิดตองมีการปอนแอดเดรสของอุปกรณที่
พยายามคนหา ตัวเลือกเมนนูี้จะแสดงแอดเดรสของอุปกรณดังกลาว

– Device Name (ชื่ออปุกรณ) : คุณสามารถเลือกชื่ออุปกรณสําหรับ
เครื่องพิมพ ซึ่งจะปรากฏในอุปกรณชนิดอื่นทีใ่ชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth เมื่อพยายามคนหาเครื่องพิมพ

– Passkey (รหัสผาน): เมื่อกําหนด ระดับความปลอดภัย
Bluetooth ของเครื่องพิมพเปน High (สูง) คุณตองกดรหัสผาน
เพ่ือใหเครื่องพิมพสามารถทํางานกับอุปกรณ Bluetooth อื่นๆ ได
รหัสผานคาเริ่มตนคือ 0000

– Visibility (การแสดงภาพ): เลือกVisible to all (แสดงทั้งหมด) 
(คาเริ่มตน) หรือNot visible (ไมแสดง) เมื่อเลือก Visibility (การ
แสดงภาพ) เปน Not visible (ไมแสดง)จะมเีพียงอุปกรณที่ระบุ
แอดเดรสของเครื่องพิมพไวเทาน้ัน ที่สามารถพิมพได

– Security level (ระดับความปลอดภัย): เลือก Low (ต่ํา)  หรือ
High (สูง) ผูใชไมตองปอนรหัสผานของเครื่องพิมพสําหรับอุปกรณ
อื่นทีใ่ชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หากกําหนดระดับความ
ปลอดภัยเปน Low (ต่ํา) ผูใชตองปอนรหัสผานของเครื่องพิมพ
สําหรับอุปกรณอื่นที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หากระดับความ
ปลอดภัยเปน High (สูง)

– Reset Bluetooth options (รเีซตตัวเลือก Bluetooth): เลือกรี
เซตรายการทั้งหมดในเมนู Bluetooth เพ่ือต้ังคาเริ่มตน

● Help (วิธใีช)
– Memory cards (การดหนวยความจํา): เลือกเพื่อดูรายการการด

หนวยความจําที่ใชงานได
– Cartridges (ตลับหมึกพิมพ): เลือกเพื่อดูภาพเคลื่อนไหววิธีการติด

ต้ังตลับหมึกพิมพ
– Photo sizes (ขนาดภาพถาย): เลือกเพื่อดูขนาดภาพถายและ

เลยเอาตทั้งหมดซึ่งคุณสามารถเลือกจากแผงควบคุมเมื่อตองการพิมพ
– Paper loading (การปอนกระดาษ): เลือกเพื่อดูคําแนะนําวิธีการ

ปอนกระดาษ
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– Paper jams (กระดาษติด): เลือกเพื่อดูภาพเคลื่อนไหววิธีการดึง
กระดาษที่ติดอยูออก

– Camera connect (การเชื่อมตอกับกลอง): เลือกเพื่อดูคําแนะนํา
วิธีการเชื่อมตอกลอง PictBridge กับเครื่องพิมพ

● Preferences (คากําหนด)

หมายเหตุ อาจไมมเีมนตัูวเลือกบางรายการอยูในรุนของเครื่อง
พิมพท้ังหมด

– SmartFocus: เลือก On (เปด) (คาเริ่มตน) หรือ Off (ปด). การ
ต้ังคาน้ีจะชวยแกไขภาพถายที่พรามัวใหดีข้ึน

– Adaptive lighting (การแกแสงเกินหรือแสงขาด): เลือก On  
(เปด) (คาเร่ิมตน) หรือ Off (ปด) การตั้งคานี้จะชวยแกไขแสงและ
ความเขมใหดีข้ึน

– Date/time(วันที/่เวลา) : ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือใสวันที่ และ/หรือ เวลาลง
ในภาพถายที่พิมพออกมา

– Colorspace (ชวงของส)ี: เลือกชวงของสี คาเริ่มตน Auto-select  
(เลือกอัตโนมัติ) กําหนดใหเครื่องพิมพใชชวงของสีแบบ Adobe
RGB ถาใชได เครื่องพิมพจะใชตัวเลือก sRGB ถาใช Adobe
RGB ไมได

– Paper detect (ตรวจสอบกระดาษ): เลือกOn (เปด) (คาเริ่มตน)
โดยเครื่องพิมพจะตรวจสอบประเภทและขนาดของกระดาษโดย
อัตโนมัติเมื่อมีการพิมพ เมื่อทานเลือก Off (ปด) เครื่องจะแจงให
เลือกประเภทและขนาดกระดาษทุกครั้งที่มีการพิมพ

– Preview animation (แสดงภาพเคลื่อนไหว): เลือก On (เปด)  
(คาเริ่มตน) หรือ Off (ปด) เมื่อมกีารเปดใชคุณสมบัติขอนี้ หลังจาก
เลือกภาพถายแลวเครื่องพิมพจะแสดงหนาตัวอยางของภาพถายใน
เลยเอาตที่เลือกไวอยางส้ันๆ  หมายเหตุ: ไมมคุีณสมบัติน้ีในเครื่อง
พิมพทุกรุน

– Video enhancement (ปรับปรุงคุณภาพวิดีโอ): เลือก On  
(เปด) (คาเร่ิมตน) หรือ Off (ปด) เมื่อทานเลือก On (เปด) เครื่องจะ
ปรับปรุงคุณภาพของภาพถายที่พิมพจากวิดีโอ

– Auto remove red-eye (ลบตาแดงอัตโนมัต)ิ: เลือกเพื่อลบตา
แดงจากภาพถายโดยอัตโนมัติ

– Restore defaults (คืนคาเริ่มตน): กลับไปใชคาท่ีต้ังมาจากโรง
งานกับเมนทูั้งหมดยกเวน Select language (เลือกภาษา) และ
Select country/region (เลือกประเทศ/ภูมิภาค) (ใตเมน ูภาษา
ใน เมนคูากําหนด ) และ Bluetooth settings (การตั้งคา

บท 1
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Bluetooth) (ใตเมนหูลักเครื่องพิมพ Bluetooth ) การตั้งคาน้ีไมมี
ผลกับ HP Instant Share หรือคาเริ่มตนของเครือขาย

– Language (ภาษา): เลือกเพื่อกําหนดภาษาที่ตองการใชจากหนาจอ
ของเครื่องพิมพและการตั้งคาประเทศ/ภูมิภาค การตั้งคาประเทศ/
ภูมิภาคจะกําหนดขนาดของสื่อท่ีสนับสนุน
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2 เตรียมพรอมสําหรับการพิมพ

ในหัวขอนี้มเีน้ือหาดังตอไปน้ี:
● Loading paper (การปอนกระดาษ)
● การใสตลับหมึกพิมพ
● การใสการดหนวยความจํา

Loading paper (การปอนกระดาษ)
เรียนรูวิธีเลือกกระดาษที่เหมาะสมกับงานพิมพ และวิธีปอนกระดาษในถาด
ปอนกระดาษ

เลือกกระดาษใหถูกประเภท   
โปรดดูรายช่ือของกระดาษอิงคเจ็ตของ HP หรือหากตองการซื้อวัสดุสําหรับ
พิมพท่ี:
● www.hpshopping.com (สหรัฐอเมริกา)
● www.hp.com/go/supplies (ยุโรป)
● www.hp.com/jp/supply_inkjet (ญี่ปุน)
● www.hp.com/paper (เอเซียแปซิฟก)
เพ่ือคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษของ HP กรุณา
เลือกจากเว็บไซตดังกลาวหรือเลือกกระดาษคุณภาพสูงอื่นๆ ของ HP

ในการพิมพ ใชกระดาษชนิดนี้

งานพิมพคุณภาพสูง เก็บรักษาได
นาน และการขยายภาพ

HP Premium Plus Photo
Paper  (หรืออีกช่ือหนึ่งวา
Colorfast Photo Paper ในบาง
ประเทศ/ภูมิภาค)
นี่คือกระดาษภาพถายคุณภาพสูงท่ีให
ภาพคมชัด ปองกันการซีดจาง และ
เก็บรักษาไดนานกวา เปนกระดาษที่มี
ความสมบูรณแบบใหการพิมพภาพ
ความละเอียดสูง สามารถนําไปใส
กรอบหรือนําไปรวมเปนอัลบัมภาพ
ถาย

ภาพความละเอียดปานกลางถึงสูง จาก
สแกนเนอรและกลองดิจิตอล

HP Premium photo paper
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ในการพิมพ ใชกระดาษชนิดนี้

กระดาษภาพถายชนิดน้ีสามารถเก็บ
รักษาไดนาน นําไปใสกรอบหรือใส
ในอัลบัลภาพถายได

ภาพทั่วไป และภาพสําหรับงานใน
ธุรกิจ

HP Premium Plus Photo
Paper  (หรืออีกช่ือหนึ่งวา
Colorfast Photo Paper ในบาง
ประเทศ/ภูมิภาค)
กระดาษชนิดนี้จะสรางงานพิมพทีใ่ห
ความรูสึกใกลเคียงกับภาพถายที่เก็บ
รักษาไดนาน เครื่องตรวจจับพิเศษใน
เครื่องพิมพHP Photosmart จะ
ตรวจสอบเครื่องหมายเซ็นเซอร
กระดาษซึ่งอยูดานหลังของกระดาษ
และจะเลือกการตั้งคาการพิมพที่
เหมาะสมโดยอัตโนมัติ กระดาษชนิด
นี้สามารถกันน้ํา รอยเปอน รอยน้ิว
มือ และความชื้นได โดยจะมเีครื่อง
หมายตรงมุมท่ีไมไดถูกพิมพดวย
สัญลักษณน้ี:

ภาพถายสําหรับทุกๆ วัน กระดาษภาพถายของ HP สําหรับทุก
วัน
ใชกระดาษประเภทนี้สําหรับการพิมพ
ภาพถายท่ัวไป

เอกสารขอความ ภาพราง การทดสอบ
และปรับแนวหนากระดาษ

HP Premium Inkjet Paper
กระดาษประเภทนี้คือกระดาษเคลือบ
คุณภาพเยี่ยมสําหรับงานพิมพท่ีตอง
การความละเอียดสูง ดวยพื้นผิวที่

บท 2
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ในการพิมพ ใชกระดาษชนิดนี้

เรียบ ดาน ไมเคลือบมันจึงเหมาะ
สําหรับเอกสารที่ตองการคุณภาพงาน
พิมพสูงสุด

โปรดดูคําแนะนําเรื่องการเก็บรักษาและการดูแลกระดาษเพื่อใหอยูในสภาพดี
เหมาะสําหรับการพิมพท่ี การรักษาคุณภาพของกระดาษภาพถาย

การปอนกระดาษ   
คําแนะนําในการปอนกระดาษ:
● ปอนกระดาษภาพถายโดยคว่ําดานที่จะพิมพ
● คุณสามารถพิมพภาพถายและเอกสารดวยกระดาษขนาดตางๆ ต้ังแต

8 x 13 ซม (3 x 5 น้ิว) จนถึง 22 x 61 ซม (8.5 x 24 น้ิว) กระดาษภาพ
ถายขนาด 10 x 15 ซม (4 x 6 นิ้ว) ทั้งประเภทมแีถบฉีกออกและไมมี

● กอนการปอนกระดาษใหดึงถาดกระดาษหลักออกมา (ใชตัวปลด
ถาดกระดาษหลักหรือที่ยึดถาด) และเลื่อนตัวกั้นกระดาษทั้งดานกวางและ
ยาวเพื่อใหวางกระดาษได หลังจากที่ปอนกระดาษแลว ใหเล่ือนตัวกั้นจน
ชิดขอบกระดาษระวังอยาทําใหกระดาษงอ เมื่อปอนกระดาษเรียบรอยแลว
ใหดึงถาดกระดาษหลักกลับไวเหมือนเดิม

● ปอนกระดาษในถาดเดียวกันเพียงครั้งละขนาดเทานั้น
● หลังจากปอนกระดาษแลว ใหดึงที่รองถาดกระดาษออกเพื่อรองรับกระดาษ

ที่พิมพออกมา

ใชคําแนะนําในตารางตอไปน้ีเพ่ือปอนกระดาษขนาดตางๆ ที่มักใชกันโดยทั่ว
ไปในเครื่องพิมพ

ประเภทกระดาษ วิธปีอนกระดาษ ถาดกระดาษทีจ่ะปอน

กระดาษภาพถายท่ี
ใชงานไดหรือ
กระดาษเปลา

1. ขยายถาดกระดาษหลัก
ดวยการดึงตัวปลดล็อค
หรือตัวยึดถาด

2. เลื่อนตัวกั้นกระดาษทั้ง
ดานยาวและดานกวาง
ใหขยายจนสุด

3. ปอนกระดาษภาพถาย
โดยคว่ําดานที่จะพิมพ
ตรวจสอบวาปก
กระดาษไมหนาเกิน

ปอนกระดาษในถาดกระดาษหลัก

(ทําตอ)
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ประเภทกระดาษ วิธปีอนกระดาษ ถาดกระดาษทีจ่ะปอน

กวาความสูงของตัวกั้น
ความยาวของกระดาษ

4. เลื่อนตัวกั้นกระดาษทั้ง
ดานยาวและดานกวาง
ใหเขามาจนชิด
ขอบกระดาษ

5. ดันถาดกระดาษหลัก
เขาไปจนสุดเพ่ือใหกลับ
เขาที่

6. ตรวจสอบดูวาไฟปุม
ของถาดกระดาษภาพ
ถาย ปดอยูเพ่ือให
สามารถพิมพ
จากถาดกระดาษหลัก
ได

ปอนกระดาษและเลื่อนตัวกั้นเขามา

1 ตัวกั้นกระดาษดานกวาง
2 ตัวกั้นกระดาษดานยาว

ดันถาดกระดาษหลักเขาไป

1 ดันถาดกระดาษกลับเขาไปจนสุด
เพ่ือใหเขาท่ี

กระดาษภาพถาย
ขนาดไมเกิน
10 x 15 ซม
(4 x 6 นิ้ว) ทั้ง
ประเภทมีแถบฉีก
ออกและไมมี
การด Hagaki
การด A6 การด
ขนาด L

1. นําถาดกระดาษ
ออกออก

2. เลื่อนตัวกั้นกระดาษทั้ง
ดานยาวและดานกวาง
ออกมาเพื่อให
วางกระดาษได

3. ปอนกระดาษไมเกิน
20 แผนลงใน
ถาดกระดาษภาพถาย
โดยคว่ําดานที่จะพิมพ
หากใชกระดาษท่ีมแีถบ

ปอนกระดาษในถาดกระดาษภาพ
ถาย

บท 2
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ประเภทกระดาษ วิธปีอนกระดาษ ถาดกระดาษทีจ่ะปอน

ฉีกออก ใหใสดานท่ีมี
แถบอยูนอกสุด

4. เลื่อนตัวกั้นกระดาษทั้ง
ดานยาวและดานกวาง
ใหเขามาจนชิด
ขอบกระดาษ

5. เปลี่ยนถาดกระดาษออก
6. ตรวจสอบดูวาไฟปุม

ของถาดกระดาษภาพ
ถาย เปดอยูเพ่ือให
สามารถพิมพ
จากถาดกระดาษภาพ
ถายได

นําถาดกระดาษออกออกและเลื่อน
ตัวกั้นกระดาษออกมา

1 ถาดกระดาษออก
2 ตัวกั้นกระดาษดานกวาง
3 ตัวกั้นกระดาษดานยาว

ปอนกระดาษและเลื่อนตัวกั้นเขามา

1 ตัวกั้นกระดาษดานกวาง
2 ตัวกั้นกระดาษดานยาว

การใสตลับหมึกพิมพ   
ในการตั้งคาเครื่องพิมพและพิมพงานดวย HP Photosmart เปนครั้งแรก
ตรวจสอบวาไดใสตลับหมึกพิมพที่มาพรอมกับเครื่องพิมพแลว หมีกในตลับ
หมึกพิมพนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพื่อใชผสมกับหมึกในหัวพิมพ

(ทําตอ)
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การสั่งซื้อตลับหมึกพิมพชนิดเติม
เมื่อตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพชนิดเติมใหดูหมายเลขของตลับหมึกพิมพที่อยู
ตรงฝาปดดานหลังของตัวกั้น หมายเลขตลับหมึกพิมพจะแตกตางกันไปตาม
ประเทศ/ภูมิภาค

หมายเหตุ หากทานเคยใชเครื่องพิมพมาหลายครั้ง และไดติดต้ัง
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Photosmart แลว ทานสามารถคนหาหมาย
เลขของตลับหมึกพิมพไดในซอฟตแวรของเครื่องพิมพ ผูใช
Windows : คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ใน
ทาสกบารของ Windows เลือก Launch/Show HP Solution
Center (เริ่มเขาใช/แสดง ศูนยบริการโซลชูันของ HP) เลือก
Settings (การตั้งคา)จากนั้นเลือกPrint Settings (การตั้งคาเครื่อง
พิมพ)และ Printer Toolbox (กลองเครื่องมือของเครื่องพิมพ) คลิกที่
แท็บ Estimated Ink Levels (ประมาณปริมาณหมึก) จากน้ันคลิก
Ink Cartridge Information (ขอมูลตลับหมึกพิมพ) ในการสั่งซื้อ
ตลับหมึกพิมพใหคลิกท่ี Shop Online (รานคาออนไลน)ผูใช
Macintosh: คลิกที่ HP Image Zoneใน Dock เลือก Maintain
Printer (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ) จาก Settings pop-up menu  
(เมนปูอบอัพการตั้งคา) คลิกที่ Launch Utility (เริ่มเขาใชเครื่องมือ)
จากนั้นเลือก Supplies Status (สถานะวัสดุสําหรับพิมพ) จากเมนู
ปอบอัพ

คําแนะนําเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
หมึกพิมพ HP Vivera ใหภาพถายคมชัดเหมือนจริงและสามารถปองกันความ
ซีดจางไดอยางดีเยี่ยม ซึ่งจะทําใหภาพถายมีสีสันสดใสไปอีกนานแสนนาน หมึก
พิมพของ HP Vivera ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษและไดรับการทดสอบในหอง
ทดลองเพื่อใหไดคุณภาพ ความบริสุทธิ์ และไมซีดจาด
เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหติดต้ังตลับหมึกพิมพกอนวัน
ที่ซึ่งประทับอยูบนกลอง

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหใชเฉพาะตลับหมึกพิมพ
HP ของแทเทาน้ัน ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบ
มาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมได
อยางงายๆ ดวยความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของหมึกพิมพ
ที่ไมใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่เสียหายอัน
เกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมรวมอยูในการ
รับประกันของบริษัท

บท 2
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ขอควรระวัง หมึกพิมพอาจถูกดันออกมา การเสียบวัตถุแปลกปลอมเขา
ไปในตลับหมึกพิมพอาจทําใหหมึกไหลซึมออกมาจากตลับและเปอน
บุคคลหรือส่ิงของตางๆ ได

ตลับหมึกพิมพ

1 อยาเสียบวัตถุใดๆ เขาไปในชองตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวัง เพ่ือปองกันการสูญเสียหรือการไหลซึมของหมึกพิมพ  
ติดต้ังตลับหมึกพิมพในเครื่องพิมพไวเสมอขณะที่มกีารขนยายเครื่อง
พิมพ และหลีกเลี่ยงการนําตลับหมึกพิมพที่ใชแลวออกจากเครื่องพิมพ
เปนระยะเวลานาน

การใสหรือการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ        
1. ตรวจสอบดูวาเครื่องพิมพเปดอยู จากนั้นเปดฝาครอบดานบนขึ้น ตรวจดูวา

ไดนํากระดาษหรือสิ่งพิมพอื่นๆ ออกจากเครื่องพิมพแลว
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2. กดกานสีเทาดานลางเพ่ือใหชองตลับหมึกพิมพคลายสลักดานในออก จาก
นั้นดึงสลักข้ึน
บริเวณตลับหมึกพิมพจะมีสีเปนสัญลักษณทําใหดูงาย ดึงสลักดานลางขึ้น
ตามสีเพ่ือใสหรือเปล่ียนตลับบรรจหุมึก สีที่เปนสัญลักษณของตลับบรรจุ
หมึกจะเรียงจากซายไปขวาดังน้ี ดํา เหลือง ฟา นํ้าเงิน ชมพู และแดง

1 สลักของตลับหมึกพิมพจะใชสําหรับตลับหมึกพิมพสีดํา
2 บริเวณของตลับหมึกพิมพจะใชสําหรับตลับหมึกพิมพสี

3. ในการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ใหนําตลับเกาออกกอนโดยดึงออกจากชองใส
ตลับหมึกพิมพ

การนําตลับหมึกพิมพเกามารีไซเคิล มีการดําเนินโครงการรีไซเคิลตลับ
หมึก (HP Inkjet Supplies Recycling Program) อยูในหลายประเทศ/
ภูมิภาคเพื่อใหคุณนําตลับหมึกพิมพที่ใชแลวมาใชใหมโดยไมเสียคาใช
จาย โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/
environment/recycle/inkjet.html

4. นําตลับหมึกพิมพตลับใหมออกจากหอ และใสเขาไปในชองใสตลับหมึก
พิมพท่ีวางอยู
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ตรวจดูวาทานไดใสตลับหมึกพิมพในชองที่มสีัญลักษณและสีแบบเดียวกับ
ตลับใหม ในขณะที่ใสตลับหมึกพิมพดานที่เปนสีทองแดงจะตองหันเขาหา
เครื่องพิมพ

หมายเหตุ ในการตั้งคาเครื่องพิมพและพิมพงานดวย
HP Photosmart เปนครั้งแรก ตรวจสอบวาไดใสตลับหมึกพิมพท่ี
มาพรอมกับเคร่ืองพิมพแลว หมีกในตลับหมึกพิมพนี้ผลิตข้ึนมาเปน
พิเศษเพื่อใชผสมกับหมึกในหัวพิมพ

5. กดสลักสีเทาลงจนตลับหมึกพิมพลงล็อคพอดี

6. ทําแบบเดียวกันต้ังแตข้ันตอนท่ี 2 จนถึงข้ันตอนที่ 5 สําหรับการเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพแตละคร้ัง
คุณจะตองติดต้ังตลับหมึกพิมพท้ังหมดหกตลับ เครื่องพิมพจะไมทํางาน
หากใสตลับหมึกพิมพไมครบ

7. ปดฝาครอบดานบน
หากไมมีการนําการดหนวยความจํามาเสียบในเครื่องพิมพ หนาจอของ
เครื่องพิมพจะแสดงไอคอนรูปหยดหมึก 6 หยดและปริมาณของหมึกพิมพ
ที่มีอยูในละตลับ

คูมือผูใช HP Photosmart 8200 series 27



นอกจากนี้คุณสามารถกด Select Photos (เลือกภาพถาย)  เพ่ือดู
ปริมาณหมึกพิมพในขนาดที่ใหญและถูกตองมากขึ้น

