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1 ยินดีตอนรับ

ขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อเคร่ืองพิมพ HP Photosmart 7800 series ! ดวย
เครื่องพิมพภาพถายใหมนี้ ทานสามารถพิมพภาพถายท่ีสวยงาม และบันทึกภาพ
ลงในเครื่องคอมพิวเตอรได

คําแนะนําสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการพิมพโดยไมตองใชคอมพิวเตอร การเรียนรู
วิธีการพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร ใหติดต้ังซอฟตแวรของเครื่องพิมพ
HP Photosmart แลวคนหาวิธีใชบนหนาจอของเครื่องพิมพ
HP Photosmart สําหรับภาพรวมของการใชคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพรวม
กัน โปรดดูท่ี การพิมพจากคอมพิวเตอร สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ัง
ซอฟตแวร โปรดดูที่ คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็ว
เครื่องพิมพใหมของคุณมาพรอมกับเอกสารตอไปน้ี:
● คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็ว  — HP Photosmart 7800 series คูมือเริ่ม

ตนอยางรวดเร็ว ประกอบดวยคําแนะนําที่ชวยใหคุณติดต้ังเครื่องพิมพได
อยางรวดเร็วเพื่อใหคุณสามารถติดต้ังเครื่องพิมพและพิมพภาพถายภาพ
แรก

● คูมือผูใช — เอกสาร HP Photosmart 7800 series คูมือผูใช คือ
เอกสารท่ีคุณกําลังอานอยูนี้ คูมือนี้จะอธิบายคุณสมบัติท่ัวไปของเครื่อง
พิมพ อธิบายการใชเครื่องพิมพโดยไมตองตอกับเครื่องคอมพิวเตอร และ
กลาวถึงขอมูลการแกไขปญหาเกี่ยวกับฮารดแวร

● HP Photosmart Printer Help ขอมูลบนหนาจอ HP Photosmart
Printer Help อธิบายถึงวิธีการใชเครื่องพิมพนี้กับเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
มีขอมูลเกี่ยวกับการแกปญหาของซอฟตแวร

การเขาสูวิธใีชเครื่องพิมพ HP Photosmart บนหนาจอ
คอมพิวเตอร

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

(โปรแกรม) (ใน Windows XP ใหเลือก All Programs (โปรแกรมทั้ง
หมด)) > HP > Photosmart 7800 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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สวนตางๆ ของเครื่องพิมพ

ภาพดานหนา

1 ถาดกระดาษออก: หลังการพิมพ คุณสามารถนําภาพถายและเอกสารออกจากถาด
น้ีได ดึงท่ีรองออกเพื่อรองรับกระดาษขนาดใหญ

2 ถาดกระดาษหลัก: ใสกระดาษท่ีน่ี
3 Printer screen (หนาจอของเครื่องพิมพ ): ดูหมายเลขดัชนีของภาพถาย

สถานะการเลือกภาพถายและสถานะของตลับหมึกพิมพ สําหรับรายละเอียดเกี่ยว
กับการแสดงขอความสถานะกระดาษและตลับหมึกท่ีจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
โปรดดูท่ี เครื่องหมายแสดงสถานะในจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

4 ถาดกระดาษหลัก: ยกฝาครอบหลักขึ้นเพ่ือเขาถึงตลับหมึกพิมพ
5 ฝาครอบดานบน: เปดฝาครอบดานบนเพื่อเขาถึงตลับกระดาษภาพถาย
6 On (เปด): กดปุมน้ีเพ่ือเปดเครื่องพิมพหรือเพ่ือใหอยูในโหมดประหยัดพลังงาน
7 พอรตของกลอง: เชื่อมตอกลองดิจิตอลท่ีมีคุณสมบัติ PictBridge ซึ่งเปน

อะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสายแบบ Bluetooth ของ HP หรือ HP iPod เขากับ
พอรตน้ี

8 ชองใสการดหนวยความจํา: ใสการดหนวยความจําท่ีน่ี

บท 1
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ภาพภายใน
1 ตลับกระดาษภาพถาย : ใสกระดาษภาพถายหรือสื่อขนาดเล็กอื่นๆ ท่ีใชไดลงใน

ตลับน้ี จากน้ันจึงใสตลับลงในถาดหลักเพ่ือทําการพิมพ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
ใส photo cassette โปรดดูท่ี การปอนกระดาษ

2 ตัวกั้นกระดาษดานกวาง: ปรับตัวกั้นความกวางน้ีสําหรับกระดาษท่ีมีความกวาง
แตกตางกันไป

3 ที่รองถาดกระดาษออก: ยกแท็บขึ้น แลวดึงเขาหาตัวคุณเพ่ือปรับขยาย
ถาดกระดาษออก ท่ีรองถาดกระดาษออกจะรองรับกระดาษที่พิมพแลวซ่ึงผานการ
พิมพจากเครื่องพิมพ

ดานหลังเครื่องพิมพ

1 ฝาปดดานหลัง: เปดฝาปดน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออก
2 พอรต USB: ใชพอรตน้ีเพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร
3 ชองเสียบสายไฟ: ใชพอรตน้ีตอสายไฟที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ
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แผงควบคุม
1 เลือกภาพถาย  และ : เลื่อนไปยังภาพตางๆ ในการดหนวยความจํา
2 OK (ตกลง): เลือกหรือยกเลิกการเลือกหมายเลขดัชนีภาพที่แสดงเพื่อพิมพ
3 Print (พิมพ): พิมพภาพท่ีเลือกจากการดหนวยความจํา
4 Print Index (พิมพดัชน)ี : พิมพดัชนีภาพถายท้ังหมดในการดหนวยความจํา
5 Layout (เลยเอาต) : เลือกเลยเอาตของภาพถาย
6 Cancel (ยกเลิก): ยกเลิกการพิมพปจจุบัน
7 Printer screen (หนาจอของเครื่องพิมพ ): ดูหมายเลขดัชนีภาพถายและขอ

มูลการเลยเอาตหนา

บท 1
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Indicator lights (ไฟสถานะ)
1 On light (ไฟเปด): สีเขียวเขมหากเครื่องพิมพเปดอยู และไมมีสัญญาณไฟหาก

เครื่องพิมพปด
2 Memory Card light (ไฟการดหนวยความจํา): สีเขียวหากมีการเสียบการด

หนวยความจําไวถูกตอง สีเขียวกระพริบเมื่อเครื่องพิมพกําลังเขาใชงานการด
หนวยความจําและไมมีสัญญาณไฟติดหากไมมีการเสียบการดหนวยความจําหรือ
มีการเสียบการดมากกวาหน่ึงอัน

3 Print light (ไฟการพิมพ): สีเขียวหากเครื่องพิมพพรอมสําหรับการพิมพ
กะพริบขณะท่ีเครื่องพิมพกําลังทําการพิมพ

4 Status light (ไฟแสดงสถานะ) : สีแดงกระพริบหากเกิดความผิดพลาดขึ้นหรือ
ตองการการสั่งงานจากผูใช
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2 เตรียมพรอมสําหรับการพิมพ

ในหัวขอนี้มขีอมูลดังตอไปนี้:
● การปอนกระดาษ
● การใชตลับหมึกพิมพ

การปอนกระดาษ
เรียนรูวิธีเลือกกระดาษที่เหมาะสมกับงานพิมพ และวิธีโหลดกระดาษในถาด
ปอนกระดาษหลักหรือในตลับกระดาษภาพถายเพื่อพิมพ

การเลือกกระดาษทีถู่กตอง
โปรดดูรายช่ือของกระดาษของ HP หรือหากตองการซื้อวัสดุสําหรับพิมพ ไปที่:
● www.hpshopping.com (สหรัฐอเมริกา)
● www.hp.com/go/supplies (ยุโรป)
● www.hp.com/jp/supply_inkjet (ญี่ปุน)
● www.hp.com/paper (เอเชีย/แปซิฟก)
เพ่ือใหไดงานพิมพคุณภาพสูงสุดจากเครื่องพิมพนี้ โปรดเลือกใชกระดาษภาพ
ถายคุณภาพสูงของ HP

ในการพิมพ ใชกระดาษชนิดนี้

งานพิมพคุณภาพสูง เก็บรักษาได
นาน และการขยายภาพ

กระดาษภาพถาย HP Premium
Plus
(หรือเรียกวา Colorfast Photo
Paper ในบางประเทศ/ภูมิภาค)

ภาพความละเอียดปานกลางถึงสูงจาก
สแกนเนอรและกลองดิจิตอล

กระดาษภาพถาย HP Premium

 กระดาษภาพถาย glossy กันน้ําและ
รอยนิ้วมือ แบบแหงทันที

กระดาษภาพถาย HP Advanced

ภาพทั่วไปและภาพสําหรับงานใน
ธุรกิจ

กระดาษภาพถาย HP
กระดาษภาพถาย HP Everyday

เอกสารขอความ ภาพราง การทดสอบ
และปรับแนวหนากระดาษ

กระดาษ HP Multipurpose
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การเก็บรักษากระดาษใหมสีภาพดี เหมาะสําหรับการพิมพ:
● เก็บรักษากระดาษภาพถายไวในบรรจภุัณฑเดิม หรือในถุงพลาสติกที่ผนึก

ได
● วางกระดาษในที่ราบ เย็น และไมอับช้ืน หากมุมกระดาษมวนข้ึน ใหใส

กระดาษในถุงพลาสติกและคอยๆ งอไปดานตรงขามจนกระดาษเรียบ
● จับกระดาษภาพถายท่ีขอบกระดาษ เพ่ือไมใหมีรอยนิ้วมือ

การพิมพจากแผงควบคุมหรือคอมพวิเตอร
เมื่อทําการพิมพจากคอมพิวเตอร เครื่องพิมพจะพิมพกระดาษขนาดตั้งแต
7.6 x 12.7 ซม. ถึง 22 x 61 ซม. (3 x 5 นิ้วถึง 8.5 x 14 น้ิว) รายการตอไป
นี้แสดงวากระดาษขนาดไหนที่สามารถใชไดเมื่อพิมพโดยตรงจากแผงควบคุม
ขนาดที่สามารถใชไดเมื่อพิมพจากแผงควบคุมคือ A6, A4, 10 x 15 ซม.
(4 x 6 นิ้ว) มีหรือไมมแีท็บก็ได 8.5 x 11 นิ้ว, Hagaki และกระดาษขนาด L

การใสกระดาษ
คําแนะนําในการปอนกระดาษ:
● กอนที่จะใสกระดาษ โปรดเล่ือนต้ัวกั้นกระดาษเพื่อใหมทีี่วาง
● ปอนกระดาษเพียงครั้งละขนาดเดียวเทานั้น โปรดอยาใสกระดาษหลาย

ชนิดหรือขนาดผสมกันในตลับกระดาษภาพถาย
● หลังจากปอนกระดาษแลว ใหดึงที่รองถาดกระดาษออกเพื่อรองรับกระดาษ

ที่พิมพออกมา เพ่ือปองกันกระดาษท่ีพิมพหลนลงจากถาดออก
ใชคําแนะนําในตารางตอไปน้ีเพ่ือปอนกระดาษขนาดตางๆ ที่มักใชกันโดยทั่ว
ไปในเครื่องพิมพ

ประเภทกระดาษ วิธปีอนกระดาษ ถาดทีจ่ะปอน

● กระดาษภาพ
ถาย
10 x 15
ซม. (4 x 6
น้ิว) (มีหรือ
ไมมีแท็บก็
ได)

● บัตรรายการ
● การด

Hagaki

1. นํากระดาษที่ใสไวใน
ถาดกระดาษหลักออก

2. ยกฝาปดดานบนขึ้น แลว
นําตลับกระดาษภาพถาย
ออกจากที่เก็บ

3. บีบตัวกั้นกระดาษแลวดัน
ไปทางซายจนหยุด

4. ปอนกระดาษไมเกิน 20
แผนลงในตลับกระดาษ
ภาพถาย โดยคว่ําดานทีจ่ะ
พิมพลง

ตลับกระดาษภาพถายเขาสู
ถาดกระดาษหลัก
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ประเภทกระดาษ วิธปีอนกระดาษ ถาดทีจ่ะปอน

หากทานใชกระดาษที่มี
แท็บ ใหใสดานที่มแีท็บ
เขากอน

5. วางตลับกระดาษภาพถาย
ใหชิดดานขวาของ
ถาดกระดาษหลัก จากนั้น
ใหดันเขาสูเคร่ืองพิมพจน
ล็อคเขาที่

6. ดึงท่ีรองถาดกระดาษออก
เพ่ือรองรับกระดาษที่พิมพ
ออกมา

7. เมื่อพิมพเสร็จแลว ใหนํา
ตลับกระดาษภาพถาย
ออก และเก็บไวในทีเ่ก็บ
ตลับ

● กระดาษ
Letter หรือ
A4

● แผนใส
● กระดาษภาพ

ถาย
20 x 25 
ซม.
(8 x 10 น้ิว)

● ซองจดหมาย
28.0 ซม
(11 นิ้ว)
กวางหรือ
ยาวกวา

1. นํากระดาษที่ใสไวใน
ถาดกระดาษหลักออก

2. บีบตัวกั้นกระดาษแลวดัน
ไปทางซายจนสุด

3. ใสกระดาษเปลา, กระดาษ
ภาพถาย, ซองจดหมาย
หรือแผนใสลงใน
ถาดกระดาษหลักโดยให
ดานทีจ่ะพิมพคว่ําลง
ใสซองจดหมายโดยใหท่ี
ปดผนึกอยูดานซาย สอด
ฝาซองจดหมายไวดานใน
ซอง เพ่ือไมใหเกิด
กระดาษติด

4. ปรับตัวกั้นกระดาษใหชิด
กับขอบกระดาษ โดยไม
ทําใหกระดาษงอ

5. ดึงท่ีรองถาดกระดาษออก
เพ่ือรองรับกระดาษที่พิมพ
ออกมา

ถาดกระดาษหลัก – กระดาษ
ขนาดใหญ

ถาดกระดาษหลัก – ซองจดหมาย

(ทําตอ)
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ประเภทกระดาษ วิธปีอนกระดาษ ถาดทีจ่ะปอน

● กระดาษภาพ
ถาย
7.62 x 13
ซม. (3 x 5 
น้ิว)

● กระดาษ A6
● บัตรขนาด L
● กระดาษภาพ

ถาย
13 x 18 
ซม. (5 x 7 
น้ิว)

● กระดาษ
ขนาด 2L

● กระดาษภาพ
ถายขนาด
10 x 20
ซม. (4 x 8
น้ิว)

● กระดาษ B5
● ซองจดหมาย

กวางนอย
กวา 28.0
ซม. (11 นิ้ว)

1. ยกถาดกระดาษออกขึ้น
2. ใสกระดาษภาพถายขนาด

เล็กหรือการดภาพถายลง
ในถาดกระดาษหลักโดย
ให ดานทีจ่ะพิมพคว่ําลง
ดันกระดาษจนสุด
หากทานใชกระดาษที่มี
แท็บ ใหใสดานที่มแีท็บ
เขากอน
ใสซองจดหมายโดยใหท่ี
ปดผนึกอยูดานซาย สอด
ฝาซองจดหมายไวดานใน
ซอง เพ่ือไมใหเกิด
กระดาษติด

3. เลื่อนถาดกระดาษออกลง
4. ปรับตัวกั้นกระดาษใหชิด

กับขอบกระดาษ โดยไม
ทําใหกระดาษงอ

5. ดึงท่ีรองถาดกระดาษออก
เพ่ือรองรับกระดาษที่พิมพ
ออกมา

ถาดกระดาษหลัก – กระดาษ
ขนาดเล็ก

เคล็ดลับ  ึยกถาดกระดาษออก
ข้ึนกอนใสกระดาษภาพถาย
ขนาดเล็กที่ไมสามารถใชไดกับ
ตลับกระดาษภาพถาย วาง
ถาดกระดาษออกลงหลังจากใส
กระดาษแลว

การใชตลับหมึกพิมพ
เครื่องพิมพ HP Photosmart 7800 series สามารถพิมพภาพถายแบบสีและ
ขาวดํา HP มีตลับหมึกหลากหลายประเภท เพ่ือใหทานสามารถเลือกใหเหมาะ
สมกับงานพิมพของทานที่สุด

การสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหม
เมื่อตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหม ใหดูหมายเลขของตลับหมึกพิมพที่อยูตรง
ฝาปดดานหลังของตัวกั้น หมายเลขตลับหมึกพิมพจะแตกตางกันไปตาม
ประเทศ/ภูมิภาค นอกจากนี้คุณยังสามารถดูหมายเลขตลับหมึกพิมพไดจาก
ซอฟตแวรของเครื่องพิมพดวย

บท 2
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การดูหมายเลขตลับหมึกพิมพทีถู่กตองสําหรับผูใช Windows
1. คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในทาสกบารของ

Windows® แลวเลือกLaunch/Show HP Solution Center
2. เลือกSettings แลวเลือก Print Settings > Printer Toolbox
3. คลิกที่ แท็บ Estimated Ink Levels (ประมาณปริมาณหมึก) จากนั้น

คลิกPrint Cartridge Information (ขอมูลตลับหมึกพิมพ)