หมายเหตุ หากใชหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะปรากฎเครื่องหมาย
คําถาม (quention mark) ข้ึนแทนที่ไอคอนรูปหยดหมึก เครื่อง
พิมพ HP Photosmart 8200 series ไมสามารถตรวจสอบ
ปริมาณคงเหลือของหมึกพิมพในตลับบรรจหุมึกท่ีไมใชของ HP ได

การใสการดหนวยความจํา       
หลังจากการถายภาพดวยกลองดิจิตอล ใหนําการดหนวยความจําออกจากกลอง
และใสในเครื่องพิมพเพ่ือดูและพิมพภาพถาย เครื่องพิมพสามารถอานขอมูลได
จากการดหนวยความจําประเภทตอไปนี้: CompactFlash™, Memory
Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ และ xD-
Picture Card™

ขอควรระวัง การใชการดหนวยความจําประเภทอื่นอาจทําใหการด
หนวยความจําและเครื่องพิมพเสียหาย

หากตองการทราบวิธีการอื่นๆ ในการยายภาพถายจากกลองดิจิตอลไปยังเครื่อง
พิมพ โปรดดูที่ การเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น

รูปแบบไฟลทีใ่ชงานได    
เครื่องพิมพสามารถอานและพิมพไฟลประเภท JPEG และ TIFF ไมบีบอัดจาก
การดหนวยความจําไดโดยตรง นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพภาพยนตรไดจาก
ไฟล Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG AVI และ MPEG-1
หากกลองดิจิตอลบันทึกภาพถายและภาพยนตรดวยไฟลรูปแบบอื่น ใหบันทึก
ไฟลลงในคอมพิวเตอรและใชซอฟแวรสําหรับเครื่องพิมพเพ่ือพิมพงานออกมา
โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจากวิธีใช HP Photosmart Printer บนหนาจอ

บท 2

28 HP Photosmart 8200 series



การใสการดหนวยความจํา   

ชองใสการดหนวยความจํา

1 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
2 Compact Flash I และ II Microdrive
3 Memory Stick
4 xD-Picture Card

หาการดหนวยความจําของคุณในตารางตอไปนี้ และใชคําแนะนําในตาราง
สําหรับการใสการดในเครื่องพิมพ

คําแนะนํา:
● ใสการดหนวยความจําครั้งละการด
● คอยๆ ดันการดหนวยความจําเขาสูเครื่องพิมพจนสุด การดหนวยความจํา

บางชนิดอาจไมไดเสียบอยูในชองของเครื่องพิมพจนหมด โปรดอยาดัน
การดเขาไป

ขอควรระวัง การใสการดหนวยความจําผิดทางอาจทําใหการดและเครื่อง
พิมพเสียหาย

เมื่อใสการดหนวยความจําถูกตอง ไฟสัญญาณการดหนวยความจําจะกะพริบ
และจากนั้นจะสวางอยางตอเนื่อง
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ขอควรระวัง โปรดอยาดึงการดหนวยความจําออก ในขณะท่ีไฟการด
หนวยความจํากะพริบ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การถอดการดหนวยความ
จํา

การดหนวยความจํา วิธใีสการดหนวยความจํา

CompactFlash

● ฉลากดานหนาอยูขางบน และถาฉลากมเีครื่องหมายลูกศร
ใหเครื่องหมายลูกศรช้ีเขาหาเครื่องพิมพ

● ใสขอบดานท่ีมหีนาสัมผัสโลหะเขาสูเคร่ืองพิมพกอน

Memory Stick

● ใหมุมตัดอยูดานซาย
● ใหหนาสัมผัสโลหะคว่ําลง
● หากใชการดหนวยความจํา Memory Stick Duo™ หรือ

Memory Stick PRO Duo™ โปรดใชอะแดปเตอรที่มา
พรอมกับการด กอนที่จะใสการดในเครื่องพิมพ

Microdrive

● ฉลากดานหนาอยูขางบน และถาฉลากมเีครื่องหมายลูกศร
ใหเครื่องหมายลูกศรช้ีเขาหาเครื่องพิมพ

● ใสขอบดานท่ีมหีนาสัมผัสโลหะเขาสูเคร่ืองพิมพกอน

MultiMediaCard

● ใหมุมตัดอยูดานขวา
● ใหหนาสัมผัสโลหะคว่ําลง

Secure Digital

● ใหมุมตัดอยูดานขวา
● ใหหนาสัมผัสโลหะคว่ําลง
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การดหนวยความจํา วิธใีสการดหนวยความจํา

xD-Picture Card

● ใหดานโคงของการดหันเขาหาตัว
● ใหหนาสัมผัสโลหะคว่ําลง

การถอดการดหนวยความจํา  
โปรดรอใหไฟการดหนวยความจําหยุดกะพริบ จากนั้นคอยๆ ดึงการดหนวย
ความจําออกจากเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง โปรดอยาดึงการดหนวยความจําออก ในขณะท่ีไฟการด
หนวยความจํากะพริบ ไฟกะพริบจะแสดงวาเครื่องพิมพกําลังอานการด
หนวยความจํา การนําการดหนวยความจําออกขณะที่เครื่องกําลังอานอาจ
ทําใหเคร่ืองพิมพ การดหนวยความจํา หรือขอมูลในการดหนวยความจํา
เสียหายได

(ทําตอ)
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3 การพิมพโดยไมผานคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ HP Photosmart 8200 series จะทําใหคุณเลือก ปรับปรุง
คุณภาพ และพิมพภาพถายโดยไมจําเปนตองเปดคอมพิวเตอร เมื่อต้ังคาเครื่อง
พิมพโดยใชคําสั่งในคูมือ เริ่มตนอยางรวดเร็ว แลว ใหใสการดหนวยความจําใน
เครื่องพิมพ และพิมพภาพถายโดยใชปุมของแผงควบคุมเครื่องพิมพ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอลไดโดยตรง โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมที่ การพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอล

การเลือกเลยเอาตภาพถาย
กด Layout (เลยเอาต) บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเลือกเลยเอาตของ
ภาพถายท่ีตองการพิมพ กดปุมไปเรื่อยๆ เพ่ือไปยังตัวเลือกเลยเอาตทั้ง 6 ตัว
เลือก เมื่อใสการดหนวยความจํา เลยเอาตตามท่ีเลือกไวจะปรากฎอยูที่ดานลาง
ตรงกลางหนาจอของเครื่องพิมพ ภาพถายทั้งหมดท่ีเลือกจากแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพจะพิมพในเลยเอาตน้ี

เลยเอาต ขนาดกระดาษ (ขนาดภาพถาย)

1 ภาพตอหนา (ไมมีขอบ) 4 x 6 นิ้ว (4 x 6 นิ้ว)
10 x 15 ซม (10 x 15 ซม)
5 x 7 นิ้ว (5 x 7 นิ้ว)
8.5 x 11 นิ้ว (8.5 x 11 นิ้ว)

1 ภาพตอหนา 3.5 x  5 น้ิว (3.25 x 4.75 นิ้ว)
4 x 6 นิ้ว (3.75 x 5.75 นิ้ว)
10 x 15 ซม (9.53 x 14.6 ซม)
5 x 7 นิ้ว (4.75 x 6.75 นิ้ว)
8 x 10 นิ้ว (7.75 x 9.75 นิ้ว)
8.5 x 11 นิ้ว (8 x 10 น้ิว)
A6 (9.86 x 14.16 ซม)
A4 (20 x 25 ซม)
Hagaki (9.36 x 14.16 ซม)
L (8.25 x 12.06 ซม)
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เลยเอาต ขนาดกระดาษ (ขนาดภาพถาย)

2 ภาพตอหนา 3.5 x  5 น้ิว (2.25 x 3.25 นิ้ว)
4 x 6 นิ้ว (2.75 x 3.75 นิ้ว)
5 x  5 น้ิว (3.25 x 4.75 นิ้ว)
8 x 10 นิ้ว (4.75 x 6.5 นิ้ว)
8.5 x 11 นิ้ว (5 x 7 น้ิว)
A6 (6.92 x 9.86 ซม)
A4 (13 x 18 ซม)
Hagaki (6.8 x 9.36 ซม)
L (5.87 x 8.25 ซม)

3 ภาพตอหนา 3.5 x  5 น้ิว (1.5 x 2.25 น้ิว)
4 x 6 นิ้ว (1.75 x 2.625 น้ิว)
5 x 7 นิ้ว (2.25 x 3.375 นิ้ว)
8 x 10 นิ้ว (3.33 x 5 น้ิว)
8.5 x 11 นิ้ว (4 x 6 นิ้ว)
A6 (4.77 x 7.15 ซม)
A4 (10 x 15 ซม)
Hagaki (4.52 x 6.78 ซม)
L (3.96 x 5.94 ซม)

4 ภาพตอหนา 3.5 x  5 น้ิว (1.5 x 2.25 น้ิว)
4 x 6 นิ้ว (1.75 x 2.5 นิ้ว)
5 x 7 นิ้ว (2.2 x 3.25 นิ้ว)
8 x 10 นิ้ว (3.5 x 4.75 นิ้ว)
8.5 x 11 นิ้ว (3.5 x 5 นิ้ว)
A6 (4.77 x 6.92 ซม)
A4 (9 x 13 ซม)
Hagaki (4.52 x 6.5 ซม)
L (3.96 x 5.7 ซม)

9 ภาพตอหนา 3.5 x  5 น้ิว (1 x 1.375 นิ้ว)
4 x 6 นิ้ว (1.125 x 1.5 นิ้ว)

บท 3
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เลยเอาต ขนาดกระดาษ (ขนาดภาพถาย)

5 x 7 นิ้ว (1.5 x 2 น้ิว)
8 x 10 นิ้ว (2.25 x 3 น้ิว)
8.5 x 11 นิ้ว (2.5 x 3.25 นิ้ว) -
ขนาด Wallet (กระเปาสตางค)
A6 (3.07 x 4.05 ซม)
A4 (6.4 x 8.4 ซม)
Hagaki (2.9 x 3.86 ซม)
L (2.53 x 3.36 ซม)

หมายเหตุ เครื่องพิมพอาจหมุนภาพถายเพื่อใหพอดีกับเลยเอาต

เลือกภาพถายทีจ่ะพิมพ    
คุณสามารถเลือกภาพถายที่จะพิมพได โดยดูภาพในหนาจอของเครื่องพิมพ
โดยพิมพดัชนีภาพถาย หรือโดยพิมพแผนทดลอง

ในการเลือกภาพถายทีจ่ะพิมพ ใหดําเนินการโดยใชตัวเลือกตอไปนี้

ดภูาพถายในหนาจอของ
เครื่องพิมพ
คุณสามารถดูภาพถายครั้งละ
ภาพ หรือครั้งละเกาภาพใน
จอภาพของเครื่องพิมพ

ดูภาพถายครั้งละภาพ:
1. ใสการดหนวยความจํา
2. กด Select Photos (เลือกภาพถาย) 

หรือ  กดปุมคางไวเพ่ือดูภาพถายอยาง
รวดเร็ว เมื่อถึงภาพถายสุดทายทั้งสอง
ดาน จอแสดงผลจะกลับไปที่ภาพถายแรก
หรือสุดทาย และแสดงภาพตอไป

ดูภาพถายครั้งละเกาภาพ:
1. ใสการดหนวยความจํา
2. กด OK (ตกลง) เพ่ือเขาสูโหมดแสดง 9

ภาพ จากนั้นใช Navigation arrows  
(ปุมลูกศร)  เพ่ือเลื่อนดูภาพ

ในการออกจากโหมดแสดง 9 ภาพ และกลับสู
การดูครั้งละภาพ ใหกดปุม OK (ตกลง)

(ทําตอ)
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ในการเลือกภาพถายทีจ่ะพิมพ ใหดําเนินการโดยใชตัวเลือกตอไปนี้

เคล็ดลับ ในการเลื่อนภาพถายอยางรวดเร็ว ให
กดปุม Select Photos (เลือกภาพถาย) 
หรือ  เมื่อถึงภาพถายสุดทายทั้งสองดาน
จอแสดงผลจะกลับไปที่ภาพถายแรกหรือสุด
ทาย

พิมพดัชนภีาพถาย
ดัชนีภาพถายจะแสดงภาพ
ตัวอยางและหมายเลขดัชนี
ในการดหนวยความจําได
มากถึง 2000 ภาพ ใช
กระดาษเปลาแทนที่กระดาษ
ภาพถายเพื่อเปนการ
ประหยัด

ดัชนีภาพถายอาจมีความยาว
หลายหนากระดาษ

ในการพิมพหนาดัชนภีาพถาย:
1. ใสการดหนวยความจํา
2. ใสกระดาษเปลาจํานวนหน่ึงลงใน

ถาดกระดาษหลัก ตรวจดูวาไฟ
ถาดกระดาษภาพถายปดอยูเพ่ือใหเคร่ือง
เลือกพิมพจากถาดกระดาษหลัก

3. กด Menu (เมน)ู
4. เลือก Print Options (ตัวเลือกการ

พิมพ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
5. เลือก Print Index Page (พิมพหนา

ดัชนี) จากนั้นกด OK (ตกลง)

พิมพแผนทดลอง
แผนทดลองจะแสดงภาพ
ตัวอยางทั้งหมดของภาพถาย
ท่ีเก็บอยูในการดหนวยความ
จํา แผนทดลองจะแตกตาง
จากดัชนีภาพถายเนื่องจากมี
พ้ืนที่ใหเลือกภาพถายที่จะ
พิมพ สามารถกําหนด
จํานวนสําเนาที่จะพิมพและ
เลือกเลยเอาตของภาพถาย
ได คุณเลือกตัวเลือกนี้ได
ดวยการเติมวงกลมโดยใช
ปากกาสีเขม

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเรื่อง
การเลือกและพิมพภาพถาย
จากแผนทดลองไดที่การ
เลือกภาพถายที่จะพิมพ และ
การพิมพภาพถาย

ในการพิมพแผนทดลอง:
1. ใสการดหนวยความจํา
2. ใสกระดาษเปลาปกหนึ่งลงในถาดกระดาษ

หลัก ตรวจดูวา ไฟถาดกระดาษภาพถาย
ปดอยูเพ่ือใหเครื่องเลือกพิมพ
จากถาดกระดาษหลัก

3. กด Menu (เมน)ู
4. เลือก Print Options (ตัวเลือกการ

พิมพ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
5. เลือก Print proof sheet (พิมพแผน

ทดลอง) จากนั้นกด OK (ตกลง)

บท 3

(ทําตอ)
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การเลือกภาพถายทีจ่ะพิมพ 
คุณเลือกภาพถายท่ีตองการพิมพไดโดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

หากคุณตองการ... โปรดปฏิบัตดิังนี้

เลือกภาพถาย 1. ใสการดหนวยความจํา

หมายเหตุ นอกเหนือจากการใสการด
หนวยความจําแลว คุณยังเลือกภาพถายได
จาก HP iPod ที่เช่ือมตอทางพอร
ตของกลองที่อยูดานหนา โปรดดูขอมูล
เพ่ิมเติมที่ การพิมพภาพถายจาก
HP iPod

2. กดปุม Select Photos (เลือกภาพ
ถาย)  หรือ  เพ่ือแสดงภาพถายที่ตอง
การเลือก

3. กดปุม เพ่ือเลือกภาพถาย
4. ในการเลือกภาพถายอื่น ใหทําตามขั้น

ตอนที่ 2 และ 3

หมายเหตุ ในการเลือกภาพถายเดียวกันหลาย
สําเนา กด  multiple times (หลายครั้ง)
จํานวนของสําเนาที่ตองการพิมพจะปรากฏอยู
ดานลางหนาจอของเครื่องพิมพ

ยกเลิกการเลือกภาพถาย
เมื่อทานยกเลิกการเลือกภาพ
ถาย เครื่องพิมพจะยกเลิก
การแกไขที่ทําไวกับการตั้ง
คาการพิมพสําหรับภาพนั้น

หมายเหตุ การยกเลิกการ
เลือกภาพถายจะไมใชการ
ลบภาพนั้นออกจากการด
หนวยความจํา

1. กดปุม Select Photos (เลือกภาพ
ถาย)  หรือ  เพ่ือแสดงภาพถายที่ตอง
การเลือก

2. กด Cancel (ยกเลิก) เพ่ือยกเลิกการ
เลือกภาพถายที่แสดงอยู

หมายเหตุ หากตองการยกเลิกภาพถายหลาย
สําเนา กด Cancel (ยกเลิก)ไปเรื่อยๆ จน
กระทั่งทานไดลบหมายเลขที่ตองการยกเลิก

ยกเลิกการเลือกภาพถายทั้ง
หมด

1. กดCancel (ยกเลิก) สองครั้ง กดปุม
Cancel (ยกเลิก) จนกระทั่งเครื่องแสดง
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หากคุณตองการ... โปรดปฏิบัตดิังนี้

ขอความบนหนาจอ ถามวาตองการยกเลิก
การเลือกภาพถายทั้งหมดหรือไม

2. เลือก Yes (ใช) จากน้ันกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ หากเลือกภาพถายที่แสดงแบบ
หลายสําเนา ครั้งแรกกดCancel (ยกเลิก) ไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งยกเลิกการเลือกทั้งหมดแลว
จากนั้นใชข้ันตอนขางตนเพ่ือยกเลิกการเลือก
ภาพถาย

เลือกภาพถายบนแผน
ทดลอง
หลังจากท่ีพิมพแผนทดลอง
ออกมาแลว คุณใชแผน
ทดลองนี้เพ่ือเลือกภาพถายท่ี
ตองการพิมพได

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการพิมพแผนทดลองได
ท่ี ในการพิมพแผนทดลอง:

1. เลือกภาพถายที่ตองการพิมพ โดยใช
ปากกาสีเขมเติมวงกลมใตภาพแตละภาพ

2. เลือกจํานวนสําเนาที่ตองการสําหรับแตละ
ภาพ โดยปอนจํานวนสําเนา โปรดปอนตัว
เลือกเพียงตัวเดียว เมื่อระบุขอมูลในสวน
ของสําเนา

3. เลือกเลยเอาตภาพถายในสวนเลยเอาตการ
พิมพ โปรดเลือกเพียงตัวเลือกเดียว

เมื่อปอนขอมูลในแผนทดลองแลว ใหสแกน
แผนดังกลาวเพื่อพิมพภาพที่เลือกไว โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนแผนทดลอง
ไดที่ การพิมพภาพถาย

การปรับปรุงคุณภาพของภาพถาย   
เครื่องพิมพมตัีวเลือกในการปรับปรุงคุณภาพของภาพถายอยูมากมายสําหรับ
การพิมพภาพจากการดหนวยความจํา การตั้งคาการพิมพเหลาจะนี้ไมเปลี่ยน
แปลงรายละเอียดของรูปภาพเดิม แตจะมีผลกับการพิมพเทานั้น

ปญหา วิธกีารแกไข

ภาพถายทีม่ืดเกินไป 1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Edit (แกไข) จากนั้นกด

OK (ตกลง)
3. เลือก Photo brightness  

(ความสวางของภาพถาย) จาก
นั้นกด OK (ตกลง)

บท 3

(ทําตอ)
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ปญหา วิธกีารแกไข

4. ใชปุมลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดความ
สวางของภาพถายตามตองการ
จากนั้นกดปุม OK (ตกลง)

ภาพถายทีม่ตีาแดง คาเริ่มตนในเมนู Preferences (คา
กําหนด) จะกําหนดใหคุณสมบัติใน
การลบตาแดงอัตโนมัติมีสถานะเปน
เปด กอนการพิมพ คุณสมบัติในการ
ลบตาแดงดังกลาวจะลบตาแดงออก
จากภาพถายทุกใบโดยจะพิมพดวย 
เลยเอาต 1 ภาพตอแผน (มีขอบและ
ไมมขีอบ) หากภาพถายยังมปีญหาตา
แดงอยู ใหลบตาแดงออกจากภาพถาย
ทีละภาพโดยใชคุณลักษณะการลบตา
แดงในเมนู Edit (แกไข) ข้ันตอนดัง
กลาวจะอธิบายอยูขางลางน้ี

การลบตาแดงโดยอัตโนมัต ิ(ทุกภาพ)
1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Preferences (คา

กําหนด) จากนั้นกด OK (ตกลง)
3. เลือก Auto remove red-

eye (ลบตาแดงอัตโนมัติ) จาก
นั้นกด OK (ตกลง)

4. เลือก On (เปด) จากนั้นกด
OK (ตกลง)

การลบตาแดงดวยตนเอง (ครั้งละหนึ่ง
ภาพ)
1. แสดงภาพถายที่ตองการลบตา

แดง
2. กด Menu (เมน)ู
3. เลือก Edit (แกไข) จากนั้นกด

OK (ตกลง)
4. เลือก Remove red-eye (ลบ

ตาแดง) จากนั้นกด OK (ตกลง)

(ทําตอ)
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ปญหา วิธกีารแกไข

คลปิวิดีโอคุณภาพต่ํา
การตั้งคานี้จะมีผลกับภาพถายท่ีพิมพ
จากคลิปวิดีโอ

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้จะไมปรับปรุง
ภาพถายที่พิมพจากการใชคุณสมบัติ
Video action prints (พิมพภาพ
เคลื่อนไหวจากวิดีโอ) ในเมนู Print
Options(ตัวเลือกการพิมพ) นอก
จากน้ียังใชไมไดกับภาพถายที่พิมพ
ดวยเลยเอาต 9 ภาพตอหนา

ปรับปรุงคุณภาพภาพถายทีพ่ิมพจาก
คลปิวิดีโอ
1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Preferences (คา

กําหนด) จากนั้นกด OK (ตกลง)
3. เลือก Video enhancement

(ปรับปรุงคุณภาพวิดีโอ) จากนั้น
กด OK (ตกลง)

4. เลือก On (เปด) จากนั้นกด
OK (ตกลง)

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องการพิมพ
ภาพถายจากคลิปวิดีโอที่ การพิมพ
ภาพถายจากการดหนวยความจํา

Getting creative (สรางสรรคภาพถาย)           
เครื่องพิมพนี้มเีครื่องมือและเอฟเฟกตมากมายเพื่อใหคุณใชภาพถายไดอยาง
สรางสรรค การตั้งคาเหลานี้จะไมเปลี่ยนแปลงภาพถายเดิม แตจะมผีลกับการ
พิมพเทาน้ัน

ในการใชคุณสมบัตเิหลานี.้.. โปรดปฏิบัตดิังนี้

เพิ่มเอฟเฟกตสี
คุณกําหนดใหเคร่ืองพิมพ
เปลี่ยนแปลงการตัวเลือกสีท่ี
ใชสําหรับภาพถายไดจาก
Color (ส)ี (คาเร่ิมตน)
เปน Black (ดํา)& White  
(ขาว), Sepia (ซเีปย) หรือ
Antique (โบราณ)
ภาพถายที่พิมพโดยใช
Sepia (ซเีปย) จะพิมพเปน
โทนสีนํ้าตาล และดูเหมือน
ภาพถายในยุคตนค.ศ.
1900 ภาพถายที่พิมพแบบ
Antique (โบราณ) จะ

1. เลือกภาพถายต้ังแตหน่ึงภาพขึ้นไป
2. กด Menu (เมน)ู
3. เลือก Edit (แกไข) จากน้ันกด OK  

(ตกลง)
4. เลือก Add color effect (เพ่ิมเอ

ฟเฟกตสี) และเลือก OK (ตกลง)
5. เลือกเอฟเฟกตสี จากน้ันเลือก OK (ตกลง)

บท 3

(ทําตอ)
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ในการใชคุณสมบัตเิหลานี.้.. โปรดปฏิบัตดิังนี้

พิมพคลายโทนสีน้ําตาล แต
มสีีออนๆ เพ่ือใหมีลักษณะ
คลายกับการใหสีดวยมือ

พิมพภาพแบบไมมขีอบ
คุณกําหนดใหเคร่ืองพิมพ
พิมพภาพถายแบบไมมีขอบ
ได

➔ กด Layout (เลยเอาต) เพ่ือเลือกตัว
เลือก One photo per page
borderless (หนึ่งภาพตอแผนแบบไม
มขีอบ) (ซึ่งเปนการเลือกคาเริ่มตน) เมื่อ
เลือกตัวเลือกน้ีเครื่องจะเติมสีสมในกรอบ
สี่เหลี่ยมที่อยูตรงกลางดานลางของหนาจอ
เครื่องพิมพอยางตอเนื่อง

เพิ่มวันทีแ่ละเวลาในงาน
พิมพ
คุณสามารถพิมพวันที่และ
เวลาที่ดานหนาของภาพถาย
เพ่ือแสดงวาภาพถายนั้นถาย
เมื่อใด การตั้งคานี้จะมีผลกับ
ภาพทั้งหมดที่พิมพ

1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Preferences (คากําหนด) จาก

นั้นกด OK (ตกลง)
3. เลือก Date/time (วันที่/เวลา) จากนั้น

กด OK (ตกลง)
4. เลือกตัวเลือกการพิมพวันที่/เวลาดังตอไป

นี้:
– Date/time (วันที/่เวลา)
– Date only (เฉพาะวันที)่
– Off (ปด)

5. กด OK (ตกลง)
หากใชคอมพิวเตอรเพ่ือแกไขภาพถาย และ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง ขอมูลวันที่และเวลาเดิม
ของภาพจะหายไป การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
กับภาพถายโดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
จะไมมผีลตอขอมูลวันที่และเวลา

เปลี่ยนคุณภาพงานพิมพ
คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพ
งานพิมพสําหรับภาพถายได
คาเริ่มตนคือ คุณภาพดีที่สุด
ซึ่งจะใหคุณภาพงานพิมพสูง
สุด คุณภาพปกติจะประหยัด
หมึก และพิมพไดรวดเร็ว
กวา

ในการเปลี่ยนคุณภาพงานพิมพเปน Normal  
(ปกต)ิ สําหรับงานพิมพหนึ่งงาน:
1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK  

(ตกลง)
3. เลือก Print Quality (คุณภาพงาน

พิมพ) จากนั้นกด OK (ตกลง)

(ทําตอ)
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4. เลือก Normal (ปกติ) จากนั้นกด OK  
(ตกลง)

คุณภาพงานพิมพจะกลับคืนเปน Best (ดีที่
สุด) หลังจากงานพิมพครั้งถัดไป

ตัดภาพ
กดZoom (ยอ/ขยาย) +
และ Zoom (ยอ/ขยาย) –
เพ่ือเพิ่มหรือลดขนาดภาพที่
เลือกไว 1.25x และขยายสูง
สุดได 5.0x

1. กดปุม Select Photos (เลือกภาพ
ถาย)  หรือ  เพ่ือแสดงภาพถายที่ตอง
การตัด

2. กด Zoom (ยอ/ขยาย) + เพ่ือเพิ่มขนาด
ภาพที่เลือกไว 1.25x กรอบตัดสีเขียวจะ
ปรากฏขึ้น กด Zoom (ยอ/ขยาย) + ไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงขนาดภาพที่ตองการ  
(หลังจากการขยายเขามา คุณสามารถยอ
กลับไปไดโดยกดZoom (ยอ/ขยาย) –)

หมายเหตุ กรอบสําหรับครอบตัดจะ
เปลี่ยนจากสีเขียวเปนเหลือง หากพิมพที่
ขนาดภาพที่เลือกไวคุณภาพของงานพิมพ
จะลดลงจนเห็นไดชัด

3. ในระดับการขยายใดก็ตาม ใหใช
Navigation arrows (ปุมลูกศร) เพ่ือ
ยายกรอบไปทางซาย ขวา ข้ึน หรือลง

4. กดปุม OK (ตกลง) เมื่อสัดสวนของภาพที่
ตองการปรากฏอยูในกรอบตัดแลว
การตัดแบบนี้จะไมมีผลตอภาพถายเดิม
แตจะมีผลตอการพิมพเทานั้น

Print panoramic
photos (พิมพภาพถาย 
พาโนรามา):

1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Print Options (ตัวเลือกการ

พิมพ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
3. Print panoramic photos (พิมพ

ภาพถายพาโนรามา).
4. เลือก On (เปด) จากนั้นกด OK (ตกลง)

ดานบนหนาจอของเครื่องพิมพจะแสดง
Panoramic mode (โหมดภาพถาย 
พาโนรามา) จนกวาจะปดคําสั่งในเมนู

บท 3
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5. ปอนกระดาษขนาด 10 x 30 ซม
(4 x 12 นิ้ว) หากตองการใชคําแนะนําท่ี
อธิบายขางตนในการตัดภาพกอนการ
พิมพ กรอบตัดมีสัดสวนของมุมมอง 3:1

หมายเหตุ ภาพถายท้ังหมดที่พิมพดวยโหมด
ภาพถายพาโนรามาจะพิมพแบบไมมีขอบ

Print stickers (พิมพสติ
กเกอร) :

1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Print Options (ตัวเลือกการ

พิมพ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
3. เลือก Print Options (ตัวเลือกการ

พิมพ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
4. เลือก On (เปด) จากนั้นกด OK (ตกลง)

ดานบนหนาจอของเครื่องพิมพจะแสดง
Sticker mode (โหมดภาพถาย 
สตกิเกอร) จนกวาจะปดคําสั่งในเมนู

5. ปอนกระดาษภาพถายสติกเกอร Avery
C6611 หรือ C6612 กอนสั่งพิมพ
กระดาษขนาด 10 x 15 ซม (4 x 6 นิ้ว)
นี้จะมีสติกเตอรรูปส่ีเหล่ียมหรือรูปไข 16
ภาพตอแผน

การพิมพภาพถาย   
คุณสามารถพิมพภาพถายโดยไมตองใชคอมพิวเตอรไดหลายวิธี:
● ใสแผนการดหนวยความจําที่มีภาพลงในชองใสการดหนวยความจําที่

เครื่องพิมพ
● ตอกลองดิจิตอลที่รองรับ PictBridge เขากับพอรตดานหนาของเครื่อง

พิมพ
● ติดต้ังอุปกรณเสริมอะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสาย HP Bluetooth® และ

พิมพจากกลองดิจิตอลที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

การพิมพภาพถายจากการดหนวยความจํา      
คุณพิมพภาพถายจากการดหนวยความจําไดโดยใสการดลงในเครื่องพิมพ และ
ใชแผงควบคุมเครื่องพิมพเพ่ือดู เลือก ปรับปรุงคุณภาพ และพิมพภาพถาย นอก
จากนี้ยังสามารถพิมพภาพถายที่เลือกไวภายในกลองไดโดยตรงจากการดหนวย

(ทําตอ)
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ความจํา โดยเปนภาพถายที่ทําเครื่องหมายสําหรับการพิมพไวโดยใชกลอง
ดิจิตอล

การพิมพจากการดหนวยความจําเปนวิธีที่งาย รวดเร็ว และไมทําใหแบตเตอรี่
ของกลองดิจิตอลหมดเร็ว

หากคุณตองการ... โปรดปฏิบัตดิังนี:้

เลือกภาพถายตั้งแตหนึ่งภาพ
ขึ้นไป
กอนที่จะเริ่มตน โปรดตรวจ
สอบวาการดหนวยความจํา
น้ันใสอยูในเครื่องพิมพและ
ถาดกระดาษที่ตองการใชใส
กระดาษที่เหมาะสมแลว

ตรวจสอบไฟของ
ถาดกระดาษภาพถายเพื่อดู
วาไดเลือกถาดกระดาษที่
เหมาะสมหรือไม ไฟจะดับ
หากเลือกถาดกระดาษหลัก
และติดหากเลือก
ถาดกระดาษภาพถาย

1. กดปุม Layout (เลยเอาต) เพ่ือเลือก
เลยเอาตของภาพถาย เลยเอาตที่เลือกไว
จะปรากฏอยูที่ดานลางตรงกลางหนาจอ
ของเครื่องพิมพ

2. กดปุม Select Photos (เลือกภาพ
ถาย)  หรือ  เพ่ือแสดงภาพถายที่ตอง
การพิมพ จากน้ันกด

3. หากตองการเลือกภาพถายเพิ่มเติมใหทํา
ตามข้ันตอนที่ 1 และ 2 อีกครั้ง

4. กด Print (พิมพ)

พิมพภาพถายทั้งหมดใน
การดหนวยความจํา
กอนที่จะเริ่มตน โปรดตรวจ
สอบวาการดหนวยความจํา
น้ันใสอยูในเครื่องพิมพและ
ถาดกระดาษที่ตองการใชใส
กระดาษที่เหมาะสมแลว

ตรวจสอบไฟของ
ถาดกระดาษภาพถายเพื่อดู
วาไดเลือกถาดกระดาษที่
เหมาะสมหรือไม ไฟจะปด
หากเลือกถาดกระดาษหลัก
และเปดหากเลือก
ถาดกระดาษภาพถาย

1. กดปุม Layout (เลยเอาต) เพ่ือเลือก
เลยเอาตของภาพถาย เลยเอาตที่เลือกไว
จะปรากฏอยูที่ดานลางตรงกลางหนาจอ
ของเครื่องพิมพ

2. กด Menu (เมน)ู
3. เลือก Print Options (ตัวเลือกการ

พิมพ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
4. เลือก Print all (พิมพทั้งหมด) จากนั้น

กด OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการพิมพภาพ
ถายท้ังหมดในการดหนวยความจํา

พิมพชวงของภาพถายทีต่อ
เนื่องกัน

1. กดปุม Layout (เลยเอาต) เพ่ือเลือก
เลยเอาตของภาพถาย เลยเอาตที่เลือกไว

บท 3
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กอนที่จะเริ่มตน โปรดตรวจ
สอบวาการดหนวยความจํา
น้ันใสอยูในเครื่องพิมพและ
ถาดกระดาษที่ตองการใชใส
กระดาษที่เหมาะสมแลว

ตรวจสอบไฟของ
ถาดกระดาษภาพถายเพื่อดู
วาไดเลือกถาดกระดาษที่
เหมาะสมหรือไม ไฟจะปด
หากเลือกถาดกระดาษหลัก
และเปดหากเลือก
ถาดกระดาษภาพถาย

จะปรากฏอยูที่ดานลางตรงกลางหนาจอ
ของเครื่องพิมพ

2. กด Menu (เมน)ู
3. เลือก Print Options (ตัวเลือกการ

พิมพ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
4. เลือก Print range  (ชวงการพิมพ) จาก

นั้นกด OK (ตกลง)
5. กดSelect Photos (เลือกภาพถาย)

หรือ  เพ่ือไปยังภาพถายแรกที่ตองการ
พิมพ จากนั้นกดOK (ตกลง). ภาพถาย
แรกจะปรากฏอยูทางซายของหนาจอ
เครื่องพิมพ

6. กดSelect Photos (เลือกภาพถาย)
หรือ  เพ่ือไปยังภาพถายสุดทายที่ตองการ
พิมพ จากนั้นกดOK (ตกลง) ภาพถายสุด
ทายจะปรากฏอยูทางขวาของหนาจอ
เครื่องพิมพ จากนั้นเลือกชวงของภาพที่จะ
เริ่มพิมพ

พิมพภาพถายทีเ่ลือกไวภาย
ในกลองจากการดหนวย
ความจํา
เมื่อเลือกภาพถายสําหรับ
พิมพ โดยใชกลองดิจิตอล
กลองจะสรางไฟล Digital
Print Order Format
(DPOF)   เพ่ือใชระบุภาพ
ถายที่เลือกไว เครื่องพิมพ
สามารถอานไฟล DPOF
1.0 และ 1.1 ไดจากการด
หนวยความจําโดยตรง

1. ใชกลองดิจิตอลเพื่อเลือกภาพถายที่ตอง
การพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดอาน
เอกสารที่มาพรอมกับกลองดิจิตอล

2. หากเลือก default (คาเริ่มตน) เปน
เลยเอาตของภาพถายดวยกลอง ใหกดปุม
Layout (เลยเอาต) ที่เครื่องพิมพเพ่ือ
เลือกเลยเอาตของภาพถาย
หากเลือกเลยเอาตอื่นที่ไมใช default  
(คาเร่ิมตน) ดวยกลอง เครื่องจะพิมพภาพ
ถายโดยใชเลยเอาตที่เลือกจากกลอง ไมวา
การตั้งคาที่เครื่องพิมพจะเปนอยางไร

3. ปอนกระดาษภาพถายและตรวจสอบไฟ
ของถาดกระดาษภาพถายเพื่อดูวาไดเลือก
ถาดกระดาษที่เหมาะสมหรือไม ไฟจะปด
หากเลือกถาดกระดาษหลักและเปดหาก
เลือกถาดกระดาษภาพถาย

4. นําการดหนวยความจําออกจากกลอง
ดิจิตอล และใสในเครื่องพิมพ

(ทําตอ)
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5. เมื่อมีขอความปรากฏขึ้นในจอภาพของ
เครื่องพิมพ เพ่ือถามวาตองการพิมพภาพ
ถายท่ีเลือกมาจากกลองหรือไม กด 
เครื่องจะเริ่มพิมพภาพถายที่เลือกดวย
กลอง

หากเครื่องพิมพไมสามารถหาหรืออานภาพท่ี
เลือกจากกลองในการดไดทั้งหมด เครื่องจะ
พิมพเฉพาะภาพถายท่ีสามารถอานได

หลังจากพิมพแลว เครื่องพิมพจะลบไฟล
DPOF และลบการทําเครื่องหมายที่ภาพถาย

พิมพภาพถายทีเ่ลือกในแผน
ทดลอง
หลังจากท่ีปอนขอมูลในแผน
ทดลอง ตามที่อธิบายไวใน
การเลือกภาพถายที่จะพิมพ
คุณจะสแกนแผนทดลองนี้
เพ่ือพิมพภาพถายท่ีเลือกได
ขณะที่สแกนแผนทดลอง ให
ตรวจสอบวาไดใสการด
หนวยความจําตรงกับท่ีใสไว
เมื่อพิมพแผนทดลอง

1. ตรวจสอบวาการดหนวยความจํานั้นใสอยู
ในเครื่องพิมพ

2. กด Menu (เมน)ู
3. เลือก Print Options (ตัวเลือกการ

พิมพ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
4. เลือก Scan proof sheet (สแกนแผน

ทดลอง) จากนั้นกด OK (ตกลง)
5. ใสแผนทดลองในถาดปอนกระดาษหลัก

โดยใหดานที่พิมพคว่ําลง และวางใหดาน
บนของหนาเขาสูเคร่ืองพิมพกอน

หมายเหตุ หากตองการพิมพแผนทดลอง
หลายหนา เครื่องจะสแกนเพียงครั้งละ
หนึ่งหนาเทานั้น จึงเทากับวาไดพิมพภาพ
ถายของหนาน้ันทันที หากตองการพิมพ
แผนทดสอบหนาตอไปใหทําข้ันตอนที่ 1
ถึง 8 ซ้ําอีกคร้ังหนึ่ง

6. กดปุม OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการสแกน
7. เมื่อขอความปรากฏขึ้นบนจอภาพของ

เครื่องพิมพ ใหคุณปอนกระดาษ ให
ปอนกระดาษภาพถายในถาด
ปอนกระดาษหลัก หรือถาดกระดาษภาพ
ถาย ตรวจสอบไฟของถาดกระดาษภาพ
ถายเพื่อดูวาไดเลือกถาดกระดาษที่เหมาะ
สมหรือไม ไฟจะปดหากเลือก

บท 3
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ถาดกระดาษหลักและเปดหากเลือก
ถาดกระดาษภาพถาย

8. กดปุม OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนพิมพภาพ
ถายท่ีเลือกไวในแผนทดลอง

ภาพถายที่พิมพจากแผนทดลองจะใชการตั้งคา
การพิมพเริ่มตน การตั้งคาการพิมพท่ีใชกับ
ภาพถาย เชนการตัดภาพ หรือเอฟเฟกตสีจะไม
มีผลกับการพิมพ

พิมพภาพถายจากวดิโีอคลปิ
คุณสามารถดูวิดีโอคลิปใน
จอภาพของเครื่องพิมพ และ
เลือกพิมพแตละเฟรมได

เมื่อใสการดหนวยความจําที่
มวีิดีโอคลิปเปนครั้งแรก
เครื่องพิมพจะใชเฟรมแรก
ของวิดีโอคลิปนั้นเปนคลิ 
ปในจอของเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพสามารถอานวิดี
โอคลิปที่บันทึกไวในรูปแบบ
ตอไปน้ี:
● Motion-JPEG AVI
● Motion-JPEG

QuickTime
● MPEG-1
เครื่องพิมพจะไมสามารถ
อานวิดีโอคลิปในรูปแบบ
อื่นๆ

กอนที่จะเริ่มตน โปรดตรวจ
สอบวาการดหนวยความจํา
น้ันใสอยูในเครื่องพิมพและ
ถาดกระดาษที่ตองการใชใส
กระดาษที่เหมาะสมแลว
ตรวจสอบไฟของ
ถาดกระดาษภาพถายเพื่อดู

1. กดปุม Layout (เลยเอาต) เพ่ือเลือก
เลยเอาตของภาพถาย เลยเอาตที่เลือกไว
จะปรากฏอยูที่ดานลางตรงกลางหนาจอ
ของเครื่องพิมพ

2. กดปุม Select Photos (เลือกภาพ
ถาย)  หรือ  เพ่ือแสดงวิดีโอคลิปที่ตอง
การพิมพ

3. กดปุม OK (ตกลง) เพ่ือเปดคลิป
คุณสามารถใชคําสั่งใหวิดีโอเดินไปขาง
หนาอยางรวดเร็วขณะเปดดู โดยกด
Navigation (ปุมลูกศร)  คางไว

4. ในการใชคําสั่งใหวิดีโอหยุดช่ัวคราวขณะ
เปดดู ใหกดปุม OK (ตกลง)
คุณสามารถเปดวิดีโอใหมคีวามเคลื่อน
ไหวชา โดยกดปุม Navigation (ปุมลูก
ศร)  คางไวขณะที่หยุดช่ัวคราว

5. ในการเลือกเฟรมของวิดีโอที่แสดงอยู ให
กด 

6. กดปุม Print (พิมพ) เพ่ือเร่ิมตนการ
พิมพ

(ทําตอ)
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หากคุณตองการ... โปรดปฏิบัตดิังนี:้

วาไดเลือกถาดกระดาษที่
เหมาะสมหรือไม ไฟจะดับ
หากเลือกถาดกระดาษหลัก
และติดหากเลือก
ถาดกระดาษภาพถาย

 Print a video action
print (พิมพภาพเคลื่อนไหว
จากวิดีโอ)
ภาพเคลื่อนไหวจากวิดีโอคือ
ภาพตอเนื่อง 9 ภาพที่เลือก
จากวิดีโอคลิป

1. ใสการดหนวยความจําที่มวีิดีโอคลิปต้ังแต
หนึ่งเร่ืองขึ้นไป

2. ปอนกระดาษภาพถาย ตรวจสอบไฟของ
ถาดกระดาษภาพถายเพื่อดูวาไดเลือก
ถาดกระดาษที่เหมาะสมหรือไม ไฟจะดับ
หากเลือกถาดกระดาษหลัก และติดหาก
เลือกถาดกระดาษภาพถาย

3. กด Menu (เมน)ู
4. เลือก Print Options (ตัวเลือกการ

พิมพ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
5. เลือก Video action prints  

(การพิมพภาพยนตรตอเนื่อง) จากนั้นกด
OK (ตกลง)

6. กดปุม Select Photos (เลือกภาพ
ถาย)  หรือ  เพ่ือเลือกวิดีโอคลิปที่ตอง
การพิมพดวยคําสั่งพิมพภาพเคลื่อนไหว
จากวิดีโอ

7. กด จากนั้น กดPrint (พิมพ)

หยุดการพิมพ ในการหยุดงานพิมพท่ีกําลังดําเนินการอยู ให
กดปุม Cancel (ยกเลิก)

การพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอล     
คุณสามารถพิมพภาพถายโดยการเชื่อมตอกลองดิจิตอล PictBridge เขากับ
คอมพิวเตอรโดยตรงโดยใชสาย USB หากคุณมีกลองดิจิตัลที่ใชเทคโนโลยีไร
สาย Bluetooth คุณสามารถใชอะแดปเตอรไรสาย HP Bluetooth® ที่เปน
อุปกรณเสริมในเครื่องพิมพสงภาพถายไปที่เครื่องพิมพไดโดยไมตองใชสาย

เมื่อพิมพจากกลองดิจิตอลโดยตรง เครื่องพิมพจะใชการตั้งคาที่เลือกไวในกลอง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดอานเอกสารที่มาพรอมกับกลองดิจิตอล

บท 3

(ทําตอ)
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ในการพิมพภาพถายจาก... โปรดปฏิบัตดิังนี้

กลองดิจิตอลทีม่เีทคโนโลยี
Bluetooth
หากมีกลองดิจิตอลที่ใช
เทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth คุณสามารถซื้อ
อะแดปเตอรเครื่องพิมพไร
สาย HP Bluetooth® และ
พิมพจากกลองโดยใชการ
เช่ือมตอไรสาย Bluetooth

หมายเหตุ นอกจากนี้ยัง
พิมพจากอุปกรณอื่นๆ ที่มี
เทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth ไดเชน PDA
และโทรศัพทที่มกีลองถาย
รูป โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที่
การเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืน
และเอกสารที่มาพรอมกับอะ
แดปเตอร Bluetooth

1. กําหนดตัวเลือก Bluetooth สําหรับ
เครื่องพิมพ โดยใชเมนู Bluetooth ที่
หนาจอของเครื่องพิมพ โปรดดูขอมูลเพิ่ม
เติมที่ เมนูเครื่องพิมพ

2. ปอนกระดาษภาพถายและตรวจสอบไฟ
ของถาดกระดาษภาพถายเพื่อดูวาไดเลือก
ถาดกระดาษที่เหมาะสมหรือไม ไฟจะปด
หากเลือกถาดกระดาษหลักและเปดหาก
เลือกถาดกระดาษภาพถาย

3. ใสอะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสาย HP
Bluetooth® ในพอรตของกลองที่ ดาน
หนา ของเครื่องพิมพ
ไฟของอะแดปเตอรจะกระพริบเมื่อ
อะแดปเตอรพรอมที่จะรับขอมูล