การดูหมายเลขตลับหมึกพิมพทีถู่กตองสําหรับผูใช Macintosh
1. คลิกที่ HP Image Zoneใน Dock
2. เลือก Maintain Printer (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ) จาก Settings

pop-up menu (เมนูปอบอัพการตั้งคา)
3. คลิกที่ Launch Utility (เริ่มเขาใชเครื่องมือ)จากนั้นเลือก Supplies

Status (สถานะวัสดสุําหรับพิมพ) จากเมนปูอบอัพ

ขอมูลตลับหมึกพิมพ
หมึกพิมพ HP Vivera ใหภาพถายคมชัดเหมือนจริงและสามารถปองกันความ
ซีดจางไดอยางดีเยี่ยม ซึ่งจะทําใหภาพถายมีสีสันสดใสไปอีกนานแสนนาน หมึก
พิมพ HP Vivera ไดรับการออกแบบพิเศษและผานการทดลองทางวิทยา
ศาสตรเพ่ือใหมั่นใจถึงคุณภาพ ความบริสุทธ์ิและไมลบเลือนงาย
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP แนะนําใหคุณติดต้ังและใชหมึกพิมพ
กอนวันที่ที่มีการระบุไวที่ขางกลอง

เพ่ือใหไดผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด HP แนะนําใหใชเฉพาะตลับหมึกพิมพของ
แทของ HP เทานั้น ตลับหมึกพิมพของแทจาก HP ไดรับการออกแบบและ
ทดสอบกับเครื่องพิมพรุนตางๆ ของ HP เพ่ือใหคุณไดคุณภาพงานพิมพ
ประสิทธิภาพสูงในทุกคร้ังที่พิมพ

หมายเหตุ HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของหมึกพิมพ
ที่ไมใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่เสียหายอัน
เกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมรวมอยูในการ
รับประกันของบริษัท

ขอควรระวัง เพ่ือปองกันการสูญเสียหรือการไหลซึมของหมึกพิมพ: เก็บ
ตลับหมึกพิมพที่ใชงานไวในเครี่องพิมพเสมอ เมื่อทําการเก็บหรือเคลื่อน
ยายเครื่องพิมพและหลีกเลี่ยงการนําตลับหมึกท่ีใชงานแลวออกมานอก
เครื่องเปนเวลานานๆ
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การใสและเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

การเตรียมเครื่องพิมพและตลับหมึก
1. โปรดตรวจสอบวาเครื่องเปดอยู และไดนํากระดาษแข็งออกจากภายใน

เครื่องพิมพแลว
2. เปดฝาครอบหลักของเครื่องพิมพ
3. ดึงเทปสีชมพูสดออกจากตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ หามสัมผัสหัวฉีดหรือหนาสัมผัสทองแดงของตลับหมึก และ
อยาปดเทปกลับเขาที่

การใสตลับหมึก
1. หากคุณเปลี่ยนตลับหมึก HP Black, HP Photo หรือ HP Gray

Photo ใหกดลงแลวดึงตลับหมึกในที่ใสหมึก ดานขวา  เพ่ือนําตลับหมึก
ออก

2. จับตลับหมึกพิมพใหมโดยใหฉลากอยูดานบน เอียงตลับหมึกข้ึนดานบน
เล็กนอย จากนั้นเลื่อนเขาสูท่ีใส ดานขวา ใหหนาสัมผัสทองแดงหันเขาดาน
ในกอน ดันตลับหมึกพิมพจนกระทั่งล็อคเขาที่

ขอควรระวัง เพ่ือไมใหตลับหมึกพิมพติด โปรดตรวจสอบวาตลับ
หมึกล็อคเขาท่ีดีแลวเมื่อใสตลับหมึก
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3. ทําตามขั้นตอนกอนหนาเพื่อติดต้ังตลับหมึก HP Tri-color ลงในที่ใส ดาน
ซาย

4. ปดฝาครอบเครื่อง
5. ขอมูลสําคัญ: ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพเพื่อใหไดผลการพิมพทีด่ทีีสุ่ด
ตองปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพทุกครั้งที่คุณใสหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม
การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะชวยใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดทั้งแงของความเร็ว
และคุณภาพการพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ

ขณะทีคุ่ณไมไดใชตลับหมึกพิมพ
เมื่อนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ ใหเก็บตลับหมึกพิมพไวในตัวปองกัน
ตลับหมึกพิมพ ตัวปองกันหมึกแหงจะชวยไมใหหมึกพิมพแหงไป เมื่อไมไดใช
งานตลับหมึก หากไมไดเก็บรักษาตลับหมึกอยางเหมาะสม อาจทําใหตลับหมึก
พิมพทํางานผิดพลาด
➔ ในการใสตลับหมึกพิมพลงในตัวปองกันหมึกแหง ใหเลื่อนตลับหมึกเขาสู

ตัวปองกันโดยเอียงเล็กนอย จากน้ันดันใหเขาท่ี

เมื่อใสตลับหมึกพิมพในตัวปองกันหมึกแหงแลว ใหเก็บไวในพื้นที่เก็บรักษา
ภายในเครื่องพิมพ
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3 การพิมพโดยไมใชเครื่องคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ HP Photosmart 7800 series ชวยใหคุณสามารถพิมพภาพ
ถายคุณภาพสูงไดโดยไมตองใชเครื่องคอมพิวเตอร หลังจากการตั้งคาเครื่อง
พิมพโดยทําตามคําแนะนําใน HP Photosmart คูมือเร่ิมตนอยางรวดเร็วของ
7800 series โดยดูตามข้ันตอนตางๆ เพ่ือเริ่มการพิมพแบบ start-to-finish
หลังจากคุณไดติดต้ังเครื่องพิมพแลว คุณสามารถพิมพไดดวยวิธีการตางๆ ตอ
ไปน้ี:
● การดหนวยความจํา
● กลองดิจิตอลที่มีคุณสมบัติ PictBridge
● อุปกรณ Bluetooth
● HP iPod (ที่มีการบันทึกภาพถายไว)

การเชื่อมตอ
เครื่องพิมพนี้มวีิธีการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรและอุปกรณชนิดตางๆ ไดหลาย
วิธี การเชื่อมตอแตละวิธีจะชวยใหคุณทํางานไดตางกัน

ประเภทการเชื่อมตอและสิ่งทีคุ่ณตอง
การ

ชวยใหคุณสามารถ...

การดหนวยความจํา
การดหนวยความจําของกลองดิจิตอล
ท่ีใชได

ใสการดหนวยความจําลงในชองใส
การดดานหนาเครื่องพิมพ

● พิมพจากการดหนวยความจําไป
ยังเครื่องพิมพไดโดยตรง โปรด
ดูที่ การพิมพจากการดหนวย
ความจํา

● พิมพภาพตัวอยางอยางเร็วจาก
การดหนวยความจําโดยตรง จาก
แผงควบคุมของเครื่องพิมพ

PictBridge
กลองดิจิตอลมาตรฐาน PictBridge
และสาย USB
ตอกลองดิจิตอลเขากับพอรตกลอง 
ดานหนาเครื่องพิมพ

พิมพโดยตรงจากกลองดิจิตอลท่ีมี
คุณสมบัติ PictBridge ไปยังเครื่อง
พิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอล
และคูมือของกลองดิจิตอล

Bluetooth
อุปกรณเสริมอะแดปเตอรเครื่องพิมพ
ไรสายแบบ Bluetoot ของ HP 

การพิมพจากอุปกรณใดๆ ที่มี
เทคโนโลยีไรสายแบบ Bluetooth
ไปยังเครื่องพิมพ
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ประเภทการเชื่อมตอและสิ่งทีคุ่ณตอง
การ

ชวยใหคุณสามารถ...

เสียบอะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสาย
แบบ Bluetooth ของ HP เขากับ
พอรตกลองดานหนา เคร่ืองพิมพ

HP iPod
HP iPod และสาย USB ที่มาพรอม
กับเคร่ือง

ตอ HP iPod เขากับพอรตกลองดาน
หนาเครื่องพิมพ

พิมพจาก HP iPod โดยตรง (จาก
ภาพถายที่เก็บอยูในเครื่อง) ไปยัง
เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู การพิมพภาพถายจาก
HP iPod

การพิมพจากการดหนวยความจํา
กคุณสามารถพิมพภาพถายจากการดหนวยความจําไดโดยการใสการดหนวย
ความจําลงในเครื่องพิมพและใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเลือกและพิมพ
ภาพถาย นอกจากนี้ยังสามารถพิมพภาพถายท่ีเลือกไวภายในกลองไดโดยตรง
จากการดหนวยความจํา

การพิมพจากการดหนวยความจําเปนวิธีที่งาย รวดเร็ว และไมทําใหแบตเตอรี่
ของกลองดิจิตอลหมดเร็ว สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสการดหนวยความ
จําโปรดดู การใสการดหนวยความจํา

หมายเหตุ เพ่ือใหไดความเร็วและประสิทธิภาพในการพิมพสูงสุด ให
ปรับตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพ

สวนน้ีจะบอกวิธีการในการทําสิ่งตางๆ ตอไปนี้:
● ใสการดหนวยความจํา
● เปลี่ยนขนาดกระดาษเริ่มตน
● การเลือกภาพที่จะพิมพ
● เลือกภาพถาย
● เลือกรูปแบบการพิมพ
● พิมพภาพถายที่เลือก

การใสการดหนวยความจํา
หลังจากคุณใชกลองดิจิตอลถายภาพแลว คุณสามารถปลดการดหนวยความจํา
ออกจากกลองแลวนํามาเสียบเขากับเครื่องพิมพเพ่ือเลือกและพิมพภาพถายได
เครื่องพิมพสามารถอานขอมูลไดจากการดหนวยความจําประเภทตอไปน้ี:

บท 3
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CompactFlash, Memory Stick, Microdrive, MultiMediaCard,
Secure Digital และ xD-Picture Card

ขอควรระวัง การใชการดหนวยความจําประเภทอื่นอาจทําใหการด
หนวยความจําและเครื่องพิมพเสียหาย

ชองใสการดหนวยความจํา

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

ประเภทของการดหนวยความจํา
หาการดหนวยความจําของทานในตารางตอไปนี้ และใชคําแนะนําในตาราง
สําหรับการใสการดลงในเครื่องพิมพ

คําแนะนํา:
● ใสการดหนวยความจําครั้งละการดเดียวเทานั้น
● คอยๆ ดันการดหนวยความจําเขาสูเครื่องพิมพจนสุด  ีการดหนวยความจํา

จะไมเขาไปในเครื่องพิมพทั้งหมด หามพยายามดันเขาไป
● เมื่อใสการดหนวยความจําถูกตอง ไฟสัญญาณการดหนวยความจําจะ

กะพริบ และจากนั้นจะเปนสีเขียวสวาง

ขอควรระวัง 1 การใสการดหนวยความจําผิดทางอาจทําใหการดและ
เครื่องพิมพเสียหาย

ขอควรระวัง 2 โปรดอยาดึงการดหนวยความจําออก ขณะที่ไฟการด
หนวยความจํากะพริบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู นําการดหนวยความ
จําออก
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การดหนวยความ
จํา

วิธใีสการดหนวยความจํา

Compact 
Flash

● ฉลากดานหนาอยูขางบน และถาฉลากมีเครื่องหมายลูกศร ให
เครื่องหมายลูกศรช้ีเขาหาเครื่องพิมพ

● ใหดานที่มีขอบดานโลหะเขาไปในเครื่องพิมพกอน

Memory
Stick

● ใหมุมตัดอยูดานซาย
● ดานหนาสัมผัสโลหะคว่ําลง
● หากคุณใชการด Memory Stick Duo หรือ Memory Stick

PRO Duo ใหใสอะแดปเตอรที่ใหมาพรอมกับการดกอนที่จะ
เสียบการดเขากับเครื่องพิมพ

Microdrive ● ฉลากดานหนาอยูขางบน และถาฉลากมีเครื่องหมายลูกศร ให
เครื่องหมายลูกศรช้ีเขาหาเครื่องพิมพ

● ใหดานที่มีขอบดานโลหะเขาไปในเครื่องพิมพกอน

MultiMedia 
Card

● ใหมุมตัดอยูดานขวา
● ดานหนาสัมผัสโลหะคว่ําลง

Secure
Digital

● ใหมุมตัดอยูดานขวา
● ดานหนาสัมผัสโลหะคว่ําลง

xD-Picture
Card

● ใหดานโคงของการดหันเขาหาตัว
● ดานหนาสัมผัสโลหะคว่ําลง
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ไฟลฟอรแมตทีส่นับสนุน
เครื่องพิมพรูจักและพิมพไฟล JPEG และ uncompressed TIFF ไดโดย
ตรงจากการดหนวยความจํา หากกลองดิจิตอลของคุณบันทึกภาพลงในรูปแบบ
ไฟลอื่นๆ ใหบันทึกไฟลลงในเครื่องคอมพิวเตอรแลวพิมพโดยใชซอฟตแวรแอป 
พลิเคชัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP Photosmart Printer Help บน
หนาจอ

เปลี่ยนขนาดกระดาษเริ่มตน
ใช  ทูลบ็อกซ  เพ่ือเปลี่ยนคาขนาดดีฟอลตของกระดาษเมื่อพิมพโดยตรงจาก
การดหนวยความจํา ขนาดกระดาษดีฟอลตสําหรับการพิมพจากตลับกระดาษ
ภาพถายคือ 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว) และขนาดกระดาษดีฟอลตขนาดใหญ
คือ 21.6 x 28.0 ซม. (8.5 x 11 นิ้ว)

การเปลี่ยนขนาดกระดาษดีฟอลต
1. คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในทาสกบารของ

Windows แลวเลือก Launch/Show HP Solution Center
2. คลิก Settings แลวเลือก Print Settings > Printer Toolbox
3. คลิกแท็บ Configure Paper Size
4. เลือกขนาดกระดาษดีฟอลตสําหรับกระดาษขนาดเล็กและใหญ

การเลือกภาพทีจ่ะพิมพ
เลือกภาพถายที่จะพิมพ โดยพิมพหนาดัชนีภาพถายกอน หนาดัชนีภาพถายจะ
แสดงภาพขนาดเล็ก พรอมหมายเลขรายการสําหรับภาพถายทั้งหมดในการด
หนวยความจํา (สูงสุด 2000 ภาพ) ทานจะตองใชหมายเลขรายการที่พิมพออก
มาเพื่อระบุภาพถายที่ตองการพิมพ

การพิมพดัชนภีาพถาย
1. ใสการดหนวยความจํา
2. ตรวจดูใหแนใจวาไมมีการใสตลับกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษหลัก
3. ตรวจดูใหแนใจวามกีระดาษเปลาสองสามแผนใสอยูในถาดกระดาษหลัก
4. กด Print Index (พิมพหนารายการ)

การเลือกรูปแบบการพิมพ
กด Layout ที่เครื่องพิมพเพ่ือเลือกเลยเอาตสําหรับภาพถายที่คุณตองการพิมพ
ภาพถายท้ังหมดที่เลือกจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพจะพิมพโดยใชเลยเอาต
นี้ ขนาดจริงของการพิมพจะแตกตางไปตามขนาดกระดาษที่คุณใสลงในเครื่อง
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พิมพ ดังแสดงในตารางตอไปนี้ สําหรับรายการขนาดกระดาษที่ใชไดทั้งหมด
โปรดดูท่ี ลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ

สําหรับเลยเอาตนี้ ขนาดกระดาษ (ขนาดภาพถาย)

หนึ่งภาพตอแผน 4 x 6 น้ิว (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)
A4 (21.0 x 29.7 ซม.)
Hagaki (10.0 x 14.8 ซม.)
L (9.0 x 12.7 ซม.)

สามรูปตอแผน 3.5 x 5 นิ้ว (1.5 x 2.25 นิ้ว)
4 x 6 น้ิว (1.75 x 2.625 นิ้ว)
5 x 7 น้ิว (2.25 x 3.375 นิ้ว)
8 x 10 นิ้ว (3.33 x 5 นิ้ว)
8.5 x 11 นิ้ว (4 x 6 น้ิว)
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.)