4. ปฏิบัติตามคําแนะนําในเอกสารที่มาพรอม
กับกลองดิจิตอล เพ่ือสงภาพถายไปยัง
เครื่องพิมพ

กลองดิจิตอลทีใ่ชเทคโนโลยี
PictBridge

1. เปดกลองดิจิตอล PictBridge และเลือก
ภาพถายที่ตองการพิมพ

2. ปอนกระดาษภาพถายและตรวจสอบไฟ
ของถาดกระดาษภาพถายเพื่อดูวาไดเลือก
ถาดกระดาษที่เหมาะสมหรือไม ไฟจะดับ
หากเลือกถาดกระดาษหลักและติดหาก
เลือกถาดกระดาษภาพถาย

3. ตรวจสอบวากลองอยูในโหมด
PictBridge จากนั้นเช่ือมตอกลองเขากับ
พอรตของกลองที่อยู ดานหนา ของเครื่อง
พิมพ โดยใชสาย USB ที่มาพรอมกับ
กลอง
เมื่อเครื่องพิมพตรวจพบกลอง
PictBridge ภาพถายที่เลือกไวจะถูกพิมพ
โดยอัตโนมัติ
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การพิมพภาพถายจาก HP iPod
กอนปฏิบัติตามคําแนะนําขางลางเพื่อสงภาพถายไปยัง HP iPod และพิมพภาพ
ถายจาก HP iPod ใหตรวจสอบวาภาพของคุณและ HP iPod มคุีณสมบัติดัง
ตอไปนี้:
● ภาพที่ทําสําเนาไปยัง HP iPod จะตองอยูในรูปแบบ JPEG
● ตรวจสอบวา HP iPod อยูในรูปแบบของ Windows (โครงสรางไฟล

FAT 32) หรือไม
กําหนดคาเร่ิมตนของ HP iPod ใหอยูในรูปโครงสรางไฟลของ
Windows ในการตรวจสอบวา HP iPod อยูในรูปแบบของ Windows
หรือไม โปรดไปที่ Settings (การตั้งคา) > About (เกี่ยวกับ)
HP iPod หาก HPiPod อยูในรูปแบบ Windows จะปรากฎFormat
Windows (รูปแบบ Windows) ที่ดานลางของหนาจอ หาก HPiPod
ไมอยูในรูปแบบ Windows ใหเช่ือมตอ HPiPod ไปยังเครื่อง PC ที่ใช
Windows โดยใชสาย USB ที่มาพรอมกับ iPod และทําตามคําแนะนํา
ในหนาจอ

หมายเหตุ อยางไรก็ตามเฉพาะ HP iPods ที่เช่ือมตอกับ
Macintosh เทานั้นที่ไมสามารถใชงานรวมกับเครื่องพิมพได หลัง
จากเชื่อมตอเขากับคร่ือง PC ที่ใช Windows แลว ผูใช
Macintoch ยังสามารถสงขอมูลของ HP iPod กลับไปยัง
Macintosh และ Mac iTunesไดอยางเต็มที่ และสามารถใชงาน
กับเครื่องพิมพได

การสงภาพถายไปยัง HP iPod
1. ทําสําเนาภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง HP iPod โดยใช Belkin

Media Reader for iPod
2. ตรวจสอบวาภาพถายอยูใน HP iPod หรือไมโดยการเลือกที่Photo

Import (การสงภาพถาย) ท่ีเมนูของ HP iPod ภาพถายจะปรากฎที่Rolls

การสงภาพถายไปยัง HP iPod
1. เช่ือมตอ HP iPod เขากับพอรตของกลองท่ี ดานหนา ของเครื่องพิมพ

โดยใชสาย USB ที่มาพรอมกับ HPiPod หนาจอของเครื่องพิมพจะ
แสดง Reading Device (อุปกรณสําหรับอาน)ระยะหนึ่งในขณะที่กําลัง
อานภาพถาย จากนั้นภาพถายจะปรากฎขึ้นบนหนาจอของเครื่องพิมพ

2. เลือกภาพถายที่ทานตองการพิมพและกด Print (พิมพ) โปรดดูขอมูลเพ่ิม
เติมเร่ืองการเลือกภาพถายที่ การเลือกภาพถายที่จะพิมพ

บท 3
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หากไมสามารถพิมพจาก HP Photosmart เคร่ืองพิมพที่ใช HP iPod โปรด
ติดตอ HP Customer Care (แผนกดูแลลูกคาของ HP) โปรดดูที่
HP Customer Care (แผนกบริการลูกคา HP)
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4 การเชื่อมตอ             
ใชเครื่องพิมพนี้เพ่ือเช่ือมตอกับอุปกรณชนิดอื่นและบุคคลอื่น

การเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น
เครื่องพิมพนี้มวีิธีการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรและอุปกรณชนิดตางๆ ไดหลาย
วิธี การเชื่อมตอแตละวิธีจะชวยใหคุณทํางานไดตางกัน

ประเภทการเชื่อมตอและสิ่งทีคุ่ณตอง
การ

ชวยใหคุณสามารถ...

Memory cards (การดหนวยความ
จํา)

การดหนวยความจํา

การดหนวยความจําของกลองดิจิตอล
มาตรฐาน

ใสการดหนวยความจําในชองใสการด
ท่ีอยูดานหนาของเครื่องพิมพ

● พิมพจากการดหนวยความจําไป
ยังเครื่องพิมพไดโดยตรง

● บันทึกภาพถายจากการดหนวย
ความจําที่เสียบในชองของเครื่อง
พิมพไปยังคอมพิวเตอร คุณ
สามารถปรับปรุงคุณภาพและ
จัดการในHP Image Zone
หรือในซอฟตแวรอื่น โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมที่ การบันทึกภาพ
ไปยังคอมพิวเตอร และ การ
พิมพภาพถายจากการดหนวย
ความจํา

USB
● สาย Universal Serial Bus

(USB) 2.0 เต็มความเร็ว และมี
ความยาวไมเกิน 3 เมตร (10
ฟุต) สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับ
การเชื่อมตอเครื่องพิมพดวยสาย
USB โปรดอาน คูมือเริ่มตน
อยางรวดเร็ว

● คอมพิวเตอรที่ใชระบบอิน
เทอรเน็ต (เพ่ือใชHP Instant
Share)

● พิมพจากคอมพิวเตอรไปยัง
เครื่องพิมพ โปรดดูท่ี การพิมพ
จากคอมพิวเตอร

● บันทึกภาพถายจากการดหนวย
ความจําที่เสียบในชองของเครื่อง
พิมพไปยังคอมพิวเตอร คุณ
สามารถปรับปรุงคุณภาพและ
จัดการในซอฟตแวร HP
Image Zone หรือซอฟตแวร
อื่น
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ประเภทการเชื่อมตอและสิ่งทีคุ่ณตอง
การ

ชวยใหคุณสามารถ...

● แลกเปลี่ยนภาพถายผาน
HP Instant Share

● พิมพจากกลองดิจิตอล HP
Photosmart โดยตรงไปยัง
เครื่องพิมพ โปรดดูขอมูลเพิ่ม
เติมที่ การพิมพภาพถาย
จากกลองดิจิตอล และในเอกสาร
ของกลอง

PictBridge:

สัญลักษณของ PictBridge

กลองดิจิตอลมาตรฐาน PictBridge
และสาย USB
เช่ือมตอกลองเขากับพอรตของกลองท่ี
ดานหนาของเครื่องพิมพ

พิมพโดยตรงจากกลองดิจิตอล
มาตรฐาน PictBridge ไปยังเครื่อง
พิมพ

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ การพิมพภาพ
ถายจากกลองดิจิตอล และในเอกสาร
ของกลอง

Bluetooth
อุปกรณเสริมอะแดปเตอรเครื่องพิมพ
ไรสาย HP Bluetooth
หากเครื่องพิมพมาพรอมกับอุปกรณ
เสริมนี้ หรือหากคุณซื้ออุปกรณเสริม
น้ีมาตางหาก โปรดอานเอกสารที่มา
พรอมกัน และวิธีใชบนหนาจอ
คอมพิวเตอรเพ่ือดูคําแนะนํา

พิมพจากอุปกรณอื่นๆ ที่ใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth เชน กลอง
ดิจิตอล โทรศัพทที่มีกลองถายรูป
หรือ PDA ไปยังเครื่องพิมพ
หากตออะแดปเตอรเครื่องพิมพไร
สาย HP Bluetooth เขากับเครื่อง
พิมพผานพอรตของกลอง กําหนดตัว
เลือกในเมนเูครื่องพิมพ Bluetooth
ใหถูกตอง โปรดดูที่ เมนเูครื่องพิมพ

HP iPod
HP iPod และสาย USB ที่มาพรอม
กับเคร่ืองพิมพ เช่ือมตอ HP iPod
เขากับพอรตของกลองท่ีดานหนาของ
เครื่องพิมพ

พิมพจาก HP iPod โดยตรง (จาก
ภาพถายท่ีเก็บอยูในเครื่อง) ไปยัง
เครื่องพิมพ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่
การพิมพภาพถายจาก HP iPod

บท 4
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การบันทึกภาพไปยังคอมพิวเตอร   
คุณสามารถบันทึกภาพถายไปยังคอมพิวเตอรจากการดหนวยความจําที่ใสอยูใน
เครื่องพิมพ เมื่อเช่ือมตอสาย USB ของอุปกรณทั้งสองประเภทเขาดวยกัน

หากคุณใชคอมพิวเตอรทีม่ ีWindows
จะสามารถใชข้ันตอนดังกลาวเพื่อบันทึกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร

● ใสการดหนวยความจําในเครื่องพิมพ ซอฟตแวร HP Image Zone
transfer (HP Transfer and Quick Print) จะปรากฏหนาจอ
คอมพิวเตอรเพ่ือใหกําหนดตําแหนงที่จัดเก็บภาพในคอมพิวเตอร โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมไดจากวิธีใช HP Image Zone บนหนาจอ

● ใสการดหนวยความจําในเครื่องพิมพ การดหนวยความจําจะปรากฎใน
Windows Explorer ในรูปแบบของไดรฟที่ยายได เปดไดรฟที่ยายได
และลากภาพถายจากการดไปยังตําแหนงที่ตองการในคอมพิวเตอร

หากคุณใช Macintosh
1. ใสการดหนวยความจําในเครื่องพิมพ
2. รอให iPhoto เริ่มทํางานและอานขอมูลในการดหนวยความจํา
3. คลิก Import (สง) เพ่ือบันทึกภาพถายจากการดไปยัง Macintosh

หมายเหตุ นอกจากนี้การดหนวยความจําจะปรากฏอยูบนเดสกท็อปใน
รูปแบบของไอคอนรูปไดรฟ คุณสามารถเปดจากไอคอนนี้และลากภาพ
ถายจากการดไปยังตําแหนงใดๆ ลงใน Macintosh

การเชื่อมตอผาน HP Instant Share    
ใช HP Instant Share เพ่ือแลกเปลี่ยนภาพถายกับเพื่อนและครอบครัว โดย
ใชอีเมล อัลบั้มออนไลน หรือบริการตกแตงภาพถายแบบออนไลน เครื่องพิมพ
จะตองเชื่อมตอสาย USB กับคอมพิวเตอรที่สามารถใชอินเทอรเน็ต และมี
ซอฟตแวรของ HP ติดต้ังอยู หากใช HP Instant Share โดยไมไดติดต้ังหรือ
กําหนดคาซอฟตแวรที่จําเปนติดต้ัง ระบบจะแสดงขอความเพื่อใหปฏิบัติตามข้ัน
ตอนที่จําเปน

ใช HP Instant Share (USB) เพื่อสงภาพถาย (ผูใช Windows):
1. ใสการดหนวยความจําและเลือกภาพถาย
2. กด Instant Share ในแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
3. ปฏิบัติตามคําแนะนําในคอมพิวเตอร เพ่ือแลกเปลี่ยนภาพถายที่เลือกไวกับ

บุคคลอื่น
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ใช HP Instant Share (USB) เพื่อสงภาพถาย (ผูใช Macintosh):
1. เปด HP Image Zone และเลือกภาพถายท่ีตองการแลกเปลี่ยน โปรดดู

ขอมูลเรื่อง HP Image Zone ท่ี HP Image Zone
2. คลิกที่ แท็บ Applications ใน HP Image Zoneจากนั้นคลิกซ้ําสอง

ครั้งที่ HP Instant Share
3. ปฏิบัติตามคําแนะนําในคอมพิวเตอร เพ่ือแลกเปลี่ยนภาพถายที่เลือกไวกับ

บุคคลอื่น

โปรดดูวิธีใชทางหนาจอของ HP Image Zone สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช HP Instant Share

บท 4
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5 การพิมพจากคอมพิวเตอร      
ในการพิมพจากคอมพิวเตอรจะตองติดต้ังซอฟตแวรของเครื่องพิมพ การติดต้ัง
ซอฟตแวร HP Image Zone (สําหรับผูใช Macintosh และ Windows
Full-install) หรือ HP Image Zone Express (สําหรับผูใช Windows
Express-install) ในคอมพิวเตอรจะทําใหคุณสามารถจัดการ แลกเปลี่ยน
แกไข และพิมพภาพถายได
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร โปรดดูที่HP Photosmart 8200
series คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็ว การอัปเดตซอฟตแวรเปนประจําจะทําให
ซอฟตแวรมีคุณสมบัติและการปรับปรุงลาสุด โปรดดูคําแนะนําที่  
การอัปเดตซอฟตแวร

ในการทํางานกับภาพถาย คุณจะตองสงภาพไปยังคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ
เครื่องพิมพ โปรดดูท่ี การบันทึกภาพไปยังคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ผูใช Windows : HP Image Zone จะใชงานไดกับ
คอมพิวเตอรที่มีตัวประมวลผลของ Intel® Pentium® III (หรือเทียบ
เทา) ข้ึนไป

ใชตัวเลือกสําหรับการสรางสรรคงานในซอฟตแวรของเครื่อง
พิมพ

โปรดอานคําแนะนําตอไปนี้ถึงวิธีการเปดและใชงาน HP Image Zone,
HP Image Zone Express และ HP Instant Share

HP Image Zone
HP Image Zone เปนซอฟตแวรที่ใชงานงายโดยตอบรับกับความตองการใน
ทุกรูปแบบ ชวยใหคุณเพลิดเพลินไปกับภาพถาย นอกจากนี้ยังมขีอมูลเกี่ยวกับ
การแกไขและการพิมพภาพถายเบื้องตน ซอฟตแวรดังกลาวจะทําใหคุณเปดใช
HP Instant Share เพ่ือแลกเปลี่ยนภาพถายของคุณกับบุคคลอื่นไดอยางงาย
ดาย

เปด HP Image Zone (สําหรับผูใช Windows)
➔ คลิกซ้ําสองครั้งที่ไอคอน HP Image Zone ที่ desktop หากตองการ

ทราบวิธีใช โปรดดูวิธีใชจากหนาจอของ HP Image Zone
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เปด HP Image Zone (สําหรับผูใช Macintosh)
➔ คลิกที่ไอคอน HP Image Zone ใน Dock หากตองการทราบวิธีใช

เลือก HP Image Zone Help จากเมนู Help
คนหาคุณสมบัติตางๆ ของ HP Image Zone:
● View (ดู) — ดูภาพถายขนาดตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย ดูแลและ

จัดการภาพถายอยางงายดาย
● Edit (แกไข) — ตัดและแกไขภาพถายที่มีตาแดง ปรับปรุงคุณภาพภาพ

ถายใหมีขนาดตางๆ จากเลยเอาตที่มีรูปแบบมากมายโดยอัตโนมัติ
● Print (พิมพ)พิมพภาพถายในขนาดตางๆ จากเลยเอาตที่มรีูปแบบมาก

มาย
● Share (แลกเปลี่ยน) — สงภาพถายไปยังครอบครัวและมิตรสหายโดยไม

ตองแนบไฟลจํานวนมาก เพียงใช Instant Share ซึ่งเปนวิธีการทีส่ะดวก
กวาจากการสงดวยอีเมล

● Create (สราง) — สรางอัลบัมภาพถาย บัตรอวยพร ปฏิทิน ภาพถายพา
โนรามา ฉลาก CD และอ่ืนๆ อีกมากมาย

● Back-up (สํารองขอมูล) — สรางสําเนาขอมูลสํารองภาพถายของคุณ
เพ่ือเก็บรักษาและบันทึกไว

HP Image Zone Express
HP Image Zone Express เปนซอฟตแวรที่ใชงานงาย โดยมขีอมูลเกี่ยวกับ
การแกไขและการพิมพภาพถายเบื้องตน ซอฟตแวรดังกลาวจะทําใหคุณเปดใช
HP Instant Share ไดเพ่ือสามารถแลกเปลี่ยนภาพถายของคุณกับบุคคลอ่ืน 
อยางงายดาย HP Image Zone Express ใชงานไดเฉพาะผูใช Windows
เทานั้น

เปด HP Image Zone Express (สําหรับผูใช Windows)
➔ คลิกซ้ําสองครั้งที่ไอคอน HP Image Zone Express ท่ี desktop หาก

ตองการทราบวิธีใช โปรดดูไดจากหนาจอของ HP Image Zone
Express

คนหาคุณสมบัติตางๆ ของ HP Image Zone Express:
● View (ดู) — ดูภาพถายขนาดตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย ดูแลและ

จัดการภาพถายอยางงายดาย
● Edit (แกไข) — ตัดและแกไขภาพถายที่มีตาแดง แกไขและปรับปรุงภาพ

ถายใหสมบูรณแบบโดยอัตโนมัติ
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● Print (พิมพ)- พิมพภาพถายในขนาดตางๆ จากเลยเอาตที่มีรูปแบบมาก
มาย

● Share (แลกเปลี่ยน) — สงภาพถายไปยังครอบครัวและมิตรสหายโดยไม
ตองแนบไฟลจํานวนมาก เพียงใช HP Instant Share ซึ่งเปนวิธีการที่
สะดวกกวาจากการสงดวยอีเมล

HP Instant Share
HP Instant Share ชวยใหคุณสงภาพถายไปยังครอบครัวและมิตรสหายโดย
ไมตองแนบไฟลจํานวนมากทางอีเมล โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การเชื่อมตอผาน
HP Instant Shareและวีธีใชจากหนาจอของ HP Image Zone หรือ
HP Image Zone Express

เปด HP Instant Share (สําหรับผูใช Windows)
➔ คลิกที่ แท็บ HP Instant Share ใน HP Image Zone หรือ

HP Image Zone Express

เปด HP Instant Share (สําหรับผูใช Macintosh)
➔ คลิกที่ แท็บ Applications ใน HP Image Zone จากนั้นคลิกซ้ําสอง

ครั้งที่ HP Instant Share

Setting print preferences (การตั้งคากําหนดการพิมพ)
คากําหนดการพิมพจะถูกต้ังเปนคาเริ่มตน แตคุณสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความตองการ โดยการตั้งคาเฉพาะสําหรับงานพิมพเมื่อพิมพจากเครื่อง
คอมพิวเตอร ในการตั้งคาเฉพาะสําหรับการพิมพ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับ
งานปจจุบันเทานั้น สําหรับโปรแกรมของ Windows บางโปรแกรม จะตอง 
คลิกที่Properties (คุณสมบัต)ิ หรือPreferences (คากําหนด) ใน Print
dialog box (กรอบโตตอบการพิมพ) เพ่ือเปดใชคุณสมบัติการพิมพข้ันสูง
โปรดดูวิธีใชจากหนาจอสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเรื่องคากําหนดการพิมพ

การเปดใชคากําหนดการพิมพ (สําหรับผูใช Windows)
1. เปด Print dialog box (กรอบโตตอบการพิมพ) โดยการเลือกPrint  

(พิมพ)จาก เมน ูFile (แฟม)
2. เปลี่ยนคากําหนดการพิมพใน แท็บ Print dialog box (กรอบโตตอบ

การพิมพ) หรือคลิกที่ Properties (คุณสมบัติ) หรือPreferences (คา
กําหนด)เพ่ือเปดใชคากําหนดการพิมพอื่นๆ
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การเปดใชคากําหนดการพิมพ (สําหรับผูใช Macintosh)
1. เปด Print dialog box (กรอบโตตอบการพิมพ) โดยการเลือกPrint  

(พิมพ)จากเมนู File (แฟม)
2. เปลี่ยนคากําหนดการพิมพใน Print dialog box (กรอบโตตอบการ

พิมพ) หรือคลิกที่ตัวเลือกการพิมพท่ีตองการเปลี่ยนแปลงในCopies  
(สําเนา) & ในเมน ูPages (หนา)

โปรดดูวิธีใชจากหนาจอสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงคากําหนด
การพิมพ

เปดวิธใีชจากหนาจอ

ผูใช Windows :
● กด F1
● วิธีใชเกี่ยวกับ field-level (ระดับฟลด) คลิกที่ ?ตรงมุมบนดานขวาของ

Print dialog box (กรอบโตตอบการพิมพ)

ผูใช Macintosh:
1. จากเมน ูFinder เลือกHelpและMac Help.
2. เลือกHP Image Zone Help จากLibraryและเลือกวิธใีช

HP Photosmart Printer

คุณสมบัตติางๆ ทีใ่ชเทคโนโลยีของ HP Real Life
พบคุณสมบัติอันหลากหลายที่ใชเทคโนโลยีของซอฟตแวร HP Real Life อัน
เปนตัวเลือกสําหรับการแกไขและปรับปรุงคุณภาพของภาพถาย คุณสมบัติดัง
กลาวไดแก การลบตาแดงและการปรับแสงอันเดอรหรือโอเวอรโดยอัตโนมัติ
ซึ่งจะชวยใหคุณพิมพภาพถายที่มีคุณภาพสูงไดอยางงายดาย

เปดใชคุณสมบัตติางๆ ทีใ่ชเทคโนโลย ีReal Life (สําหรับผูใช Windows)
1. เปด Print dialog box (กรอบโตตอบการพิมพ) โดยการเลือกPrint  

(พิมพ)จากเมนู File (แฟม)
2. คลิกที่ แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)จากนั้นคลิก ปุม Real

Life Digital Photography หรือคลิก Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ
Preferences (คากําหนด) และคลิกที่ ปุม Real Life Digital
Photography
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เปดใชคุณสมบัตติางๆ ทีใ่ชเทคโนโลย ีReal Life (สําหรับผูใช Macintosh)
1. เปด Print dialog box (กรอบโตตอบการพิมพ) โดยการเลือกPrint  

(พิมพ)จากเมนู File (แฟม)
2. เลือกReal Life Digital Photographyจาก Copies (สําเนา) &

เมน ูPages (หนา)
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6 การดูแลรักษา

HP Photosmart 8200 series เครื่องพิมพนี้ตองการการบํารุงรักษานอย
มาก โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในบทนี้เพ่ือยืดอายุการใชงานของเครื่องพิมพ
และวัสดุในการพิมพ และเพื่อใหไดคุณภาพของงานพิมพสูงสุด

การทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องพิมพ
รักษาความสะอาดและดูแลเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพโดยใชข้ันตอนงายๆ
ในบทนี้

การทําความสะอาดภายนอกเครื่องพิมพ   
1. ปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออกจากดานหลังของเครื่อง
2. เช็ดผิวดานนอกของเครื่องพิมพดวยผานุมที่ชุบน้ําหมาดๆ

ขอควรระวัง โปรดอยาใชนํ้ายาทําความสะอาดใดๆ สารทําความสะอาด
และผงซักฟอกอาจทําใหผิวของเครื่องพิมพเสียหาย โปรดอยาทําความ
สะอาดดานในของเครื่องพิมพ อยาใหของเหลวใดๆ กระเด็นเขาสูดานใน
ของเครื่อง หามใชสารหลอลื่นกับแกนโลหะซึ่งเปนที่ที่หัวพิมพเล่ือนไป
มา เสียงรบกวนจะเกิดข้ึนเปนปกติเมื่อหัวพิมพเลื่อนไปมาบนแกน

การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัต ิ  
หากพบแถบหรือเสนสีขาวปรากฏอยูในภาพถายท่ีพิมพออกมา หรือจากกรอบสี
ในรายงานการทดสอบตนเอง โปรดใชข้ันตอนในการทําความสะอาดหัวพิมพดัง
ตอไปนี้ อยาทําความสะอาดหัวพิมพในกรณีที่ไมจําเปนเนื่องจากจะทําใหส้ิน
เปลืองหมึกพิมพและทําใหอายุการใชงานของตัวฉีดหมึกในหัวพิมพสั้นลง

1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
3. เลือก Clean cartridge (ทําความสะอาดตลับบรรจุหมึก) จากนั้นกด

OK (ตกลง)
4. ทําตามคําแนะนําในหนาจอของเครื่องพิมพ ปอนกระดาษ A4 สีขาวท่ียัง

ไมไดใชงานเพ่ือใหเครื่องพิมพพิมพรายงานทดสอบตนเองภายหลังการทํา
ความสะอาดหัวพิมพ

5. กด OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการทําความสะอาดหัวพิมพ ทันท่ีที่การทํา
ความสะอาดหัวพิมพเสร็จสิ้น เครื่องพิมพจะพิมพรายงานการทดสอบตน
เองออกมา หากยังไมพอใจกับคุณภาพการพิมพของรายงานการทดสอบตน
เอง ใหทําความสะอาดซ้ําอีกครั้งหน่ึง การนํามาใชซ้ําหรือการยกเลิก
รายงานการทดสอบตนเอง
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หากคุณภาพการพิมพยังคงไมดีข้ึนหลังจากการทําความสะอาดหัวพิมพ ลอง
ปรับตําแหนงเครื่องพิมพใหมโดยใชข้ันตอนท่ีอธิบายในการปรับตําแหนงเครื่อง
พิมพ. หากคุณภาพการพิมพยังคงไมดีข้ึนหลังจากการทําความสะอาดหัวพิมพ
และปรับตําแหนงเครื่องพิมพแลว โปรดติดตอ HP Customer Care (แผนก
ดูแลลูกคาของ HP)

การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับบรรจหุมึกดวยตนเอง 
ทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับบรรจหุมึกพิมพดานท่ีมสีีทองแดง เมื่อหนาจอ
ของเครื่องพิมพแสดงขอความวา ไมพบตลับบรรจุหมึกพิมพหรือตลับบรรจหุมึก
พิมพมคีวามเสียหาย

กอนทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพใหถอดตลับออกและตรวจสอบดูวา
ไมมสีิ่งใดกีดขวางหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพหรือชองใสตลับ จากนั้นใสตลับ
กลับเขาไปที่เดิม หากหนาจอยังคงแสดงขอความดังกลาว ใหทําความสะอาด
หนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพ ภายหลังการทําความสะอาดหนาสัมผัสของตลับ
หมึกแลว ยังปรากฎขอความเดิมอีก ทานจะตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม ถอด
ตลับหมึกพิมพที่ชํารุดออกและดูวันที่ท่ีสิ้นสุดการรับประกันดานลางของตลับซึ่ง
จะอยูในรูปของ YYYY/MMM/DD (ปปปป/ดดด/วว) หากยังไมถึงวันสิ้นอายุ
การรับประกัน โปรดติดตอ HP Customer Care (แผนกดูแลลูกคาของ HP)
เพ่ือขอรับตลับหมึกพิมพตลับใหม

ในการทําความสะอาดหนาสัมผัสของตตลับหมึกพิมพ:
1. โปรดเตรียมสิ่งตอไปนี้เพ่ือทําความสะอาดหนาสัมผัส:

– น้ํากลั่น น้ําที่ผานการกรอง หรือ นํ้าบรรจุขวด (น้ําประปาอาจมสีาร
เจือปน และทําใหตลับหมึกชํารุด)

ขอควรระวัง อยาใชนํ้ายาทําความสะอาดแผนพิมพหรือ
แอลกอฮอลทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ เพราะอาจ
ทําใหตลับหมึกพิมพและเครื่องพิมพ HP Photosmartเสีย
หาย

– ผาแหงที่ทําจากยางสังเคราะห ผาที่ไมมีขุย หรือวัสดุท่ีมคีวามออนนุม
อื่นๆ ที่ไมทิ้งเศษเล็กเศษนอยหรือเสนใยไว

2. เปดฝาครอบดานบนของเครื่องพิมพ
3. กดกานสีเทาดานลางเพ่ือใหชองตลับหมึกพิมพคลายสลักดานในออก จาก

นั้นดึงสลักข้ึน

ขอควรระวัง อยาใสตลับหมึกพิมพครั้งละหลายๆ ตลับ ใหถอดและ
ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพครั้งละหนึ่งตลับ หามทิ้งตลับหมึกพิมพ
ไวนอกเครื่องพิมพเกินกวา 30 นาที
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4. นํายางสังเคราะหหรือผาชุบนํ้าพอเล็กนอยและบิดใหหมาด
5. ถือตลับหมึกพิมพตรงท่ีจับและคอยๆ เช็ดท่ีหนาสัมผัสสีทองแดงดวยยาง

หรือผา

1 คอยๆ เช็ดเฉพาะบริเวณหนาสัมผัสสีทองแดง

6. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในชองใสตลับหมึก และกดสลักสีเทาลงจนกวา
ตลับจะลงล็อคพอดี

7. หากจําเปนใหทําแบบเดียวกันกับตลับหมึกพิมพอื่นๆ
8. ปดฝาครอบดานบน

ขอควรระวัง หมึกพิมพอาจถูกดันออกมา การเสียบวัตถุแปลกปลอมเขา
ไปในชองของหมึกพิมพอาจทําใหหมึกรั่วซึมออกมาจากตลับและสัมผัส
เขากับบุคคลหรือสิ่งของตางๆ ได

การพิมพหนาทดสอบตนเอง        
หากพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ โปรดพิมพรายงานการทดสอบตนเอง รายงาน
นี้มีสองหนาโดยใชช่ือวา Extended Self Test Diagnostic Page ซึ่งจะ
ชวยในการวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการพิมพและใหขอมูลที่เปนประโยชน
โดยจะตองโทรแจงขอมูลดังกลาวท่ี HP customer support (แผนกสนับสนุน
ลูกคาของ HP) นอกจากนี้คุณสามารถใชรายงานนี้ตรวจสอบปริมาณคงเหลือ
โดยประมาณของหมึกพิมพภายในตลับหมึกพิมพ

1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
3. เลือก Print test page (พิมพหนาทดสอบ) จากน้ันกด OK (ตกลง)
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HP Photosmart รายงานการทดสอบตนเองมีขอมูลดังตอไปนี้:
● ขอมูลผลิตภัณฑ จะมขีอมูลของหมายเลขรุน หมายเลขลําดับของเครื่อง

และขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
● ขอมูลการปรับปรุง จะมีขอมูลของหมายเลขเวอรช่ันของเฟรมแวร และ

ขอมูลที่แสดงวาไดมกีารติดต้ังอุปกรณเสริมในการพิมพ 2 หนาของ HP
(Duplexer)ในเคร่ืองแลวหรือไม

● ขอมูลระบบการสงหมึกพิมพ: จะแสดงปริมาณของหมึกพิมพโดยประมาณ
สถานะ วันท่ีติดต้ังและวันหมดอายุของตลับหมึกพิมพแตละตลับ

● ขอมูลของหัวพิมพ: จะแสดงขอมูลที่อาจนําไปใชในการวิเคราะห โดยจะ
ตองแจงขอมูลดังกลาวที่ HP customer support (แผนกสนับสนุนลูกคา
ของ HP)

● พารามิเตอรของหัวพิมพ: จะแสดงขอมูลที่อาจนําไปใชในการวิเคราะห
โดยจะตองแจงขอมูลดังกลาวที่ HP customer support (แผนกสนับ
สนุนลูกคาของ HP)

● Print quality pattern (รูปแบบคุณภาพงานพิมพ) : จะแสดงกรอบสีหก
กรอบซึ่งเปนตัวแทนของตลับหมึกพิมพทั้งหกตลับ เมื่อมแีถบปรากฎขึ้นใน
กรอบสี หรือ มีกรอบสีหายไป ใหทําความสะอาดหัวพิมพโดยใชข้ันตอน
ตามที่อธิบายใน การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ หากกรอบสี
แสดงใหเห็นวาคุณภาพของการพิมพยังมปีญหาภายหลังการทําความ
สะอาดหัวพิมพ ใหปรับตําแหนงของเครื่องพิมพโดยใชข้ันตอนตามท่ี
อธิบายในการปรับตําแหนงเครื่องพิมพ หากกรอบสียังแสดงใหเห็นวา
คุณภาพของการพิมพมีปญหาภายหลังการทําความสะอาดหัวพิมพ และการ
ปรับตําแหนงของเครื่องพิมพแลว โปรดติดตอ HP Customer Care (
แผนกดูแลลูกคาของ HP)

● บันทึกการปฏิบัตงิาน: จะแสดงขอมูลท่ีอาจนําไปใชในการวิเคราะห โดยจะ
ตองแจงขอมูลดังกลาวที่ HP customer support (แผนกสนับสนุนลูกคา
ของ HP)
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รายงานการทดสอบตนเอง

การปรับตําแหนงเครื่องพิมพ 
ใชข้ันตอนดังตอไปนี้เมื่อรายงานการทดสอบตนเองแสดงแถบหรือเสนสีขาวใน
กรอบสี

หากกรอบสีแสดงใหเห็นวาคุณภาพของการพิมพยังมปีญหาภายหลังการทํา
ความสะอาดหัวพิมพ ใหปรับตําแหนงของเครื่องพิมพโดยใชข้ันตอนตามท่ี
อธิบายใน การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ หากคุณภาพการพิมพยังคง
ไมดีข้ึนหลังจากการทําความสะอาดหัวพิมพและปรับตําแหนงของเครื่องพิมพ
แลว โปรดติดตอ HP Customer Care (แผนกดูแลลูกคาของ HP)
1. ปอนกระดาษ A4 สีขาวที่ยังไมไดใชงานลงในถาดกระดาษหลัก
2. กด Menu (เมน)ู
3. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
4. เลือก Align printer (ปรับตําแหนงเครื่องพิมพ) จากนั้นกด OK (ตกลง)

เครื่องจะปรับตําแหนงของหัวพิมพ พิมพหนาที่ปรับตําแหนง และปรับต้ัง
คาเครื่องพิมพตามมาตรฐาน การนํามาใชซ้ําหรือการยกเลิกหนาที่ปรับ
ตําแหนง

พิมพหนาตัวอยาง
คุณสามารถพิมพหนาตัวอยาง เพ่ือทดสอบคุณภาพการพิมพภาพถายของเครื่อง
พิมพ และเพื่อใหแนใจวาปอนกระดาษไวอยางถูกตอง
1. ปอนกระดาษในถาดปอนกระดาษหลัก ใชกระดาษธรรมดา เพ่ือประหยัด

กระดาษภาพถาย
2. กด Menu (เมน)ู
3. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
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4. เลือก Print sample Page (พิมพหนาตัวอยาง) จากนั้นกด OK (ตกลง)

การอัปเดตซอฟตแวร
ดาวนโหลดการอัปเดตซอฟตแวรของเครื่องพิมพเปนประจํา เพ่ือใหมคุีณสมบัติ
และการปรับปรุงลาสุดอยูเสมอ คุณสามารถดาวนโหลดการอัปเดตซอฟตแวรลา
สุดไดท่ี www.hp.com/support หรือใช HP Software Update

หมายเหตุ การอัปเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพที่ดาวนโหลดจากเว็บไซต 
ของ HP จะไมอัปเดตซอฟตแวร HP Image Zone

การดาวนโหลดซอฟตแวร (สําหรับผูใช Windows)

หมายเหตุ โปรดเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตกอนที่จะใช HP Software
Update

1. จากเมนู Start ของ Windows ใหเลือก Programs (ใน Windows
XP ใหเลือก All Programs) > HP > HP Software Update The
HP Software Update window opens

2. คลิกที่ Next (ถัดไป) HP Software Update จะคนหาในเว็บไซตของ
HP เพ่ือหาขอมูลอัปเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพ หากคอมพิวเตอรไมมี
ซอฟตแวรเครื่องพิมพเวอรชันลาสุดติดต้ังอยู การอัปเดตซอฟตแวรจะ
ปรากฏในหนาตาง HP Software Update

หมายเหตุ หากคอมพิวเตอรไมมีซอฟตแวรเครื่องพิมพเวอรชันลา
สุดติดต้ังอยู การอัปเดตซอฟตแวรจะปรากฏในหนาตาง HP
Software Update “No new updates available” (ไมมีการ
อัปเดตใหม)

3. หากมกีารอัปเดตสําหรับซอฟตแวร ใหคลิกที่ชองทําเครื่องหมายถัดจากการ
อัปเดตซอฟตแวร เพ่ือเลือก

4. คลิกที่ Next (ถัดไป)
5. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดต้ังใหเสร็จสมบูรณ

การดาวนโหลดซอฟตแวร (สําหรับผูใช Macintosh)

หมายเหตุ โปรดเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตกอนที่จะใช HP Photosmart
Updater

1. สําหรับ Macintosh ใหเปด HP Image Zone
2. จากเมน ูSettings (การตั้งคา) เลือกHP Photosmart Updater
3. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดต้ังใหเสร็จสมบูรณ
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หากมกีารใชไฟรวอลล จะตองปอนขอมูลของพร็อกซี่เซิรฟเวอรใน
โปรแกรมอัปเดตกอน

การเก็บรักษาและการขนยายเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ
ปกปองเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพโดยเก็บรักษาไวอยางเหมาะสมเมื่อไมได
ใชงาน

การเก็บรักษาและการขนยายเครื่องพิมพ   
เครื่องพิมพนี้ผลิตข้ึนเพ่ือใหคงทนตอการเวนการใชงานทั้งระยะสั้นๆ และระยะ
เวลานาน เก็บรักษาเครื่องพิมพไวในอาคาร ใหพนจากแสงแดด และไมมี
อุณหภูมิสูงหรือตํ่าเกินไป

ขอควรระวัง เพ่ือปองกันการสูญเสียหรือการไหลซึมของหมึกพิมพ อยา
ขนยายหรือเก็บรักษาเครื่องพิมพโดยการวางตะแคงทางดานขาง และ
ปลอยตลับหมึกพิมพทิ้งไวในเครื่องพิมพขณะเก็บรักษาและขนยาย

การเก็บรักษาและการขนยายตลับหมึกพิมพ   
ในขณะท่ีขนยายหรือเก็บรักษาเครื่องพิมพ ใหใสตลับหมึกพิมพท่ีเปดใชแลวไว
ในเครื่องพิมพเสมอเพื่อปองกันหมึกแหง

ขอควรระวัง 1 เพ่ือปองกันการสูญเสียหรือการไหลซึมของหมึกพิมพ ใส
ตลับหมึกพิมพในเครื่องพิมพไวเสมอขณะที่มกีารขนยายเครื่องพิมพ และ
หลีกเล่ียงการนําตลับหมึกพิมพที่ใชแลวออกจากเครื่องพิมพเปนระยะ
เวลานาน

ขอควรระวัง 2 ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไดทํางานตามรอบการปดเครื่อง
จนเสร็จสมบูรณ กอนที่จะถอดปลั๊กไฟ เพ่ือใหเครื่องพิมพสามารถเก็บ
ตลับหมึกพิมพไดอยางเหมาะสม

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือยืดอายุการใชงานของตลับหมึกพิมพของ
HP และเพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด:
เก็บตลับหมึกพิมพที่ไมไดใชงานไวในบรรจุภัณฑเดิมที่ผนึกไวอยางแนนหนา
จนกวาจะใชงาน เก็บรักษาตลับหมึกพิมพที่อุณหภูมิหอง (15-35 °C หรือ
59-95 °F)
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การรักษาคุณภาพของกระดาษภาพถาย     
เพ่ือใหการใชกระดาษภาพถายมีประสิทธิภาพดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนํา
ในหัวขอนี้

การเก็บรักษากระดาษภาพถาย
● เก็บรักษากระดาษภาพถายไวในบรรจภุัณฑเดิม หรือในถุงพลาสติคท่ีผนึก

ได
● เก็บกระดาษภาพถายที่อยูในบรรจภุัณฑไวบนพื้นผิวที่เรียบ เย็น และแหง

สนิท
● เก็บกระดาษภาพถายที่ไมใชกลับในถุงพลาสติก กระดาษที่ทิ้งไวในเครื่อง

พิมพเปนเวลานานๆ อาจมวนงอได

การจับกระดาษภาพถาย
● จับกระดาษภาพถายท่ีขอบกระดาษทุกคร้ัง เพ่ือไมใหมีรอยนิ้วมือ
● หากกระดาษภาพถายมีขอบมวนงอ ใหใสในถุงพลาสติกและคอยๆ งอกลับ

ไปในทางตรงกันขาม เพ่ือใหกระดาษกลับมาเรียบตรง
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7 การแกไขปญหา 
เครื่องพิมพ HP Photosmart ไดรับการออกแบบใหใชงานไดอยางงายดาย
และมีประสิทธิภาพ หัวขอนี้จะเปนการตอบคําถามที่พบบอยเกี่ยวกับการใช
เครื่องพิมพ และการพิมพโดยไมใชคอมพิวเตอร บทนี้ประกอบดวยขอมูลในหัว
ขอตอไปนี้:
● ปญหาดานฮารดแวรของเครื่องพิมพ
● ปญหาดานการพิมพ
● ขอความแสดงขอผิดพลาด:
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหา โปรดดูท่ี:
● การแกไขปญหาการติดตั้งซอฟตแวร: คูมือ เริ่มตนอยางรวดเร็ว ทีไ่ดรับ

พรอมเครื่องพิมพ
● การแกไขปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพและการพิมพจากคอมพิวเตอร: วิธี

ใชเครื่องพิมพ HP Photosmart ทางหนาจอคอมพิวเตอร สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการดูวิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart ทางหนาจอ โปรดดูที่
ยินดีตอนรับ ผูใชเครื่อง Macintosh กรุณาศึกษาตัวเลือกการแกไขปญหา
และไฟลเอกสาร Readmeไดท่ีเมนู HP Photosmart  ใน Dock

ปญหาดานฮารดแวรของเครื่องพิมพ  
กอนที่จะติดตอ HP Customer Care (แผนกบริการลูกคาของ HP) โปรด
อานหัวขอนี้เพ่ือดูคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขปญหา หรือเขาสูบริการสนับสนุน
แบบออนไลนไดที่ www.hp.com/support

หมายเหตุ หากใชสาย USB เช่ือมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร ขอ
แนะนําใหใชสาย USB 2.0 เต็มความเร็วยาวไมเกิน 3 เมตร (10 ฟุต)
เพ่ือลดการรบกวนจากสนามแมเหล็กแรงสูงท่ีอาจพบในบริเวณที่เช่ือมตอ
สายใหนอยที่สุด

ไฟกะพริบเปนสฟีา แตเครื่องพิมพไมพิมพ
วิธแีกไข แสดงวาเครื่องพิมพกําลังประมวลผลขอมูลอยู ใหรอจนกวาจะ
ประมวลผลเสร็จสมบูรณ
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ไฟเตือนติดอยู

วิธแีกไข
● ดูคําแนะนําที่จอแสดงผลของเครื่องพิมพ เมื่อเช่ือมตอกลองดิจิตอลเขา

กับเครื่องพิมพ โปรดดูคําแนะนําจากจอแสดงผลของกลอง หากเครื่อง
พิมพตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรดดูคําแนะนําที่หนาจอ
คอมพิวเตอร

● ปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออก รอประมาณ 10 วินาที จากนั้น
ตอสายไฟกลับเขาที่ เปดเครื่องพิมพ

หากไฟเตือนยังคงติดอยู หลังจากลองแกปญหาดวยวิธีขางตนแลว โปรดดู
ที่www.hp.com/supportหรือติดตอ HP Customer Care  
(แผนกบริการลูกคาของ HP) เพ่ือขอคําแนะนํา

เครื่องพิมพไมพบและไมแสดงภาพถายทีเ่ก็บไวในการดหนวยความจํา

สาเหตุ การดหนวยความจําอาจมีไฟลประเภทที่เครื่องพิมพไมสามารถ
อานไดโดยตรง

วิธแีกไข
● โปรดบันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร จากนั้นพิมพจาก

คอมพิวเตอร โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากเอกสารที่มาพรอมกลอง
และวิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart ทางหนาจอคอมพิวเตอร

● เมื่อถายภาพครั้งถัดไป โปรดตั้งคาของกลองดิจิตอลใหบันทึกภาพถาย
ในรูปแบบไฟลที่เครื่องพิมพสามารถอานจากการดไดโดยตรง โปรดดู
รายชื่อรูปแบบไฟลที่สามารถรองรับไดท่ีขอมูลจําเพาะของเครื่อง
พิมพ สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งคากลองดิจิตอลเพื่อใหบันทึก
ในรูปแบบไฟลที่ตองการ โปรดอานเอกสารที่มาพรอมกับกลอง

คุณอาจตองจัดรูปแบบการดหนวยความจําใหม หากยังพบปญหาเดิม
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เครื่องพิมพเสียบปลั๊กอยู แตเปดเครื่องไมได

วิธแีกไข
● เครื่องพิมพอาจไดรับกระแสไฟมากเกินไป ถอดสายไฟของเครื่อง

พิมพออก รอประมาณ 10 วินาที จากนั้นตอสายไฟกลับเขาที่ และเปด
เครื่องพิมพ

● เครื่องพิมพอาจตออยูกับปล๊ักพวงซึ่งยังไมไดเปดสวิตช เปดสวิตชของ
ปลั๊กพวง จากนั้นเปดเครื่องพิมพ

● สายไฟอาจชํารุด ตรวจสอบวาไฟสีเขียวตรงสายไฟติดอยูหรือไม

เครื่องพิมพสงเสียงดังเมื่อมกีารเปดเครื่อง หรือหลังจากทิ้งไวครูหนึ่งโดยไมมี
การใชงาน