การเลือกภาพทีจ่ะพิมพ
การใชดัชนีภาพถายเปนไกด คุณสามารถเลือกและพิมพภาพถายไดจากแผง
ควบคุม

หมายเหตุ หลังจากคุณไดเลือกภาพถายท่ีจะพิมพ เครื่องพิมพจะยกเลิก
ใหโดยอัตโนมัติ
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หากคุณตองการ... ดําเนินการดังนี้

เลือกภาพถายอยาง
นอยหนึ่งภาพหรือ
มากกวา

1. ตรวจสอบวาการดหนวยความจํายังอยูในเครื่อง
พิมพ

หมายเหตุ นอกเหนือจากการใสการดหนวย
ความจําแลว คุณยังเลือกภาพถายไดจาก HP
iPod ที่เช่ือมตอทางพอรตของกลองท่ีอยูดาน
หนา สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมโปรดดู การพิมพ
ภาพถายจาก HP iPod

2. โปรดดูหนารายการภาพถายท่ีพิมพไว และเลือก
ภาพถายที่จะพิมพ บันทึกหมายเลขรายการของ
ภาพถายที่ตองการ

3. กด Select Photos (เลือกภาพถาย)  หรือ
 จนหมายเลขรายการที่ตองการปรากฏขึ้นบน

จอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุมคางไวเพ่ือดู
หมายเลขดัชนีอยางเร็ว

4. กด OK เพ่ือเลือกภาพถายที่จะพิมพ เครื่อง
หมายถูกจะปรากฏขึ้นถัดจากหมายเลขบนหนา
จอของเครื่องพิมพ เพ่ือระบุการเลือกของคุณ

5. ทําซ้ําตามข้ันตอนท่ี 2 ถึง 4 จนกระทั่งคุณได
เลือกภาพทั้งหมดท่ีคุณตองการพิมพไดแลว

หมายเหตุ การยกเลิกการเลือกภาพถาย ใหกด
Cancel การพิมพภาพเดียวกันหลายสําเนา ให กด
OK จนกระท่ังหมายเลขของจํานวนสําเนาที่ตองการ
พิมพปรากฏขึ้นใตเครื่องหมายถูก

เลือกภาพถายทั้งหมด
ในการดหนวยความจํา

1. ตรวจสอบวาการดหนวยความจํายังอยูในเครื่อง
พิมพ

2. กดปุม OK คางไวนานสามวินาที จะปรากฏเสน
ข้ึนบนหนาจอครูหนึ่ง จากนั้นจะปรากฏเครื่อง
หมายถูกข้ึ นถัดจากหมายเลขดัชนีแตละรายการ
บนหนาจอ

ยกเลิกการเลือกภาพ
ถาย

การยกเลิกการเลือกภาพที่เลือกไว ใหกดปุม OK
คางไวนานสามวินาที
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การพิมพภาพถายของคุณ

หมายเหตุ เพ่ือใหไดความเร็วและประสิทธิภาพในการพิมพสูงสุด ให
ปรับตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพ

ในการพิมพภาพถายจากการดหนวยความจํา
1. ใสการดหนวยความจํา
2. ใสกระดาษลงในถาดกระดาษหลักหรือตลับกระดาษภาพถาย
3. เลือกภาพถายอยางนอยหน่ึงภาพ ตามที่อธิบายไวในสวนกอนหนานี้
4. กด Print (พิมพ) หลังจากภาพถายที่เลือกพิมพเสร็จแลว เครื่องพิมพจะยก

เลิกการเลือกใหโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ กลองดิจิตัลบางรุนมเีมนูคุณสมบัติที่สามารถเลือกภาพถายใน
การดหนวยความจําเพื่อพิมพได ภาพที่เลือกดวยกลองดิจิตอลจะแสดงใน
รายการเพื่อพิมพในไฟล Digital Print Order Format (DPOF)
ไฟล DPOF จะถูกลบไปเองโดยอัตโนมัติหลังจากภาพตางๆ ที่เลือกถูก
พิมพแลว

หากคุณเลือกภาพถายตางๆ โดยใชคุณสมบัติ DPOF dPOF จะปรากฏ
ข้ึนในหนาจอเครื่องพิมพเมื่อคุณใสการดหนวยความจํา ใหกด Print
เพ่ือพิมพภาพถายตางๆ ที่เลือกไว หรือกด Cancel เพ่ือยกเลิกการเลือก

นําการดหนวยความจําออก
รอจนกระทั่งสัญญาณไฟของการดหนวยความจําหยุดกะพริบ จากนั้นคอยๆ ดึง
การดหนวยความจําออกจากเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง หากสัญญาณไฟที่การดหนวยความจําเปนสีเขียวกะพริบ
หมายถึงการท่ีเคร่ืองพิมพกําลังเขาใชงานการดหนวยความจํา หามดึง
การดหนวยความจําออกในขณะนั้น เนื่องจากอาจทําใหเครื่องพิมพหรือ
การดหนวยความจําเกิดความเสียหายได

การพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอล
คุณสามารถพิมพภาพถายไดโดยการเช่ือมตอกลองดิจิตอลที่มีคุณสมบัติ
PictBridge โดยตรงกับพอรตตอกลองดานหนาเครื่องพิมพโดยใชสายเคเบิล
USB หากคุณมีกลองดิจิตอลที่มเีทคโนโลยี Bluetooth คุณสามารถใสอุปกรณ
เสริมอะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสายแบบ Bluetoot ของ HP ในพอรตกลอ
งดานหนาเครื่องพิมพได

เมื่อพิมพจากกลองดิจิตอลโดยตรง เครื่องพิมพจะใชการตั้งคาที่เลือกไวในกลอง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดอานเอกสารที่มาพรอมกับกลองดิจิตอล
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หมายเหตุ เพ่ือใหไดความเร็วและประสิทธิภาพในการพิมพสูงสุด ให
ปรับตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพ

การใช กลองทีม่คีุณสมบัต ิPictBridge
การใชกลองดิจิตอลที่มีคุณสมบัติ PictBridge กับเครื่องพิมพทําไดสะดวกและ
รวดเร็วมาก

หมายเหตุ เครื่องพิมพ HP Photosmart ไดรับการออกแบบใหใชงาน
ไดอยางงายดายและมีประสิทธิภาพ

การเชื่อมตอกลองทีม่คีุณสมบัต ิPictBridge เขากับเครื่องพิมพ
1. ต้ังคาโหมดกลองใหเปน PictBridge แลวเลือกภาพที่ตองการพิมพ
2. ใสกระดาษลงในเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ การใส

กระดาษ
3. เช่ือมตอกลองดิจิตอลที่มคุีณสมบัติ PictBridge เขากับพอรตของกลองที่

ดานหนา ของเครื่องพิมพ โดยใชสาย USB ที่มาพรอมกับกลอง
หลังจากเครื่องพิมพพบกลอง PictBridge แลว ภาพที่เลือกไวจะถูกพิมพ
โดยอัตโนมัติ

การใชกลองทีม่คีุณสมบัต ิBluetooth
หากคุณมีกลองดิจิตอลที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth คุณสามารถซื้ออุปกรณ
เสริมอะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสายแบบ Bluetoot ของ HP และพิมพ
จากกลองโดยใชการเชื่อมตอไรสายแบบ Bluetooth ได

การพิมพภาพถายจากกลอง Bluetooth
1. ใสกระดาษลงในเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ การใส

กระดาษ
2. ตรวจดูใหแนใจวาไดเสียบอะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสายแบบ

Bluetooth ของ HP เขากับพอรตกลองดานหนา เครื่องพิมพแลว
สัญญาณไฟที่อะแดปเตอรจะกะพริบเมื่ออะแดปเตอรนั้นพรอมรับขอมูล

3. ปฏิบัติตามคําแนะนําในเอกสารที่มาพรอมกับกลองดิจิตอล เพ่ือสงภาพถาย
ไปยังเครื่องพิมพ

การพิมพภาพถายจากอุปกรณ Bluetooth อื่นๆ
คุณสามารถพิมพจากอุปกรณอื่นๆ ที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth เชน
PDA คอมพิวเตอรโนตบุกและโทรศัพทมือถือไดอีกดวย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
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โปรดดู การเชื่อมตอ วิธีใชเครื่องพิมพบนหนาจอ HP Photosmart และ
เอกสารท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณ Bluetooth

หมายเหตุ เพ่ือใหไดความเร็วและประสิทธิภาพในการพิมพสูงสุด ให
ปรับตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพ

การทําการเชื่อมตอ Bluetooth
การใชการเชื่อมตอแบบ Bluetooth อุปกรณทุกชนิดจะตองมฮีารดแวรท่ีจําเปน
และติดต้ังซอฟตแวรที่ตองใชแลว นอกจากนี้ ยังตองเสียบอะแดปเตอรเครื่อง
พิมพไรสายแบบ Bluetoot ของ HP ในพอรตกลองดานหนาเครื่องพิมพดวย
โดยตองแยกซื้ออะแดปเตอรตางหาก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดอานเอกสารที่
มาพรอมกับอะแดปเตอร

การพิมพภาพถายจากอุปกรณ Bluetooth
กระบวนการพื้นฐานสําหรับการพิมพจากอุปกรณ Bluetooth ตางๆ จะเหมือน
กันคือ:

การพิมพภาพถายจากอุปกรณ Bluetooth
1. ใหอุปกรณคนหาเครื่องพิมพ Bluetooth
2. เลือกเครื่องพิมพที่ปรากฏขึ้นในอุปกรณ
3. พิมพ

ตรวจสอบเอกสารที่ใหมาพรอมกับอุปกรณเพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

การพิมพภาพถายจาก HP iPod
กอนที่จะใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ืออิมพอรตและพิมพภาพถายจาก HP iPod ของ
คุณ ตรวจดูใหแนใจวาภาพและ HP iPod ของคุณตรงตามเงื่อนไขตอไปนี้:
● 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) ท่ี
HP iPod ของคุณ หากไดรับการฟอรแมตใน Windows จะปรากฏขอ
ความ Format Windows ท่ีดานลางจอ หาก HPiPod ไมอยูในรูป
แบบ Windows ใหเช่ือมตอ HP iPod ไปยังเครื่อง PC ที่ใช
Windows โดยใชสาย USB ที่มาพรอมกับ HP iPod แลวทําตามคําแนะ
นําในหนาจอ
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หมายเหต ุ1 HP iPods ที่เช่ือมตอเฉพาะกับเครื่อง Macintosh
จะไมสามารถใชไดกับเครื่องพิมพ อยางไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อม
ตอ HP iPod เขากับพีซีทีใ่ชระบบปฏิบัติการ Windows เพ่ือให
สามารถใชงานได หลังจากเชื่อมตอเขากับเครื่องพีซทีี่ใชระบบ
ปฏิบัติการ Windows แลว ผูใช Macintosh สามารถซงิโครไนซ
HP iPods เขากับ Macintosh และ Mac iTunes และทําการ
พิมพได

หมายเหต ุ2 HP iPods อาจไมมีในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หมายเหต ุ3 เพ่ือใหไดความเร็วและประสิทธิภาพในการพิมพสูง
สุด ใหปรับตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การปรับ
ตําแหนงตลับหมึกพิมพ

การสงภาพถายไปยัง HP iPod
1. ทําสําเนาภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง HP iPod โดยใช Belkin

Media Reader for iPod
2. ตรวจสอบวาภาพถายอยูใน HP iPod หรือไมโดยการเลือกที่ Photo

Import (การสงภาพถาย) ท่ีเมนูของ HP iPod ภาพถายจะปรากฎที่
Rolls

การพิมพภาพถายจาก HP iPod
1. เช่ือมตอ HP iPod เขากับพอรตของกลองท่ี ดานหนา ของเครื่องพิมพ

โดยใชสาย USB ที่มาพรอมกับ HP iPod
2. เลือกภาพถายที่คุณตองการพิมพแลวกด Print (พิมพ) หลังจากภาพถายที่

เลือกพิมพเสร็จแลว เครื่องพิมพจะยกเลิกการเลือกใหโดยอัตโนมัติ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกและพิมพภาพถาย โปรดดูที่ การเลือกภาพ
ที่จะพิมพ

หากไมสามารถพิมพจากเครื่องพิมพ HP Photosmart โดยใช HP iPod ได
โปรดติดตอ HP Customer Care (แผนกดูแลลูกคาของ HP) โปรดดูที่ HP
Customer Care (ศูนยบริการลูกคาของ HP)
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4 การพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพภาพถาย HP ทุกรุนมาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone ซึ่ง
จะชวยใหคุณสรางสรรคผลงานจากภาพถายไดมากยิ่งข้ึนกวาเดิม คุณสามารถ
ใชซอฟตแวรน้ีเพ่ืองานสรางสรรคภาพถายไดมากมาย: แกไข แบงปน และ
สรางงานพิมพที่นาสนใจ เชนเพจอัลบั้ม
อินเตอรเฟซซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Photosmart จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณสั่ง
พิมพ โดยจะควบคุมความละเอียดและสี และโดยปกติจะทําการเลือกการตั้งคา
ตางๆ เหลานี้ใหโดยอัตโนมัติ หากคุณกําลังพิมพภาพถายดิจิตอล ใหปรับการตั้ง
คาซอฟตแวรเครื่องพิมพเพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone และ
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Photosmart โปรดดูที่ คูมือการเริ่มใชงานอยาง
รวดเร็ว
โปรดดาวนโหลดซอฟตแวรเครื่องพิมพเวอรชันลาสุดทุกๆ หนึ่งหรือสองเดือน
เพ่ือใหมคุีณสมบัติและการพัฒนาลาสุดอยูเสมอ

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 ไดเพ่ือสามารถแลกเปลี่ยนภาพถายของคุณกับบุคคลอื่นอ
ยางงายดาย

เปด HP Image Zone (สําหรับผูใช Windows )
➔ ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Image Zone บนเดสกทอป หากตองการทราบ

วิธีใช โปรดดูวิธีใชจากหนาจอของ HP Image Zone

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

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

จัดการภาพถายอยางงายดาย
● Edit (แกไข) — ตัดและแกไขภาพถายที่มีตาแดง ปรับปรุงคุณภาพภาพ

ถายใหมีขนาดตางๆ จากเลยเอาตที่มีรูปแบบมากมายโดยอัตโนมัติ
● Print (พิมพ)- พิมพภาพถายในขนาดตางๆ จากเลยเอาตที่มีรูปแบบมาก

มาย
● Share (แลกเปลี่ยน) — สงภาพถายไปยังครอบครัวและมิตรสหายโดยไม

ตองแนบไฟลใหยุงยาก เพียงใช HP Instant Share ซึ่งเปนวิธีการท่ี
สะดวกกวาจากการสงดวยอีเมล

● 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 โดยมคุีณสมบัติ
สําหรับการแกไขและการพิมพภาพถายเบื้องตน ซอฟตแวรดังกลาวจะทําใหคุณ
เปดใช HP Instant Share ไดเพ่ือสามารถแลกเปลี่ยนภาพถายของคุณกับ
บุคคลอื่นอยางงายดาย HP Image Zone Express ใชงานไดเฉพาะผูใช
Windows เทานั้น

เปด HP Image Zone Express (สําหรับผูใช Windows )
➔ ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Image Zone Express บนเดสกทอป หาก

ตองการทราบวิธีใช โปรดดูไดจากหนาจอของ HP Image Zone
Express

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

จัดการภาพถายอยางงายดาย
● Edit (แกไข) — ตัดและแกไขภาพถายที่มีตาแดง แกไขและปรับปรุงภาพ

ถายใหสมบูรณแบบโดยอัตโนมัติ
● Print (พิมพ)- พิมพภาพถายในขนาดตางๆ จากเลยเอาตที่มีรูปแบบมาก

มาย
● Share (แลกเปลี่ยน) — สงภาพถายไปยังครอบครัวและมิตรสหายโดยไม

ตองแนบไฟลใหยุงยาก เพียงใช HP Instant Share ซึ่งเปนวิธีการท่ี
สะดวกกวาการสงดวยอีเมล

บท 4

30 HP Photosmart 7800 series



HP Instant Share
HP Instant Share ชวยใหคุณสงภาพถายไปยังครอบครัวและมิตรสหายโดย
ไมตองแนบไฟลใหยุงยากเพื่อสงทางอีเมล เครื่องพิมพตองเชื่อมตอโดยใชสาย
เคเบิล USB เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตและมี
การติดต้ังซอฟตแวรของ HP สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใชบนหนาจอ
ของ 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 จากนั้นดับเบิลคลิกที่

HP Instant Share

การดภูาพถายในจอภาพของคอมพิวเตอร
เมื่อเครื่องพิมพเช่ือมตออยูกับคอมพิวเตอร ทานสามารถใสการดหนวยความจํา
ในเครื่องพิมพ และดูภาพถายจากหนาจอคอมพิวเตอรได เมื่อคุณใสการดหนวย
ความจํา ซอฟตแวรHP Photosmart จะมีตัวเลือกใหคุณเรียกดูหรือบันทึก
ภาพถายลงในเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
เครื่องพิมพเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ โปรดดูที่ คูมือเริ่มตนอยางรวด
เร็ว

การดูภาพจากการดหนวยความจําบนหนาจอ
1. ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องพิมพเช่ือมตออยูกับคอมพิวเตอรที่พอรต USB

ดานหลังเครื่องพิมพ และคุณไดติดต้ังซอฟตแวรจากแผนซดีี
HP Photosmart 7800 series แลว

2. ใสการดหนวยความจําลงในเครื่องพิมพ ซอฟตแวร HP Photosmart จะ
มีตัวเลือกตางๆ เพ่ือเรียกดูหรือบันทึกภาพถายของคุณ

3. คลิก View (ดู) เพ่ือเปด Photo Viewer และแสดงภาพแรกในการด
หนวยความจํา

4. ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกด Select Photos (เลือกภาพ) 
 และ  เพ่ือเลื่อนไปยังภาพที่ตองการบนการด

การบันทึกภาพถายลงในเครื่องคอมพิวเตอร 
เมื่อคุณตอเครื่องพิมพเขากับเครื่องคอมพิวเตอร คุณสามารถบันทึกภาพถายจาก
การดหนวยความจําไปไวในเครื่องคอมพิวเตอรได
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การบันทึกภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
1. ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องพิมพเช่ือมตออยูกับคอมพิวเตอรที่พอรต USB