วิธแีกไข เครื่องพิมพอาจสงเสียงดังหลังจากไมไดใชงานเปนระยะเวลา
นานๆ (ประมาณ 2 สัปดาห) หรือเมื่อไฟฟาตก ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ เครื่อง
พิมพกําลังดําเนินการบํารุงรักษาตนเองโดยอัตโนมัติเพ่ือรักษาคุณภาพของ
งานพิมพใหดีที่สุด

ไฟทุกดวงในเครื่องพิมพจะกระพริบ

วิธแีกไข เครื่องพิมพมขีอผิดพลาดทางดานฮารดแวรอาจตองไดรับการ
แกไข ถอดสายไฟของเครื่องพิมพออก รอประมาณ 10 วินาที จากนั้นตอ
สายไฟกลับเขาที่ เปดเครื่องพิมพ หากไฟยังคงกะพริบอยู โปรดไปที่
www.hp.com/support หรือติดตอ HP Customer Care  
(แผนกบริการลูกคาของ HP) เพ่ือขอคําแนะนํา

ปญหาดานการพิมพ
กอนที่จะติดตอ HP Customer Care (แผนกบริการลูกคาของ HP) โปรด
อานหัวขอนี้เพ่ือดูคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขปญหา หรือเขาสูบริการสนับสนุน
แบบออนไลนไดที่ www.hp.com/support

เครื่องพิมพไมพิมพภาพแบบไมมขีอบเมื่อสั่งพิมพจากแผงควบคุม

วิธแีกไข กดปุม Layout (เลยเอาต) เพ่ือเลือกตัวเลือกOne photo
per sheet, borderless (1 แผนตอภาพ แบบไมมีขอบ) เมื่อมีการใส
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การดหนวยความจําในเครื่องพิมพ ที่ตรงกลางดานลางหนาจอของเครื่อง
พิมพจะปรากฎกรอบสี่เหลี่ยมสีสมข้ึนมาเพื่อแสดงการเลือกตัวเลือกน้ี

การพิมพชามาก

วิธแีกไข อาจเกิดจากเหตุการณดังตอไปนี้: 1) เครื่องกําลังพิมพกราฟก
หรือภาพถาย PDF ที่มีความละเอียดสูง 2) คุณอาจเลือกคาความละเอียด
สูงสูดในการพิมพ งานพิมพขนาดใหญที่ซับซอนและมกีราฟกหรือภาพถาย
จะพิมพชากวาเอกสารที่เปนขอความ โดยเฉพาะงานพิมพที่มคีวามละเอียด
สูง

ถาดกระดาษหลักปอนกระดาษเขาเครื่องพิมพไมถูกตอง

วิธแีกไข
● อาจมกีระดาษอยูในถาดกระดาษหลักมากเกินไป นํากระดาษออกบาง

สวนและลองพิมพใหมอีกครั้งหนึ่ง
● ถาดกระดาษหลักอาจยังไมเลื่อนเขาท่ีจนสุด ดันถาดกระดาษหลักให

เขาที่จนสุด
● ตัวกั้นกระดาษอาจปรับไวไมถูกตอง ปรับตัวกั้นกระดาษใหชิดกับ

ขอบกระดาษพอดี โดยไมทําใหกระดาษงอ
● กระดาษอาจติดกันหลายแผน นํากระดาษของจากถาดกระดาษหลัก

คลี่ขอบกระดาษเพื่อแยกกระดาษออกจากกัน แลวจึงใสกระดาษกลับ
เขาถาดและลองพิมพใหมอีกครั้ง

● หากกระดาษยับหรืองอ ลองเปลี่ยนไปใชกระดาษอื่น
● กระดาษอาจหนาหรือบางเกินไป ใชกระดาษอิงคเจ็ตที่ HP ออกแบบ

มาเพื่อใหไดผลงานพิมพที่ดีท่ีสุด โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ เลือก
กระดาษใหถูกประเภท

กระดาษทีพ่ิมพออกมาหลนจากถาดกระดาษออก

วิธแีกไข ใหเลื่อนที่รองถาดกระดาษออกมาเสมอเพื่อมีการพิมพงาน

กระดาษทีพ่ิมพออกมาเปนคลื่นหรือมวนงอ

วิธแีกไข งานที่สั่งพิมพใชหมึกปริมาณมากกวาปกติ ใหสั่งพิมพงานจาก
คอมพิวเตอร และใชซอฟตแวรเครื่องพิมพเพ่ือลดระดับความเขมของ
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หมึก โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจากวิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart
ทางหนาจอ

เอกสารทีพ่ิมพ เอียงและไมตรงจุดกึ่งกลาง

วิธแีกไข
● ทานอาจปอนกระดาษไมถูกตอง ปอนกระดาษใหม โดยตรวจสอบวา

กระดาษนั้นจัดวางอยางถูกตองในถาดปอนกระดาษหลัก และตัวกั้น
กระดาษทั้งหมดอยูชิดขอบกระดาษ โปรดดูคําแนะนําในการ
ปอนกระดาษที่ การปอนกระดาษ

● หากใชอุปกรณเสริมในการพิมพสองหนา ลองนําอุปกรณดังกลาวออก
และพิมพใหมอีกคร้ังหนึ่ง

● อาจตองปรับตําแหนงของเครื่องพิมพใหม โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่
การปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

สขีองงานพิมพไมสวย

วิธแีกไข
● หมึกของตลับหมึกพิมพบางตลับใกลจะหมดทําใหมีการใชสีอื่นแทนใน

ขณะท่ีมกีารพิมพ ตรวจสอบปริมาณหมึกพิมพโดยการดึงการดหนวย
ความจําออก และกดที่ Select Photos (เลือกภาพถาย)   หาก
หมึกในตลับหมึกพิมพใกลหมด โปรดเปลี่ยนใหม โปรดดูขอมูลเพิ่ม
เติมที่ การใสตลับหมึกพิมพ

● อาจตองปรับตําแหนงของเครื่องพิมพใหม โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่
การปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

● อาจตองทําความสะอาดหัวเข็ม โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมท่ี การทําความ
สะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ

ไมมกีระดาษออกมาหรือกระดาษติดขณะพิมพ

วิธแีกไข
● เครื่องพิมพอาจตองการการตรวจสอบ โปรดอานคําแนะนําท่ีจอแสดง

ผลของเครื่องพิมพ
● อาจเกิดไฟฟาดับหรือตอปล๊ักตางๆ ไวไมแนน โปรดตรวจสอบวา

เครื่องพิมพเปดอยู และเสียบสายไฟแนนดีแลว
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● อาจไมไดใสกระดาษในถาดกระดาษหลักหรือถาดกระดาษภาพถาย
ตรวจสอบดูวาไดปอนกระดาษถูกตอง โปรดดูคําแนะนําในการ
ปอนกระดาษที่ การปอนกระดาษ

● หากกระดาษติดขณะพิมพ ปฏิบัติดังตอไปนี้:
– ปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออก นํากระดาษที่ติดอยูในเครื่อง

พิมพออก ถอดฝาปดดานหลังออก คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดอยูออก
จากเครื่องพิมพแลวปดฝากลับตามเดิม หากไมสามารถดึง
กระดาษที่ติดจากฝาดานหลังออกมาได ลงดึงกระดาษจากตรง
กลางเครื่องพิมพโดยการเปดฝาสําหรับกระดาษติดที่อยูภายในฝา
ครอบดานบน โปรดดูวิธีการดึงกระดาษติดออกไดที่ ขอผิดพลาด
เกี่ยวกับกระดาษ เมื่อดึงกระดาษออกเรียบรอยแลว ใหเสียบปลั๊ก
กลับเขาไป เปดเครื่อง และลองพิมพอีกครั้งหนึ่ง

– ในขณะท่ีพิมพฉลาก โปรดตรวจสอบวาฉลากไมหลุดออกจาก
แผนปดดานหลังขณะท่ีผานเครื่องพิมพ

มกีระดาษเปลาออกจากเครื่องพิมพ

สาเหตุ คุณอาจสั่งพิมพ และยกเลิกการพิมพกลางคัน
วิธแีกไข หากยกเลิกงานพิมพกอนที่เครื่องพิมพจะเริ่มพิมพ เครื่องอาจ
ปอนกระดาษเพื่อเตรียมพิมพแลว เมื่อพิมพงานครั้งถัดไป เครื่องพิมพจะ
ปอนกระดาษเปลาออกมากอนที่จะเร่ิมตนพิมพงานใหม

สาเหตุ อาจมีการสงการพิมพที่มีปริมาณขอมูลมากไปยังเครื่องพิมพ

วิธแีกไข ใหรอจนกวาหัวพิมพเริ่มทํางาน จากนั้นเครื่องพิมพจะเริ่มพิมพ
งานออกมา

เครื่องพิมพขอใหสั่งพิมพหนาทีม่กีารจัดตําแหนง

สาเหตุ เครื่องพิมพจะทําการจัดตําแหนงของหัวพิมพเปนระยะเพื่อรักษา
คุณภาพของงานพิมพใหดีที่สุด

วิธแีกไข เมื่อจัดตําแหนงเรียบรอยแลว เครื่องจะปอนซองหรือกระดาษ
A4 เปลา การนํามาใชซ้ําหรือการยกเลิกหนาท่ีปรับตําแหนง

เครื่องพิมพไมพิมพเมื่อใชการตั้งคาเริ่มตนของเครื่อง

วิธแีกไข คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังคาการพิมพของภาพถายที่เลือกไว
การตั้งคาการพิมพที่ใชกับภาพถาย จะแทนที่การตั้งคาเริ่มตนของเคร่ือง
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พิมพ ยกเลิกการตั้งคาการพิมพทั้งหมดที่ใชกับภาพถาย โดยยกเลิกการ
เลือกภาพ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การเลือกภาพถายที่จะพิมพ

เครื่องพิมพปอนกระดาษออกมาในขณะทีเ่ตรียมการพิมพ

วิธแีกไข แสงสวางอาจรบกวนการทํางานของเครื่องตรวจจับกระดาษ
ยายเครื่องพิมพใหพนบริเวณท่ีมแีสงแดดสองโดยตรง

คุณภาพงานพิมพต่ํา

วิธแีกไข
● หมึกของตลับหมึกพิมพบางตลับอาจจะใกลหมดทําใหมีการใชสีอื่น

แทนในขณะที่มีการพิมพ ตรวจสอบปริมาณหมึกพิมพโดยการดึง
การดหนวยความจําออก และกดที่ Select Photos (เลือกภาพ
ถาย)   หากหมึกในตลับหมึกพิมพใกลหมด โปรดเปลี่ยนใหม โปรด
ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ การใสตลับหมึกพิมพ

● ใชกระดาษภาพถายท่ีออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องพิมพนี้ เพ่ือใหงาน
พิมพออกมาดีท่ีสุด โปรดใชกระดาษที่แนะนําใน เลือกกระดาษใหถูก
ประเภท

● คุณอาจพิมพลงบนกระดาษผิดดาน โปรดตรวจสอบวาไดใสกระดาษ
ดานที่จะพิมพโดยคว่ําหนาลง

● คุณอาจเลือกความละเอียดตํ่าจากกลองดิจิตอล ลดขนาดของภาพ และ
ลองพิมพอีกครั้ง เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดียิ่งข้ึนในอนาคต โปรดต้ังคา
ความละเอียดของกลองดิจิตอลใหสูงข้ึน

● หรืออาจเกิดจากปญหาของตลับหมึกพิมพหรือหัวพิมพ โปรดปฏิบัติดัง
นี้:
– ดึงตลับหมึกพิมพออกและใสกลับเขาไปใหมทีละตลับ ตรวจดูการ

ใสกลับใหถูกตองโดยใหตลับลงล็อคพอดี
– ใชข้ันตอนทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ โปรดดูขอมูล

เพ่ิมเติมท่ี การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ
– ปรับตําแหนงเครื่องพิมพ โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ การปรับ

ตําแหนงเครื่องพิมพ
– หากยังคงเปดปญหาเกี่ยวกับการพิมพแมวาจะลองแกไขปญหา

ดวยวิธีการขางตนทั้งหมดแลว โปรดติดตอ HP Customer
Care (แผนกบริการลูกคาของ HP)
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เครื่องพิมพพิมพภาพถายไมถูกตอง

วิธแีกไข
● คุณอาจใสกระดาษภาพถายไมถูกตอง ใสกระดาษภาพถายโดยใหดาน

ที่จะพิมพคว่ําหนาลง
● กระดาษภาพถายอาจปอนเขาสูเครื่องพิมพไมถูกตอง โปรดปฏิบัติดัง

นี้:
– ตรวจสอบวามีกระดาษติดหรือไม โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ขอผิด

พลาดเกี่ยวกับกระดาษ
– ใสกระดาษใหสุดถาดกระดาษภาพถาย
– ปอนกระดาษภาพถายครั้งละแผน

ภาพในกลองดิจิตอลทีท่ําเครื่องหมายไวไมพิมพออกมา

วิธแีกไข กลองดิจิตอลบางรุนอาจมีตัวเลือกใหทําเครื่องหมายภาพถายท่ี
ตองการพิมพจากหนวยความจําในกลองและจากการดหนวยความจํา หาก
คุณไดทําเครื่องหมายภาพจากหนวยความจําในกลองและยายภาพน้ันไปยัง
การดหนวยความจํา เครื่องหมายที่ทําไวจะไมยายตามมาดวย โปรดทํา
เครื่องหมายภาพถายที่ตองการพิมพหลังจากที่ยายภาพจากหนวยความจํา
ภายในของกลองไปยังการดหนวยความจําแลว

ขอความแสดงขอผิดพลาด     
กอนที่จะติดตอ HP Customer Care (แผนกบริการลูกคาของ HP) โปรด
อานหัวขอนี้เพ่ือดูคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขปญหา หรือเขาสูบริการสนับสนุน
แบบออนไลนไดที่ www.hp.com/support
ขอความแสดงขอผิดพลาดทีป่รากฏบนหนาจอเครื่องพิมพแบงประเภทไดดังน้ี:
● ขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
● ขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
● ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
● ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพดวยคอมพิวเตอร

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
กอนที่จะติดตอ HP Customer Care (แผนกบริการลูกคาของ HP) โปรด
อานหัวขอนี้เพ่ือดูคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขปญหา หรือเขาสูบริการสนับสนุน
แบบออนไลนไดที่ www.hp.com/support
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Paper jam (กระดาษติด) Clear jam then
press OK. (ดึงกระดาษออก และกดตกลง)

วิธแีกไข ปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออก นํากระดาษท่ีติดอยูใน
เครื่องพิมพออก ถอดฝาปดดานหลังออก คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดอยูออก
จากเครื่องพิมพแลวปดฝากลับตามเดิม

1 ยกฝาดานหลังขึ้นเพ่ือดึงกระดาษท่ีติดอยูออก

หากไมสามารถดึงกระดาษที่ติดจากฝาดานหลังออกมาได ลองดึงกระดาษ
จากตรงกลางเครื่องพิมพโดยการเปดฝาสําหรับกระดาษติดที่อยูภายในฝา
ครอบดานบน

1 ปดฝาสําหรับกระดาษติดเพ่ือดึงกระดาษออกจากตรงกลางของเครื่องพิมพ

ตอสายไฟ และเปดเครื่องพิมพ
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Out of paper (กระดาษหมด) Load paper
then press OK (ปอนกระดาษในถาดกระดาษและกดตกลง)

วิธแีกไข ปอนกระดาษใสถาด จากนั้นกด OK (ตกลง) เพ่ือพิมพตอ
โปรดดูคําแนะนําในการปอนกระดาษที่ การปอนกระดาษ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Unsupported media size (ไมรองรับขนาด
สื่อการพิมพ)

วิธแีกไข เครื่องพิมพไมสามารถใชกระดาษขนาดที่บรรจุไวในถาด กด
OK (ตกลง) แลวปอนกระดาษขนาดที่เหมาะสมลงไปแทน โปรดดูรายการ
ขนาดกระดาษที่ใชงานไดที่ ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Automatic paper sensor failed. (เครื่อง
ตรวจจับกระดาษไมทํางาน)

วิธแีกไข เครื่องตรวจจับกระดาษถูกกีดขวางหรือชํารุด ลองยายเครื่อง
พิมพใหพนจากบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรง จากนั้นกด OK (ตกลง)
และลองพิมพใหม หากไมไดผล โปรดดูที่ www.hp.com/support หรือ
ติดตอ HP Customer Care (แผนกบริการลูกคาของ HP)

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
กอนที่จะติดตอ HP Customer Care (แผนกบริการลูกคาของ HP) โปรด
อานหัวขอนี้เพ่ือดูคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขปญหา หรือเขาสูบริการสนับสนุน
แบบออนไลนไดที่ www.hp.com/support

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Wrong ink cartridge(s) installed (ใสตลับ
หมึกพิมพผิด)

วิธแีกไข ในการตั้งคาเครื่องพิมพและพิมพงานดวย HP Photosmart
เปนคร้ังแรก ตรวจสอบวาไดใสตลับหมึกพิมพที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ
แลว หมีกในตลับหมึกพิมพนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพ่ือใชผสมกับหมึกในหัว
พิมพ

ในการแกไขใหเปลี่ยนหมึกพิมพที่เกิดปญหาโดยใชหมึกพิมพที่สงมาพรอม
กับเครื่องพิมพHP Photosmart
โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ การใสตลับหมึก
พิมพ
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: ตลับหมึกพิมพไมถูกตอง 
สาเหตุ ไดมีการติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ีไมถูกตอง

วิธแีกไข ตลับหมึกพิมพดังกลาวไมสามารถใชงานไดภายหลังอุปกรณ
ตรวจจับเริ่มการทํางาน โปรดเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหเปนตลับที่ถูกตอง
สําหรับเครื่องพิมพ HP Photosmart คุณสามารถคนหาหมายเลขของ
ตลับหมึกพิมพที่ใชกับเครื่องพิมพนี้ไดโดยดูจากปกหลังของคูมือการพิมพ
นี้

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ การใสตลับหมึก
พิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพทันท ี  
สาเหตุ ตลับหมึกพิมพน้ีหมึกใกลหมด

วิธแีกไข คุณจะพิมพงานตอไปไดไมนานนักจากหมึกที่ยังเหลืออยูภายใน
หัวพิมพ โปรดเปลี่ยนตลับหมึกพิมพนี้ หรือกด OK (ตกลง) เพ่ือดําเนิน
การตอไป

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ การใสตลับหมึก
พิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ตลับหมึกพิมพวางเปลา   
สาเหตุ ตลับหมึกพิมพน้ีหมึกหมด

วิธแีกไข เปลี่ยนตลับหมึกพิมพนี้ดวยตลับใหม
● หากไมมีหมึกในตลับหมึกพิมพสีดํา คุณยังสามารถพิมพงานตอไปได

ดวยหมึกพิมพสีอ่ืนๆ โดยการเลือกตัวเลือกท่ีแสดงในหนาจอของ
เครื่องพิมพ

● หากไมมีหมึกในตลับหมึกพิมพสี คุณยังสามารถพิมพงานตอไปได
ดวยหมึกพิมพสีดํา โดยการเลือกตัวเลือกท่ีแสดงในหนาจอของเครื่อง
พิมพ

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสถานะของการพิมพงานของคุณ กด OK (ตกลง) เพ่ือ
ดําเนินการตอไป หากเครื่องพิมพ HP Photosmart กําลังพิมพงาน
คางอยู กด Cancel (ยกเลิก) และเริ่มการพิมพใหม

หมายเหตุ คุณภาพของขอความและภาพถายของงานพิมพจะแตก
ตางกันเมื่อนําตลับหมึกพิมพทั้งหมดมาใชงาน หากไมเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพที่หมดแลวทันที งานพิมพทั้งหมดจะหยุดลง
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โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ การใสตลับหมึก
พิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: พิมพไมได
สาเหตุ ตลับหมึกพิมพน้ีหมึกหมด

วิธแีกไข เปลี่ยนตลับหมึกพิมพนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพิมพงานได

เครื่องพิมพ HP Photosmart จะไมพิมพตอจนกวาจะมีการเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพใหม หยุดงานพิมพทั้งหมด
โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ การใสตลับหมึก
พิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ     
สาเหตุ ตลับหมึกพิมพน้ีเสียหายหรือสูญหาย

วิธแีกไข เปลี่ยนตลับหมึกพิมพนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพิมพงานได หาก
ตลับหมึกพิมพตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP Photosmart ครบ หนา
สัมผัสของตลับหมึกอาจสกปรก

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ การใสตลับหมึก
พิมพ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการทําความสะอาดหนาสัมผัสของตลับ
หมึกพิมพที่ การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับบรรจุหมึกดวยตนเอง
หากตลับหมึกพิมพตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP Photosmart ครบ และ
ไดทําความสะอาดหนาสัมผัสของตลับหมึกแลว ยังมขีอความปรากฏอยู ให
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม ถอดตลับหมึกพิมพท่ีชํารุดออกและดูวันท่ีที่สิ้น
สุดการรับประกันดานลางของตลับซึ่งจะอยูในรูปของ YYYY/MMM/DD  
(ป/เดือน/วัน) หากยังไมถึงวันสิ้นอายกุารรับประกัน โปรดติดตอ
HP Customer Care (แผนกดูแลลูกคาของ HP) เพ่ือขอรับตลับหมึก
พิมพตลับใหม

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Ink expiration near (หมึกพิมพใกลหมดอาย)ุ 
สาเหตุ หมึกในตลับหมึกพิมพน้ีใกลหมดอายุ

วิธแีกไข หากวันที่ใชงานใกลถึงวันหมดอายุ ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ใหมเพ่ือใหคุณภาพงานออกมาดีที่สุด คุณสามารถพิมพงานตอไปไดโดย
กด OK (กด) HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของหมึกพิมพ
ที่หมดอายแุลว
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โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ การใสตลับหมึก
พิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ตลับหมึกพิมพหมดอาย ุ
สาเหตุ หมึกในตลับหมึกพิมพน้ีหมดอายแุลว

วิธแีกไข หากตลับหมึกพิมพนี้หมดอายุแลว ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม
เพ่ือใหคุณภาพงานออกมาดีท่ีสุด คุณสามารถพิมพงานตอไปไดโดยกด
OK (กด) HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของหมึกพิมพที่
หมดอายแุลว

โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ การใสตลับหมึก
พิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: หมึกพิมพทีไ่มใชของ HP 
สาเหตุ เครื่องพิมพ HP Photosmartตรวจพบหมึกพิมพที่ไมใชของ HP
วิธแีกไข โปรดเปลี่ยนตลับหมึกพิมพน้ี หรือกด OK (ตกลง) เพ่ือดําเนิน
การตอไป

HP ขอแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมึกพิมพ HP ของ
แทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่ง
ทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเน่ือง

หมายเหตุ HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของหมึก
พิมพท่ีไมใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP จะไม
รวมอยูในการรับประกันของบริษัท

หากทานซื้อตลับหมึกพิมพ HP ของแท โปรดดูที่
www.hp.com/go/anticounterfeit

ขอความแสดงขอผิดพลาด: มกีารใชหมึกพิมพ HP ของแท  
สาเหตุ แสดงวามกีารใชงานหมึกพิมพในตลับหมึกพิมพของแทของ HP
นี้แลว