ดานหลังเครื่องพิมพ และคุณไดติดต้ังซอฟตแวรจากแผนซดีี
HP Photosmart 7800 series แลว

2. ใสการดหนวยความจําลงในเครื่องพิมพ ซอฟตแวร HP Photosmart จะ
มีตัวเลือกตางๆ เพ่ือเรียกดูหรือบันทึกภาพถายของคุณ

3. คลิก Save (บันทึก)
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อบันทึกภาพถายไปยังโฟลเดอรที่ตอง

การในเครื่องคอมพิวเตอร
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5 การดูแลรักษา

เครื่องพิมพ HP Photosmart 7800 series ตองการการบํารุงรักษานอย
มาก โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในบทนี้เพ่ือยืดอายุการใชงานของเครื่องพิมพ
และวัสดุในการพิมพ และเพื่อใหไดคุณภาพของงานพิมพสูงสุด

การทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องพิมพ
รักษาความสะอาดและดูแลเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ โดยใชกระบวนการ
งายๆ ในบทนี้

การทําความสะอาดภายนอกเครื่องพิมพ

การทําความสะอาดภายนอกเครื่องพิมพ
1. ปดเครื่องพิมพ จากนั้นถอดสายไฟดานหลังเครื่องพิมพออก
2. เช็ดผิวดานนอกของเครื่องพิมพดวยผานุมที่ชุบน้ําหมาดๆ

ขอควรระวัง โปรดอยาใชนํ้ายาทําความสะอาดใดๆ สารทําความสะอาด
และผงซักฟอกอาจทําใหผิวของเครื่องพิมพเสียหาย หามทําความสะอาด
ภายในเครื่องพิมพ ระวังอยาใหของเหลวสัมผัสภายในเครื่องเปนอันขาด
หามใชสารหลอลื่นกับแกนโลหะซึ่งที่วางตลับหมึกพิมพจะเล่ือนไปมา
เสียงแบบน้ีถือเปนปกติเมื่อที่ใสตลับหมึกเล่ือนไปมา

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
หากทานเห็นเสนสีขาว หรือมีเสนเพียงสีเดียวในภาพถายที่พิมพออกมา แสดงวา
ตลับหมึกจะตองไดรับการลางทําความสะอาด ทานสามารถใชกระบวนการทํา
ความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ โดยใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่อง
พิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หนาจอวิธีใชของเครื่องพิมพ
HP Photosmart
หากทานทําความสะอาดตลับหมึกทั้งสามระดับโดยใชกระบวนการนี้ และยังพบ
เสนสีขาวหรือสีขาดหายไปในหนาทดสอบ ทานอาจตองทําความสะอาดหนา
สัมผัสทองแดงของตลับหมึก สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การทําความสะอาด
ตลับหมึกพิมพดวยตนเอง

หมายเหตุ หากทานทําตลับหมึกหรือเครื่องพิมพตกกอนหนานั้น ทาน
อาจเห็นเสนสีขาวหรือสีขาดหายอยูในงานพิมพ ซึ่งเปนปญหาที่เกิดข้ึนช่ัว
คราว และจะหายไปภายใน 24 ช่ัวโมง
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การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพดวยตนเอง
หากทานใชเครื่องพิมพในสภาพแวดลอมที่มีฝุนมาก ฝุนละอองอาจสะสมอยูที่
หนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพ และทําใหเกิดปญหาในการพิมพได

การทําความสะอาดหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพ
1. โปรดเตรียมสิ่งตอไปนี้เพ่ือทําความสะอาดหนาสัมผัส:

– น้ํากลั่น (น้ําประปาอาจมีสารเจือปน และทําใหตลับหมึกเสียหาย)
– สําลแีผนหรือวัสดุที่นุมและไมเปนขุย และไมติดกับตลับหมึก

2. เปดฝาครอบหลักของเครื่องพิมพ
3. นําตลับหมึกพิมพออกแลววางบนกระดาษโดยใหหัวพนหมึกหงายข้ึน ระวัง

อยาใหนิ้วสัมผัสหนาสัมผัสทองแดงหรือหัวพนหมึก

ขอควรระวัง หามนําตลับหมึกออกนอกเครื่องพิมพนานกวา 30
วินาที หัวพิมพท่ีโดนอากาศนานเกินไปจะแหง และทําใหเกิดปญหา
ในการพิมพ

4. นําแผนสําลีชุบน้ํากลั่น และบีบนํ้าออกจนหมาด
5. คอยๆ เช็ดหนาสัมผัสทองแดงโดยใชสําลทีี่ชุบน้ําหมาดๆ

ขอควรระวัง หามแตะหัวพนหมึก การสัมผัสหัวพนหมึกอาจทําให
เกิดการอุดตัน เกิดปญหาหมึกเสียและเกิดปญหากับการเชื่อมตอ
วงจรได

6. ทําซ้ําตามลําดับที่ 4 และ 5 จนกวาไมมีเศษหมึกหรือฝุนปรากฏบนสําลี
7. กใสตลับหมึกพิมพลงในเครื่องพิมพ แลวปดฝาครอบหลัก
8. ขอมูลสําคัญ: ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
เมื่อคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพครั้งแรกลงในเครื่องพิมพ คุณตองใชซอฟตแวรที่
มากับเครื่องพิมพเพ่ือปรับต้ังตลับหมึกพิมพ ทานควรปรับต้ังตลับหมึกพิมพ หาก
สีของงานพิมพไมตรงกัน

เคล็ดลับ  ูเพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพและความเร็วที่ดีท่ีสุด ใหปรับต้ัง
ตลับหมึกพิมพทุกครั้งที่ใสตลับหมึกพิมพ

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
1. ใสกระดาษเปลาลงในถาดกระดาษหลัก
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หากทานใชคอมพิวเตอรทีม่รีะบบ Windows:
a. คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในทาสกบารของ

Windows แลวเลือก Launch/Show HP Solution Center
b. คลิก Settings แลวเลือก Print Settings > Printer Toolbox
c. จากแท็บ Device Services (บริการสําหรับอุปกรณ) ใหคลิกที่

Align the Printer (ปรับต้ังเครื่องพิมพ)
หากทานใชคอมพิวเตอรระบบ Macintosh:
a. คลิกที่ HP Image Zoneใน Dock
b. คลิกที่แท็บ Devices
c. เลือก Maintain Printer (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ) จาก

Settings pop-up menu (เมนปูอบอัพการตั้งคา)
d. คลิก Launch Utility
e. เลือกท่ี Align จากนั้นคลิกที่ปุม Align

2. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือปรับต้ังตลับหมึก

การอัปเดตซอฟตแวร
ดาวนโหลดซอฟตแวรอัปเดตเปนระยะ เพ่ือชวยใหคุณแนใจวาเครื่องจะมี
คุณสมบัติและความสามารถใหมๆ ลาสุดเสมอ การดาวนโหลดซอฟตแวรอัปเด
ตของเครื่องพิมพ โปรดไปที่ www.hp.com/support หรือใช
HP Software Update ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับ
อินเตอรเน็ตแลว กอนท่ีคุณจะทําการอัปเดตซอฟตแวร

หมายเหตุ กระบวนการนี้ไมอัปเดตซอฟตแวร HP Image Zone ใน
บางประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถติดตอ HP ไดโดยตรงเพื่อสั่งซื้อซีดีอัป
เดตซอฟตแวร HP Image Zone

การดาวนโหลดซอฟตแวร (สําหรับผูใช Windows)
1. จากเมนู Start ของ Windows ใหเลือก Programs (ใน Windows

XP ใหเลือก All Programs) > HP > HP Software Update จะ
ปรากฏวินโดว HP Software Update ข้ึน

2. คลิกที่ Next (ถัดไป) HP Software Update จะคนหาในเว็บไซตของ
HP เพ่ือหาขอมูลอัปเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพ หากคอมพิวเตอรไมมี
ซอฟตแวรเวอรชันลาสุดของเครื่องพิมพ จะปรากฏขอมูลอัปเดตซอฟตแวร
ในวินโดว HP Software Update
หากคอมพิวเตอรมซีอฟตแวรเวอรชันลาสุดของเครื่องพิมพอยูแลว จะ
ปรากฏขอมูล No new updates are available ข้ึนในวินโดว
HP Software Update
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3. หากมกีารอัปเดตสําหรับซอฟตแวร ใหคลิกที่ชองทําเครื่องหมายถัดจากการ
อัปเดตซอฟตแวร เพ่ือเลือก