วิธแีกไข โปรดเปลี่ยนตลับหมึกพิมพน้ี หรือกด OK (ตกลง) เพ่ือดําเนิน
การตอไป
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HP ขอแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมึกพิมพ HP ของ
แทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่ง
ทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเน่ือง

หมายเหตุ HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของหมึก
พิมพท่ีไมใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP จะไม
รวมอยูในการรับประกันของบริษัท

หากทานซื้อตลับหมึกพิมพ HP ของแท โปรดดูที่
www.hp.com/go/anticounterfeit

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ตารางการบํารุงรักษา  
สาเหตุ การบํารุงรักษาเครื่องพิมพโดยการปรับตําแหนงและตั้งคา
มาตรฐานของหัวพิมพเปนสิ่งจําเปน

วิธแีกไข คุณตองปรับตําแหนงของเครื่องพิมพเพ่ือใหคุณภาพการพิมพ
ออกมาดีที่สุด ปอนกระดาษ A4 สีขาวที่ยังไมไดใชงานลงในถาดกระดาษ
หลัก กด OK (ตกลง) เครื่องพิมพ HP Photosmart จะปรับตําแหนงหัว
พิมพ ต้ังคามาตรฐาน และพิมพรายงานการทดสอบออกมา การรีไซเคิล
หรือการยกเลิกหนาท่ีปรับตําแหนง

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ขอผิดพลาดเกี่ยวกับคามาตรฐาน
สาเหตุ จะใชคําส่ังเกี่ยวกับประเภทของกระดาษที่ปอนในถาดกระดาษ
หลักไมได ขณะทําการปรับตําแหนงเคร่ืองพิมพ
วิธแีกไข หากในถาดกระดาษหลักมกีระดาษสีหรือกระดาษภาพถายอยู
ขณะมกีารปรับตําแหนงเครื่องพิมพ อาจสงผลใหการปรับตําแหนงดังกลาว
ไมทํางาน ปอนซองหรือกระดาษเปลา A4 สีขาวลงในถาดกระดาษหลัก
และลองปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง หากการปรับตําแหนงไมทํางานอีกครั้ง
อาจเปนไปไดที่เครื่องตรวจจับหรือตลับหมึกพิมพชํารุด โปรดติดตอ
HP Customer Care (แผนกบริการลูกคาของ HP)

สาเหตุ เครื่องตรวจจับหรือตลับหมึกพิมพชํารุด

วิธแีกไข โปรดติดตอ HP Customer Care (แผนกบริการลูกคาของ
HP)
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: แปนวางตลับหมึกพิมพติด 
สาเหตุ มีส่ิงกีดขวางหัวพิมพ

วิธแีกไข นําสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ

การนําสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ
1. เปดฝาครอบดานบน จากนั้นเปดฝาสําหรับกระดาษติด

1 เปดฝาสําหรับกระดาษติดเพ่ือนําส่ิงกีดขวางออกจากหัวพิมพ

2. นําสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ ไดแก กระดาษหรือสิ่งพิมพอื่นๆ
3. ปดเครื่องพิมพ และเปดใหมอีกครั้งหน่ึง
4. ปดฝาสําหรับกระดาษติดและฝาครอบดานบน

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ระบบหมึกพิมพลมเหลว 
สาเหตุ ระบบหัวพิมพหรือระบบจายหมึกลมเหลว เครื่อง
พิมพHP Photosmart ไมสามารถพิมพตอไปได
วิธแีกไข ปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออก รอประมาณ 10 วินาที
จากนั้นตอสายไฟกลับเขาที่ หากยังมีขอความแสดงอยู โปรดติดตอ
HP Customer Care (แผนกบริการลูกคาของ HP)
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ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
กอนที่จะติดตอ HP Customer Care (แผนกบริการลูกคาของ HP) โปรด
อานหัวขอนี้เพ่ือดูคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขปญหา หรือเขาสูบริการสนับสนุน
แบบออนไลนไดที่ www.hp.com/support

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ภาพถายหายไป —หรือ— ภาพถายบางภาพหาย
ไป

วิธแีกไข เครื่องพิมพไมสามารถอานไฟลจากการดหนวยความจํา หรือ
ไฟลบางไฟลหายไปจากการดหนวยความจํา ลองบันทึกภาพถายลงใน
คอมพิวเตอรโดยใชกลองดิจิตอลแทนการใชการดหนวยความจํา หากยังไม
พบภาพถายอาจเปนไปไดวาคุณไดลบภาพถายดังกลาวจากการดแลวโดย
ไมไดต้ังใจ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: การใชงานการดผิดพลาด ยกเลิกงาน กด OK  
(ตกลง)—หรือ— โครงสรางของไฟลไดเร็กทอรีเกิดความเสียหาย —หรือ—
การดเกิดความเสียหาย ยกเลิกงาน กด OK (ตกลง)

สาเหตุ เครื่องพิมพไมสามารอานขอมูลจากการดหนวยความจํา และไม
สามารถพิมพหรือบันทึกงานใหเสร็จสมบูรณ ขอมูลอาจเสียหายหรือเกิด
ปญหากับตัวการดหนวยความจํา ลองปฏิบัติดังนี้:

วิธแีกไข
● บันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร และสั่งพิมพจากในคอมพิวเตอร
● หากไมไดผล ใหใชการดหนวยความจําแผนใหม หรือจัดรูปแบบ

การดหนวยความจําใหมโดยใชกลองดิจิตอล แตภาพทั้งหมดบนการด
จะหายไปทันที

● หากไมไดผล ไฟลภาพถายอาจเสียหายหรือไมสามารถอานได กอนจะ
ติดตอกับ HP Customer Care (แผนกบริการลูกคาของ HP) ลอง
ใชการดหนวยความจําอื่นดูเพ่ือดูวาเครื่องพิมพหรือการดหนวยความ
จําที่ไมทํางาน

ขอความแสดงขอผิดพลาด: พิมพภาพถายไมได
สาเหตุ การสั่งพิมพภาพมากกวา 10 ภาพตอคร้ังอาจทําใหการพิมพเกิด
ความเสียหาย สูญหาย หรือกลายเปนประเภทไฟลภาพที่ใชงานไมได โปรด
ดูประเภทไฟลภาพที่ใชงานไดที่ ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ
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วิธแีกไข
● ลองบันทึกภาพลงในคอมพิวเตอรโดยใชกลองดิจิตอลแทนการดหนวย

ความจํา
● บันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร และสั่งพิมพจากในคอมพิวเตอร
● พิมพหนาดัชนีภาพและเลือกภาพใหมอีกครั้ง โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่

เลือกภาพถายที่จะพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: การดนีม้กีารปองกันรหัสผาน ไมสามารถเปดใช
การดได

วิธแีกไข เครื่องพิมพไมสามารถอานการดหนวยความจําเนื่องจาก
ติดรหัสผาน โปรดปฏิบัติดังน้ี:
1. ถอดการดหนวยความจําออกจากเครื่องพิมพ
2. ใสการดหนวยความจําลงในอุปกรณเดิมที่ทานใชบันทึกรหัสผานลงใน

การด
3. ลบรหัสผานออกจากการดหนวยความจํา
4. นําการดออกมา และใสกลับเขาไปในชองใสการดบนเคร่ืองพิมพ
5. ลองพิมพใหมอีกครั้ง

ขอความแสดงขอผิดพลาด: การดถูกล็อค ไมสามารถเปดใชการดได
วิธแีกไข ตรวจดูวาสวิตซสําหรับล็อคการดไมไดอยูในตําแหนงปดล็อค

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ใสการดไมเขาที ่ใสการดไมเขาที ่โปรดดันเขาอีก
เล็กนอย

วิธแีกไข เครื่องพิมพตรวจพบการดหนวยความแตไมสามารถอานได
คอยๆ ดันการดเขาไปในชองจนสุด โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมท่ี การใสการด
หนวยความจํา

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ใสการดไดครั้งละ 1 ใบ โปรดดึงการดหนวยความ
จําออก —หรือ— ใสการดไดครั้งละ 1 ใบเทานั้น โปรดยกเลิกการเชื่อมตอ/ดึง
อุปกรณออก

วิธแีกไข มีการดหนวยความจําไมตํ่ากวา 2 ชนิดใสอยูในเครื่องพิมพ
พรอมๆ กัน หรือมกีารดหนวยความจําเสียบอยู ในขณะที่มกีารเชื่อมตอ
กลองดิจิตอลเขากับพอรตกลองในเวลาเดียวกัน ถอดการดออก หรือถอด
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สายเชื่อมตอกลองออก ใหเหลือเฉพาะการดหรือเหลือกลองอยางใดอยาง
หนึ่งที่เช่ือมตอกับเคร่ืองพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: การดถูกดึงออก ยกเลิกงาน กด OK (ตกลง)
วิธแีกไข คุณไดดึงการดหนวยความจําออกจากเครื่องพิมพ ขณะที่เครื่อง
กําลังอานไฟลจากการดอยู ใหปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้:
1. กด OK (ตกลง)
2. ใสการดหนวยความจํากลับเขาไปใหม และพิมพภาพถายที่เลือกไวอีก

ครั้งหนึ่ง ตองใสการดหนวยความจําในเครื่องพิมพไวจนกวาจะพิมพ
หรือบันทึกงานเสร็จ

เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับการดหนวยความจําในอนาคต อยา
ดึงการดออกจากชองใสในเครื่องพิมพขณะที่เครื่องกําลังประมวลผลจาก
การดอยู โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การถอดการดหนวยความจํา

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ไฟลการเลือกจากกลอง (DPOF) เกิดขอผิดพลาด
วิธแีกไข เครื่องพิมพไมสามารถอานไฟล DPOF เพราะขอมูลเกิดความ
เสียหาย หรือ เกิดขอผิดพลาดที่การดหนวยความจํา ใชแผงควบคุมบน
เครื่องพิมพเพ่ือเลือกภาพถายอีกครั้ง โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การพิมพภาพ
ถายจากการดหนวยความจํา

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ภาพถายบางภาพทีเ่ลือกจากกลองไมอยูในการด
วิธแีกไข ภาพบางภาพที่เลือกจากกลองหายไปหรือถูกลบไปแลว โปรด
ปฏิบัติดังนี้:
● ทบทวนดูวาทานลบภาพจากการดหนวยความจําโดยไมไดต้ังใจหรือ

ไม
● เลือกภาพใหมโดยใชกลองดิจิตอล
● พิมพหนาดัชนีภาพถายใหมเพ่ือดูหมายเลขดัชนีในแตละภาพ โปรดดู

ขอมูลเพิ่มเติมที่ เลือกภาพถายที่จะพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ไมสามารถแสดงภาพถายนี ้—หรือ— ไมสามารถ
แสดงภาพถายทั้งหมด —หรือ— ภาพถายเกิดความเสียหาย

วิธแีกไข การดหนวยความมีไฟลภาพที่ใชกับเครื่องพิมพไมไดหรือไฟล
เกิดความเสียหาย โปรดดูรายการรูปแบบไฟลภาพที่ใชงานไดที่ ขอมูล
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จําเพาะของเครื่องพิมพ การใชงานภาพผานคอมพิวเตอร สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการใชงานภาพผานคอมพิวเตอร โปรดดูที่ การพิมพจาก
คอมพิวเตอร

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ประเภทของการดทีใ่ชงานไมได
วิธแีกไข ใชกลองโอนขอมูลที่เปนภาพถายมาไวที่คอมพิวเตอร และพิมพ
งานจากคอมพิวเตอร

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ภาพถายบางภาพทีเ่ลือกจากกลองไมอยูในการด
วิธแีกไข ใชกลองโอนขอมูลที่เปนภาพถายมาไวที่คอมพิวเตอร และพิมพ
งานจากคอมพิวเตอร หากยังมีภาพถายบางภาพหายไป อาจเปนไปไดที่
ภาพถายดังกลาวถูกลบออกจากการดหนวยความจําแลว

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับคอมพวิเตอรและการเชื่อมตอการพิมพ
กอนที่จะติดตอ HP Customer Care (แผนกบริการลูกคาของ HP) โปรด
อานหัวขอนี้เพ่ือดูคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขปญหา หรือเขาสูบริการสนับสนุน
แบบออนไลนไดที่ www.hp.com/support

ขอความแสดงขอผิดพลาด: หนวยความจําในเครื่องพิมพเต็ม ยกเลิกงาน กด
OK (ตกลง)

วิธแีกไข เครื่องพิมพเกิดปญหาขณะพิมพภาพถาย โปรดปฏิบัติดังนี้:
● เคลียรหนวยความจําของเครื่องพิมพดวยการปดเครื่องพิมพแลวเปด

ใหมอีกครั้ง
● พิมพภาพครั้งละ 2-3 ภาพ
● บันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร และสั่งพิมพจากในคอมพิวเตอร
● บันทึกไฟลลงในคอมพิวเตอรโดยใชเครื่องอานการดหนวยความจํา

แลวส่ังพิมพจากในคอมพิวเตอร
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการสื่อสาร ตรวจสอบสายที่
เชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอร กด OK (ตกลง) —หรือ— ไมไดรับขอมูล ตรวจ
สอบสายทีเ่ชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอร กด OK (ตกลง) เพ่ือดําเนินการตอไป —
หรือ— ไมมกีารตอบรับจากคอมพิวเตอร

วิธแีกไข เครื่องพิมพไมสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร ไดรเวอรเครื่อง
พิมพอาจไมทํางานหรือสายเคเบิลหลวม ตรวจดูวาเสียบสาย USB เขากับ
คอมพิวเตอรและพอรต USB ที่ดานหลังเครื่องพิมพแนนดีหรือไม หาก
สายเคเบิลเสียบแนนดีแลว ตรวจดูวาติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพแลวหรือ
ยัง

ขอความแสดงขอผิดพลาด: ตัดการเชื่อมตอกลองขณะพิมพงาน
วิธแีกไข งานพิมพจะถูกยกเลิก เสียบสาย USB จากกลองไปสูเครื่อง
พิมพ และสงพิมพอีกครั้งหนึ่ง
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8 HP Customer Care (
แผนกบริการลูกคา HP)   

หมายเหตุ ช่ือของศูนยบริการของ HP ในประเทศ/ภูมิภาคตางๆ อาจ
แตกตางกัน

หากทานประสบปญหา โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:
1. ตรวจสอบเอกสารที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ

– คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็ว: เอกสาร คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็ว HP
Photosmart 8200 series  จะอธิบายวิธีการติดต้ังเครื่องพิมพ และ
พิมพภาพถายเปนครั้งแรก

– คูมือผูใช : เอกสาร คูมือผูใชของ HP Photosmart 8200 series 
คือคูมือที่คุณกําลังอานอยูนี้ ซึ่งจะอธิบายคุณสมบัติทั่วไปของเครื่อง
พิมพ อธิบายการใชเครื่องพิมพโดยไมตองตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
และกลาวถึงขอมูลการแกไขปญหาเกี่ยวกับฮารดแวร

– วิธใีชเครื่องพิมพ HP Photosmartจากหนาจอ: วิธีใชเครื่องพิมพ
HP Photosmart ทางหนาจอคอมพิวเตอร มีคําอธิบายถึงการใช
เครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร ตลอดจนขอมูลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ซอฟตแวร โปรดดูที่ การเขาสูวิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart
ทางหนาจอคอมพิวเตอร

2. หากไมสามารถแกไขปญหาตามขอมูลในเอกสาร โปรดดูที่
www.hp.com/support เพ่ือดําเนินการดังตอไปน้ี:
– เขาสูหนาการสนับสนุนแบบออนไลน
– สงอีเมลถึง HP เพ่ือขอคําตอบเกี่ยวกับปญหาของคุณ
– ติดตอชางเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาแบบออนไลน
– ตรวจสอบเพื่ออัปเดตซอฟตแวรเวอรชันลาสุด
ตัวเลือกในการสนับสนุนอาจตางกันออกไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/
ภูมิภาค และภาษาตางๆ

3. สําหรับยุโรปเทานั้น: โปรดติดตอจุดสั่งซื้อผลิตภัณฑในพื้นที่ของคุณ หาก
เครื่องพิมพมปีญหาเกี่ยวกับฮารดแวร คุณจะตองนําเครื่องพิมพไปยังจุดท่ี
ซื้อสินคา ในระยะเวลาการรับประกันของเครื่องพิมพจะไมเสียคาใชจายใน
การรับบริการ หลังจากระยะเวลาดังกลาว จะตองเสียคาใชจายในการรับ
บริการ

4. หากไมสามารถแกไขปญหาตามวิธีใชบนหนาจอ หรือเว็บไซตของ HP
โปรดติดตอ HP Customer Care (แผนกบริการลูกคาของ HP) ตาม
หมายเลขโทรศัพทสําหรับประเทศ/ภูมิภาคของทาน โปรดดูรายการหมาย
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เลขโทรศัพทตามประเทศ/ภูมิภาค ที่ การบริการลูกคาของ HP ทาง
โทรศัพท

การบริการลูกคาของ HP ทางโทรศัพท
ขณะท่ีเคร่ืองพิมพอยูในระยะเวลารับประกัน คุณสามารถรับบริการทางโทรศัพท
โดยไมตองเสียคาใชจาย โปรดดูขอมูลเพิ่มเติม ในใบรับประกันที่อยูในกลอง
ผลิตภัณฑ หรือดูที่ www.hp.com/support เพ่ือตรวจสอบระยะเวลารับบริการ
ฟรี

หลังจากพนระยะเวลาการใหบริการทางโทรศัพทโดยไมเสียคาใชจาย คุณ
สามารถขอความชวยเหลือจาก HP โดยตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม โปรดติดตอ
ตัวแทนจําหนาย HP หรือติดตอเพื่อรับบริการตามหมายเลขโทรศัพทใน
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับตัวเลือกการรับบริการ
ในการรับบริการของ HP ทางโทรศัพท โปรดติดตอหมายเลขบริการในพ้ืนที่
ของคุณ ซึ่งจะตองเสียคาบริการโทรศัพทตามปกติ
อเมริกาเหนือ: ติดตอหมายเลข 1-800-474-6836 (1-800–HP-INVENT)
การใหบริการทางโทรศัพทในสหรัฐอเมริกามทีั้งภาษาอังกฤษและสเปน ตลอด
24 ช่ัวโมงทุกวัน (เวลาการใหบริการอาจเปลี่ยนไปโดยไมจําเปนตองแจงให
ทราบ) ในระหวางระยะรับประกันจะไมเสียคาใชจายสําหรับการบริการน้ี เมื่อ
พนระยะประกันแลว คุณอาจตองเสียคาบริการ
ยุโรปตะวันตก: ลูกคาในออสเตรีย เบลเยียม เดนมารก สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี
ไอรแลนด อิตาลี เนเธอรแลนด นอรเวย โปรตุเกส ฟนแลนด สวีเดน สวิตเซอร
แลนด และสหราชอาณาจักร โปรดดูที่ www.hp.com/support สําหรับหมาย
เลขโทรศัพทเพ่ือขอรับบริการในประเทศ/ภูมิภาค
ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ : โปรดดูรายการหมายเลขโทรศัพทสําหรัใหบริการในปก
ดานหนาของคูมือน้ี

การโทรติดตอ
โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP เมื่อทานอยูใกลเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพ และเตรียมขอมูลตอไปน้ีไวใหพรอม:
● หมายเลขรุนของเครื่องพิมพ (อยูดานหนาของเครื่องพิมพ)
● หมายเลขลําดับของเครื่องพิมพ (อยูท่ีดานลางของเครื่องพิมพ)
● ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร
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● เวอรชันของไดรเวอรเครื่องพิมพ:
– Windows PC: ในการดูเวอรชันของไดรเวอร ใหคลิกขวาที่ไอคอน

การดหนวยความจําในทาสกบารของ Windows และเลือก About
– Macintosh: ในการดูเวอรชันของไดรเวอร ใหใชกรอบโตตอบ

Print (พิมพ)
● ขอความจะปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพหรือบนหนาจอ

คอมพิวเตอร
● ตอบคําถามตอไปนี้:

– เคยเกิดเหตุการณนี้มากอนหรือไม คุณสามารถทําใหเกิดเหตุการณนี้
ข้ึนอีกไดหรือไม

– คุณติดต้ังฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมในคอมพิวเตอรใกลเคียงกับ
เวลาท่ีเกิดเหตุการณนี้หรือไม

กลับไปยังศูนยซอมของ HP (อเมริกาเหนือเทานั้น)
HP มบีริการรับผลิตภัณฑของลูกคา และจัดสงไปยังศูนยซอมบํารุงกลางของ
HP เราจะชําระคาจัดสงทั้งไปและกลับ บริการน้ีไมเสียคาใชจายตลอดระยะเวลา
รับประกันฮารดแวร
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HP Quick Exchange Service (เฉพาะญี่ปุน)

 

 
 

   
   

 

 
  
 

 

   

 
  

 
  

  
  

ตัวเลือกในการรับประกันเพิ่มเติม
อาจมคีาใชจายเพิ่มข้ึนในการใหบริการเพ่ิมเติมสําหรับเครื่องพิมพ โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นดูที่
การบริการและการรับประกันสําหรับขอมูลในการใหบริการเพิ่มเติม
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A ขอมูลจําเพาะ 
หัวขอน้ีระบุความตองการต่ําสุดของระบบในการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP
Photosmart และใหขอมูลจําเพาะบางสวนของเครื่องพิมพ
หากตองการทราบขอมูลจําเพาะและความตองการของระบบทั้งหมดของเครื่องพิมพ
HP Photosmart โปรดอานวิธีใชบนหนาจอเคร่ืองพิมพ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการดู
วิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart ทางหนาจอ โปรดดูท่ี ยินดีตอนรับ

ความตองการของระบบ  

องคประกอบ Windows PC ต่ําสุด Macintosh ต่ําสุด

ระบบปฏิบัตกิาร Microsoft® Windows
98, 2000
Professional, ME, XP
Home และ XP
Professional

Mac® OS X 10.2.x,
10.3.x และรุนท่ีใหมกวา

ตัวประมวลผล Intel® Pentium® II (หรือ
เทียบเทา) ข้ึนไป

G3 ข้ึนไป

RAM 64 MB (แนะนําใหใช
128 MB)

Mac OS X 10.2.x,
10.3.x และรุนท่ีใหมกวา
128 MB

พื้นท่ีวางในฮารดดิสก 500 MB 150 MB

การแสดงผลภาพ 800 x 600, 16 บิตข้ึนไป 800 x 600, 16 บิตข้ึน
ไป

ไดรฟ CD-ROM 4x 4x

การเชื่อมตอ USB: Microsoft
Windows 98, 2000
Professional, ME, XP
Home และ XP
Professional
PictBridge: ใชพอรต 
ของกลองทางดานหนา

Bluetooth: ใช
อะแดปเตอรเครื่องพิมพไร

USB:พอรตดานหนาและ
ดานหลัง (Mac OS X
10.2.x, 10.3.x และรุนท่ี
ใหมกวา)
PictBridge: ใชพอร
ตของกลองทางดานหนา

Bluetooth: ใช
อะแดปเตอรเครื่องพิมพไร
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องคประกอบ Windows PC ต่ําสุด Macintosh ต่ําสุด

สาย HP Bluetooth ซึ่ง
เปนอุปกรณเสริม

สาย HP Bluetooth ซึ่ง
เปนอุปกรณเสริม

เบราเซอร Microsoft Internet
Explorer 5.5 ข้ึนไป

—

ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ      

หมวดหมู ขอมูลจําเพาะ

การเชื่อมตอ USB: Microsoft Windows 98, 2000
Professional, ME, XP Home และ XP
Professional; Mac OS X 10.2 ถึง 10.3

รูปแบบไฟลภาพ JPEG พ้ืนฐาน
TIFF 24 บิต RGB ไมมีการบีบอัด อินเทอรลีฟ
TIFF 24 บิต YCbCr ไมมีการบีบอัด อินเทอรลีฟ
TIFF 24 บิต RGB แพ็คบิต อินเทอรลีฟ
TIFF 8 บิต สีเทา ไมมีการบีบอัด/แพ็คบิต
TIFF 8 บิต สีพาเล็ตต ไมมีการบีบอัด/แพ็คบิต
TIFF 1 บิต ไมมีการบีบอัด/แพ็คบิต/1D Huffman

รูปแบบไฟลวิดีโอ Motion-JPEG AVI
Motion-JPEG QuickTime
MPEG-1

ขอมูลจําเพาะของสื่อในการ
พิมพ

ความยาวสูงสุดท่ีแนะนํา: 61 ซม (24 น้ิว)
ความหนาของกระดาษสูงสุดท่ีแนะนํา: 292 µm
(11.5 mil)
ความหนาของซองจดหมายสูงสุดท่ีแนะนํา: 673
µm (26.5 mil)

ขนาดของสื่อทีร่องรับ ขนาดทีร่องรับเมื่อมกีารพิมพจากคอมพวิเตอร

7.6 x 127 ซม ถึง 22 x 61 ซม (3 x 5 น้ิว ถึง
8.5 x 24 น้ิว)
ขนาดทีร่องรับเมื่อมกีารพิมพจากแผงควบคุม

เมทริก: A6, A4, 10 x 15 ซม (ท้ังท่ีมีแถบฉีกออก
และไมมี); Imperial: 3.5 x 5 น้ิว, 4 x 6 น้ิว (ท้ัง

ภาคผนวก A
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หมวดหมู ขอมูลจําเพาะ

ท่ีมีแถบและไมมี), 4 x 12 น้ิว, 5 x 7 น้ิว, 8 x 10 
น้ิว, 8.5 x 11 น้ิว; อื่นๆ: Hagaki และขนาด L

ประเภทของสื่อการพิมพที ่
รองรับ

กระดาษ (กระดาษเปลา กระดาษอิงคเจ็ต กระดาษ
ภาพถาย และกระดาษภาพถายพาโนรามา)
ซองจดหมาย

แผนใส

ปาย

การด ดัชนี บัตรอวยพร Hagaki A6 ขนาด L
แผนรีดบนเสื้อ

Avery C6611 และกระดาษสติกเกอร C6612 :
ขนาด 10 x 15 ซม (4 x 6 น้ิว) น้ีจะมีสติกเตอรรูป
สี่เหล่ียมหรือรูปไข 16 ภาพตอแผน

การดหนวยความจํา CompactFlash ประเภท I และ II
Microdrive
MultiMediaCard
Secure Digital
Memory Stick
xD-Picture Card

รูปแบบไฟลทีร่องรับการด
หนวยความจํา

การพิมพ: โปรดดูรูปแบบไฟลภาพถายกอนหนาใน
ตารางนี้

การบันทึก: รูปแบบไฟลท้ังหมด

ถาดกระดาษ – ขนาดสื่อการ
พิมพทีร่องรับ

ถาดกระดาษหลัก

8 x 127 ซม ถึง 22 x 61 ซม (3 x 5 น้ิว ถึง 8.5
x 24 น้ิว)
ถาดกระดาษภาพถาย

ขนาดไมเกิน 10 x 15 ซม (4 x 6 น้ิว) ท้ังประเภท
มีแถบและไมมี

ถาดกระดาษออก

ขนาดท้ังหมดที่รองรับถาดกระดาษหลักและ
ถาดกระดาษภาพถาย

ความจุของถาดกระดาษ ถาดกระดาษหลัก

กระดาษเปลา 100 แผน

(ทําตอ)
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หมวดหมู ขอมูลจําเพาะ

ซองจดหมาย 14 ซอง
การด 20–40 แผน (ข้ึนอยูกับความหนา)
ฉลาก 30 แผน
แผนใส แผนรีดบนเส้ือ หรือกระดาษภาพถาย 25
แผน

กระดาษภาพถาย 10 แผน
ถาดกระดาษภาพถาย

ถาดกระดาษออก

กระดาษภาพถาย 20 แผน
กระดาษเปลา 50 แผน
การดหรือซองจดหมาย 10 ซอง
ฉลากหรือแผนรีดเสื้อ 25 แผน

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติ
การ

ชวงของอุณหภูมทิี่แนะนํา: 15–30 °C (59-86 °F)
ชวงของอุณหภูมสิูงสุด: 5–40 °C (41-104 °F)
ชวงของอุณหภูมใินการเก็บรักษา: -40–40 °C
(-40-104 °F)
ชวงของความชื้นที่แนะนํา: 20–80% RH
ชวงของความชื้นสูงสุด: 10–80% RH

ขอมูลจําเพาะทางกายภาพ ความสูง: 16.0 ซม (6.30 น้ิว)
ความกวาง:  ุ44.7 ซม (17.6 น้ิว)
ความลึก:  ุ38.5 ซม (15.2 น้ิว)
น้ําหนัก: 8.5 กก (18.7 ปอนด)

การใชพลังงาน ขณะพิมพ เฉลี่ย: 75 วัตต
ขณะพิมพ สูงสุด: 94 วัตต
ไมทํางาน: 13.3-16.6 วัตต

หมายเลขรุนของอุปกรณจาย
ไฟ

หมายเลขชิ้นสวนของ HP # 0957-2093

ความตองการพลังงาน 100–240 VAC (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz)

ตลับหมึกพิมพ ตลับหมึกพิมพ HP สีเหลือง
ตลับหมึกพิมพ HP สีนํ้าเงิน
ตลับหมึกพิมพHP สีฟา

ภาคผนวก A
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หมวดหมู ขอมูลจําเพาะ

ตลับหมึกพิมพ HP สีแดง
ตลับหมึกพิมพ HP สีชมพู
ตลับหมึกพิมพ HP สีดํา

หมายเหตุ คุณสามารถคนหาหมายเลขของตลับ
หมึกพิมพท่ีใชกับเคร่ืองพิมพน้ีไดโดยดูจากปกหลัง
ของคูมือการพิมพน้ี หากใชเครื่องพิมพมาหลายครั้ง
แลว คุณสามารถหาหมายเลขตลับหมึกพิมพไดจาก
ซอฟตแวรของเครื่องพิมพ โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี
การใสตลับหมึกพิมพ

ความเร็วการพิมพ (สูงสุด) งานพิมพจากหมึกพิมพสดีํา: 32 หนาตอนาที
งานพิมพจากหมึกพิมพส:ี 31 หนาตอนาที
ภาพถาย: 14 วินาทีตอภาพถายขนาด 10 x 15 
ซม (4 x 6 น้ิว)

การรองรับ USB Microsoft Windows 98, 2000
Professional, ME, XP Home และ XP
Professional
Mac OS X 10.2.x, 10.3.x และรุนท่ีใหมกวา
HP แนะนําใหใชสาย USB 2.0 เต็มความเร็ว และ
มีความยาวไมเกิน 3 เมตร (10 ฟุต)

(ทําตอ)
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A.  ระยะเวลารับประกัน 
  1. Hewlett-Packard (HP) ให้การรับประกันแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ว่าผลิตภัณฑ์ของ HP ที่ระบุไว้ข้างต้น 

ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิต เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า 
  2. สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความ ล้มเหลวในการทำงานของคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น 

HP ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ใดจะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด 
  3. การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตามปกติ และไม่ครอบคลุมปัญหาอื่นใด 

รวมถึงปัญหาที่เกิดจาก:
   a. การบำรุงรักษาหรือดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ถูกต้อง 
   b. การใช้ซอฟต์แวร์ สื่อ ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้มาจาก หรือได้รับการสนับสนุนจาก HP หรือ 
   c. การใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลจำเพาะของ ผลิตภัณฑ์ 
   d. การดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภทโดยไม่ได้รับ อนุญาต 
  4. สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP การใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกที่เติมหมึกใหม่ จะไม่มี ผลต่อการรับประกันของลูกค้า หรือสัญญาการ 

สนับสนุนของ HP กับลูกค้า  แต่หากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งมาจากการใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือที่เติมหมึกใหม่ HP 
จะคิดค่าบริการมาตรฐานในการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายขึ้น 

  5. หากในระหว่างระยะเวลารับประกันที่มีผล HP ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ ในการรับประกันของ HP แล้ว HP 
จะเลือกที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องดังกล่าว 

  6. หาก HP ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการ รับประกันของ HP แล้ว ทาง HP 
จะคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ 

  7. HP ไม่มีพันธะในการซ่อม เปลี่ยนแทน หรือคืนเงิน จนกว่าลูกค้าจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง แก่ HP 
  8. ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแทนจะมีสภาพใหม่ หรือเหมือนใหม่ โดยที่มีการทำงานเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่ จะเปลี่ยนแทนนั้น 
  9. ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจประกอบด้วยชิ้นส่วน องค์ประกอบ หรือวัสดุที่นำมาผลิตใหม่ ซึ่งมี ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับของใหม่ 
  10. การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลในประเทศ/พื้นที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รับประกันของ HP นั้น มีการจัดจำหน่ายโดย HP  

ท่านสามารถทำสัญญารับบริการตามการรับประกันเพิ่มเติม เช่น การ ให้บริการถึงที่ ได้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ในประเทศ/
พื้นที่ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดย HP หรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาต 

B.   ข้อจำกัดของการรับประกัน 
   ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด HP และผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของ HP จะไม่ ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด 

ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้า ความพึงพอใจ 
และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด โดยเฉพาะ 

C.   ข้อจำกัดความรับผิดชอบ 
  1. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดการทดแทนที่บัญญัติไว้ในข้อความการรับประกันนี้เป็นการทดแทนเพียงหนึ่งเดียวของลูกค้า 
  2. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ยกเว้นภาระรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อความการรับประกันนี้ HP 

หรือผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลที่สามของ HP จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งในทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นกรณีพิเศษ 
ที่เกิดข้ึนเอง เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อื่น ไม่ว่าจะตามสัญญา การละเมิด หรือหลักการทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบ 
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย ข้างต้นหรือไม่ 

D.  กฎหมายในพื้นที่ 
  1. ข้อความการรับประกันนี้เป็นการระบุสิทธิ์จำเพาะ ทางกฎหมายแก่ลูกค้า  ลูกค้าอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่ง อาจต่างกันไปในแต่ละรัฐ 

สำหรับประเทศสหรัฐ อเมริกา และในแต่ละมณฑล สำหรับแคนาดา และในแต่ละประเทศ/พื้นที่ สำหรับส่วนอื่นๆ ทั่วโลก 
  2. ภายในขอบเขตที่ข้อความการรับประกันนี้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น 

ข้อความการรับประกันนี้จะถือว่าได้รับการปรับให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นแล้ว  ภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว 
การจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกันนี้อาจไม่มีผลกับลูกค้า  ตัวอย่างเช่น ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงบางรัฐบาลนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงจังหวัดต่างๆ ในแคนดา) อาจมีข้อกำหนด:

   a. ป้องกันการจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกัน เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าตามกฎหมาย (เช่นในสหราชอาณาจักร);
   b. ควบคุมการจำกัดภาระความรับผิดชอบของผู้ผลิตในทางอื่นๆ หรือ 
   c. ให้ลูกค้าได้รับสิทธิ์ในการรับประกันเพิ่มเติม ระบุระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถจำกัดความรับผิดชอบ 

หรือไม่ยอมให้มีการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย 
  3. สำหรับการทำธุรกรรมของผู้บริโภคในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เงื่อนไขในข้อความการรับประกันนี้ 

ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดจะไม่ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข 
และเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลต่อการขายผลิตภัณฑ์ของ HP ต่อลูกค้าดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ของ HP ระยะเวลารับประกัน

ซอฟต์แวร์ 90 วัน 

ตลับหมึก  จนกว่าหมึกของ HP จะหมด หรือพ้นจากวันที่ของการรับประกันซึ่งพิมพ์อยู่บนตลับหมึก 
ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดจะเกิดข้ึนก่อนการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมึกของ 
HP ที่มีการเติมหมึก ผลิตซ้ำ ปรับปรุงสภาพ ใช้งานผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแก้ไข

อุปกรณ์เสริม  90 วัน 

ฮาร์ดแวร์ส่วนเสริมของเครื่องพิมพ์  1 ปี 
(โปรดดูรายละเอียดต่อไปนี้)

การรับประกันอย่างจำกัดสำหรับเครื่องพิมพ์ HP
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A
antique coloration (การ
ใชสีแบบโบราณ) 40

B
Bluetooth

การตั้งคาเมนู 13
การเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอร 53

อะแดปเตอรเคร่ืองพิมพ
ไรสาย 12

borderless prints (พิมพ
แบบไมมีขอบ) 40

buttons (ปุมตางๆ) 10

C
color effects (เอฟเฟกต
สี) 40

CompactFlash 28
control panel (แผงควบ
คุม) 10

D
date and time stamps (
ประทับวันท่ีและเวลา)
40

Digital Print Order
Format 45

DPOF 45

H
HP Customer Care (
แผนกบริการลูกคา
HP) 91

HP Image Zone 57
HP Image Zone

Express 57

HP Instant Share 53,
55, 59

HP iPod 50, 54
HP Software Update

68

I
Instant Share. ดู HP

Instant Share

L
lights (ไฟ) 11

M
Memory Sticks 28
Microdrive 28
MultiMediaCard 28

P
photos (ภาพถาย)

antique coloration (
การใชสีแบบ
โบราณ) 40

cropping (การตัด)
40

date and time
stamp (ประทับวันท่ี
และเวลา) 40

framing (การตี
กรอบ) 40

sepia tones (โทนสีซี
เปย) 40

zooming (การซูม)
40

R
regulatory notices 107

S
Secure Digital 28
sepia tones (โทนสีซี
เปย) 40

U
USB

ขอมูลจําเพาะ 96
ประเภทการเชื่อมตอ

53
พอรต 7

V
video action prints (
พิมพภาพเคลื่อนไหวจาก
วิดีโอ) 48

X
xD-Picture Card 28

ก
กระดาษ

การดูแลรักษา 19, 70
การปอน 21
การเลือกซื้อ 19
ขอมูลจําเพาะ 96
ถาดกระดาษ 7

กลอง
PictBridge 48
การพิมพจาก 48
การเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอร 53

พอรต 7
กลอง PictBridge 48
กลองดิจิตอล. ดู กลอง
การถอดการดหนวยความ
จํา 31
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การทําความสะอาด
หนาสัมผัสสีทองแดง 64
หัวพิมพ 63
เครื่องพิมพ 63

การบันทึกภาพถายใน
คอมพิวเตอร 53

การปรับตําแหนง ตอง
การ 84

การปรับตําแหนงเครื่อง
พิมพ 67

การปอนกระดาษ 21
การพิมพ

จากกลอง 48
จากการดหนวยความ
จํา 43

จากคอมพิวเตอร 5, 57
ชวงของภาพถาย 43
ดัชนีภาพถาย 35
ภาพตัวอยาง 35
ภาพถาย 43
หนาทดสอบ 65
ไมผานคอมพวิเตอร 33

การพิมพสองหนา 12
การอีเมลภาพถาย 55
การเก็บรักษา

กระดาษภาพถาย 70
ตลับหมึกพิมพ 69
เครื่องพิมพ 69

การเปล่ียน
ตลับหมึกพิมพ 25

การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ
25

การแกไขปญหา
HP Customer Care (
แผนกบริการลูกคา
HP) 91

ขอความแสดงขอผิด
พลาด 78

ไฟกะพริบ 71
การใส

การดหนวยความจํา 29
การดหนวยความจํา

การถอด 31
การบันทึกภาพไปยัง
คอมพิวเตอร 55

การพิมพจาก 43
การใส 29
ประเภทที่ใชได 28

ข
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 78

ขอมูลจําเพาะ 95

ค
ความตองการของระบบ 95
คอมพิวเตอร

การบันทึกภาพไปยัง
55

การพิมพจาก 5, 57
การเชื่อมตอกับเครื่อง
พิมพ 53

ความตองการของ
ระบบ 95

คุณภาพ
กระดาษภาพถาย 70
การพิมพหนาทดสอบ

65
ภาพถาย 38

เครื่องพิมพ
การทําความสะอาด 63
การเก็บรักษา 69
การเชื่อมตอ 53
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 78

ขอมูลจําเพาะ 96
คําเตือน 4
ชิ้นสวน 7
อุปกรณเสริม 12
เมนู 13
เอกสาร 5

ช
ชวง การพิมพ 43

ซ
ซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพ
การอัปเดต 57, 68

ต
ตลับหมึกพิมพ

การทดสอบ 65
การปรับตําแหนงเคร่ือง
พิมพ 84

การเก็บรักษา 69
การเปลี่ยน 25
การใส 25
ปริมาณหมึกพิมพ การ
ตรวจสอบ 25

มีการใชหมึกพิมพ
HP 83

วางเปลา 81
หมดอายุ 82, 83
หมึกพิมพท่ีไมใชของ

HP 83
เปลี่ยนทันที 81
เสียหาย 82
ไมถูกตอง 81
ไมมี 82

ถ
ถาดกระดาษ, กระดาษ 7

ป
ปริมาณหมึกพิมพ การตรวจ
สอบ 25

ภ
ภาพตัวอยาง การพิมพ 35
ภาพถาย

การบันทึกใน
คอมพิวเตอร 53

การปรับปรุงคุณภาพ 38
การพิมพ 43
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การสงอีเมล 55
การเลือกสําหรับพิมพ

37
รูปแบบไฟลท่ีใชงาน
ได 28

ม
เมนู, เครื่องพิมพ 13
ไมมีตลับหมึกพิมพ 82

ร
รูปแบบไฟล JPEG 28
รูปแบบไฟล TIFF 28
รูปแบบไฟล ใชงานได 28
รูปแบบไฟล, รองรับ 96

ล
เลยเอาตและขนาดภาพ
ถาย 33

ว
วิธีใช. ดู การแกไขปญหา
วิธีใช, หนาจอ
คอมพิวเตอร 5

วิธีใชทางหนาจอ
คอมพิวเตอร 5

ส
เสียหาย ตลับหมึกพิมพ 82

ห
หนาทดสอบ 65
หนาท่ีจัดตําแหนง 67
หมึกพิมพ

การตรวจสอบปริมาณ
หมึก 65

วางเปลา 81
เปลี่ยนทันที 81

หัวพิมพ
การทําความสะอาด 63
ติดตั้งแลว 85
ลมเหลว 85

อ
อุปกรณเสริม 12
อุปกรณเสริม การพิมพสอง
หนา 12

เอกสาร, เครื่องพิมพ 5
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Regulatory notices
Hewlett-Packard Company
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:
● This device may not cause harmful interference, and
● This device must accept any interference received, including interference that may

cause undesired operation.
Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this
equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful
interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data
cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.
For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate
Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.
Note
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
● Reorient or relocate the receiving antenna.
● Increase the separation between the equipment and the receiver.
● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

receiver is connected.
● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
LED indicator statement
The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.




	สารบัญ
	ยินดีต้อนรับ
	คุณสมบัติพิเศษ
	การเข้าสู่วิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
	ชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์
	อุปกรณ์เสริมที่มี
	เมนูเครื่องพิมพ์

	เตรียมพร้อมสำหรับการพิมพ์
	Loading paper (การป้อนกระดาษ)
	เลือกกระดาษให้ถูกประเภท
	การป้อนกระดาษ

	การใส่ตลับหมึกพิมพ์
	การสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ชนิดเติม
	คำแนะนำเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์
	การใส่หรือการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

	การใส่การ์ดหน่วยความจำ
	รูปแบบไฟล์ที่ใช้งานได้
	การใส่การ์ดหน่วยความจำ
	การถอดการ์ดหน่วยความจำ


	การพิมพ์โดยไม่ผ่านคอมพิวเตอร์
	การเลือกเลย์เอาต์ภาพถ่าย
	เลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์
	การเลือกภาพถ่ายที่จะพิมพ์
	การปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่าย
	Getting creative (สร้างสรรค์ภาพถ่าย)
	การพิมพ์ภาพถ่าย
	การพิมพ์ภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำ
	การพิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล
	การพิมพ์ภาพถ่ายจาก HP iPod


	การเชื่อมต่อ
	การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
	การบันทึกภาพไปยังคอมพิวเตอร์
	การเชื่อมต่อผ่าน HP Instant Share

	การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
	ใช้ตัวเลือกสำหรับการสร้างสรรค์งานในซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์
	HP Image Zone
	HP Image Zone Express
	HP Instant Share

	Setting print preferences (การตั้งค่ากำหนดการพิมพ์)
	เปิดวิธีใช้จากหน้าจอ
	คุณสมบัติต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีของ HP Real Life


	การดูแลรักษา
	การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องพิมพ์
	การทำความสะอาดภายนอกเครื่องพิมพ์
	การทำความสะอาดหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ
	การทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับบรรจุหมึกด้วยตนเอง
	การพิมพ์หน้าทดสอบตนเอง
	การปรับตำแหน่งเครื่องพิมพ์
	พิมพ์หน้าตัวอย่าง

	การอัปเดตซอฟต์แวร์
	การเก็บรักษาและการขนย้ายเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์
	การเก็บรักษาและการขนย้ายเครื่องพิมพ์
	การเก็บรักษาและการขนย้ายตลับหมึกพิมพ์

	การรักษาคุณภาพของกระดาษภาพถ่าย
	การเก็บรักษากระดาษภาพถ่าย
	การจับกระดาษภาพถ่าย


	การแก้ไขปัญหา
	ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์
	ปัญหาด้านการพิมพ์
	ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
	ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
	ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์
	ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ
	ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อการพิมพ์


	HP Customer Care (แผนกบริการลูกค้า HP)
	การบริการลูกค้าของ HP ทางโทรศัพท์
	การโทรติดต่อ

	กลับไปยังศูนย์ซ่อมของ HP (อเมริกาเหนือเท่านั้น)
	HP Quick Exchange Service (เฉพาะญี่ปุ่น)
	ตัวเลือกในการรับประกันเพิ่มเติม

	ข้อมูลจำเพาะ
	ความต้องการของระบบ
	ข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์

	การรับประกันอย่างจำกัดสำหรับเครื่องพิมพ์ HP
	ดัชนี