4. คลิกที่ Next (ถัดไป)
5. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดต้ังใหเสร็จสมบูรณ

การดาวนโหลดซอฟตแวร (สําหรับผูใช Macintosh)
1. คลิกที่ HP Image Zoneใน Dock
2. คลิกที่แท็บ Applications
3. คลิกที่ HP Software Update
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อตรวจสอบซอฟตแวรอัปเดต

หากมกีารใชไฟรวอลล จะตองปอนขอมูลของพร็อกซี่เซิรฟเวอรใน
โปรแกรมอัปเดตกอน

การเก็บรักษาเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ
ปกปองเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพโดยเก็บรักษาไวอยางเหมาะสมเมื่อคุณไม
ไดใชงาน

การจัดเก็บเครื่องพิมพ
เพ่ือความปลอดภัยและความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องพิมพ ควรให
ถาดกระดาษหลักและถาดกระดาษออกพับเก็บไวในเครื่องพิมพ ทานสามารถ
เก็บถาดปอนกระดาษโดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. ปดเครื่องพิมพ
2. นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษใหหมด
3. หากมกีารดึงที่รองถาดกระดาษออกออกมา ใหดันกลับเขาไป
4. ยกและพับเก็บถาดกระดาษออก
5. ยกและพับเก็บถาดกระดาษหลักจนกระทั่งล็อกเขาท่ี

เครื่องพิมพนี้ไดรับการออกแบบเพื่อรอการทํางานไดทั้งแบบนานและไมนาน

● เก็บรักษาเครื่องพิมพไวในอาคารใหพนจากแสงแดด และไมมอีุณหภูมิสูง
หรือตํ่าเกินไป

● หากไมไดใชเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพเปนเวลานานประมาณหนึ่ง
เดือนข้ึนไป โปรดใชซอฟตแวรที่มากับเครื่องพิมพเพ่ือรันกระบวนการทํา
ความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติกอนที่จะพิมพงานอีกครั้ง สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หนาจอวิธีใชของเครื่องพิมพ HP Photosmart

การเก็บตลับหมึกพิมพ
เมื่อทําการเก็บเครื่องพิมพ ใหเก็บตลับหมึกพิมพที่ใชงานไวในเครี่องพิมพเสมอ
เครื่องพิมพจะเก็บตลับหมึกพิมพไวในตําแหนงที่ปลอดภัยเมื่อมีการปดเครื่อง
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ขอควรระวัง ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไดทํางานตามรอบการปดเครื่องจน
เสร็จสมบูรณ กอนที่จะถอดปลั๊กไฟ จะทําใหแนใจวาเครื่องพิมพจะเก็บ
ตลับหมึกไวในตําแหนงที่ถูกตอง

ทําตามเคล็ดลับตอไปนี้เพ่ือชวยรักษาตลับหมึกพิมพของ HP เพ่ือใหไดคุณภาพ
การพิมพท่ีดีและสม่ําเสมอ:
● เมื่อคุณถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ ใหเก็บไวในที่ปองกันตลับหมึก

พิมพเพ่ือปองกันหมึกแหง
ในบางประเทศ/พ้ืนที่ อาจจะไมไดใหที่ปองกันตลับหมึกมาดวย แตจะมใีห
มากับตลับหมึก HP Gray Photo ซึ่งสามารถแยกซื้อตางหากได แตใน
บางประเทศ/ภูมิภาคอาจมีการใหอุปกรณปองกันมากับเครื่องพิมพ

● เก็บตลับหมึกพิมพที่ไมไดใชงานไวในบรรจุภัณฑเดิมที่ผนึกไวอยางแนน
หนา จนกวาจะใชงาน จัดเก็บตลับหมึกพิมพไวที่อุณหภูมิหอง (15–35
องศาเซลเซียสหรือ 59–95 องศาฟาเรนไฮต)

● หามดึงเทปพลาสติกที่ปดหัวพิมพออก จนกวาจะพรอมที่จะติดต้ังตลับหมึก
พิมพลงในเครื่องพิมพ หากถอดเทปพลาสติกออกจากตลับหมึกพิมพแลว
โปรดอยาพยายามติดกลับเขาท่ีเดิม การติดเทปเขาที่เดิมจะทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหาย

การรักษาคุณภาพของกระดาษภาพถาย
เพ่ือใหกระดาษภาพถายใหผลการพิมพที่ดีที่สุด โปรดทําตามคําแนะนําตางๆ ใน
สวนน้ี

การเก็บรักษากระดาษภาพถาย
● เก็บรักษากระดาษภาพถายไวในบรรจภุัณฑเดิม หรือในถุงพลาสติกที่ผนึก

ได
● เก็บกระดาษภาพถายที่อยูในบรรจภุัณฑไวบนพื้นผิวที่เรียบ เย็น และแหง

สนิท
● เก็บรักษากระดาษภาพถายไวในบรรจภุัณฑเดิม หรือในถุงพลาสติกที่ผนึก

ได กระดาษที่ทิ้งไวในเครื่องพิมพหรือภายนอกอาจมีการมวนงอหรือเหลือง
ได

การจับกระดาษภาพถาย
● จับกระดาษภาพถายท่ีขอบกระดาษทุกคร้ัง เพ่ือไมใหมีรอยนิ้วมือ
● หากกระดาษภาพถายมีขอบมวนงอ ใหใสในถุงพลาสติกแลวคอยๆ งอกลับ

ไปในทางตรงกันขาม เพ่ือใหกระดาษกลับมาเรียบตรง
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6 การแกปญหาเบื้องตน

เครื่องพิมพ HP Photosmart 7800 series ไดรับการออกแบบเพื่อใหเช่ือถือ
ไดและงายตอการใชงาน  บทน้ีจะมคํีาตอบของคําถามที่พบบอยเกี่ยวกับการใช
เครื่องพิมพและการพิมพโดยไมตองใชเครื่องคอมพิวเตอร บทนี้ประกอบดวย
ขอมูลตางๆ ในหัวขอตอไปนี้:
● ปญหาดานฮารดแวรของเครื่องพิมพ
● ปญหาดานการพิมพ
● ปญหาการพิมพของ Bluetooth
● เครื่องหมายแสดงสถานะในจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร โปรดดูที่ คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็ว ที่
ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแกปญหาเบื้องตนโดยใช
ซอฟตแวรของเครื่องพิมพและการพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร โปรดดูคําแนะ
นําจากหนาจอ HP Photosmart Printer Help สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการดูวิธี
ใชทางหนาจอ โปรดดูที่ ยินดีตอนรับ

ปญหาดานฮารดแวรของเครื่องพิมพ
กอนจะติดตอฝายบริการลูกคาของ HP (HP Customer Care) กรุณาอาน
ขอมูลวิธีการแกปญหาในสวนน้ีกอนหรือไปที่บริการบริการสนับสนุนออนไลน
ไดที่ www.hp.com/support

หมายเหตุ เมื่อตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร HP ขอแนะนําใหใช
สาย USB ความยาวไมเกิน 3 เมตร (10 ฟุต) เพ่ือลดสัญญาณรบกวน
เนื่องจากสนามแมเหล็กที่อาจมีมาก

สัญญาณไฟการพิมพเปนสเีขียวและกะพริบ แตเครื่องพิมพไมพิมพงาน
วิธแีกไข เครื่องพิมพกําลังประมวลผลขอมูล โปรดรอจนจบการทํางาน

สัญญาณไฟ On เปนสแีดงกะพริบ
วิธแีกไข เครื่องพิมพตองการใหมีการพิจารณา ลองปฏิบัติดังนี้:
● หากเครื่องพิมพตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบหนาจอ

คอมพิวเตอรเพ่ือดูคําแนะนํา
● หากมกีลองดิจิตอลตออยูกับเครื่องพิมพ ลองตรวจสอบหนาจอ

ของกลองดิจิตอลวามีคําแนะนําอะไรหรือไม
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● หากเครื่องพิมพไมไดตอกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบสิ่งตอ
ไปน้ี:
– ฝาปดดานบนเปดอยู
– กระดาษหมด
– กระดาษติด
– ที่ใสตลับหมึกพิมพคางหรือติด
– ไมไดใสตลับหมึก หรือใสไมถูกตอง
– ยังไมไดแกะเทปของตลับหมึกพิมพออก
– ตลับหมึกพิมพที่ใสไมถูกตอง
– ยังไมไดแกะวัสดุบรรจภุัณฑ

● หากคุณยังไมสามารถแกปญหาไดดวยคําแนะนําขางตน ใหปดเครื่อง
พิมพแลวถอดสายไฟออก รอประมาณ 10 วินาที จากนั้นจึงเสียบสาย
ไฟกลับเขาที่ เปดเครื่องพิมพ

สัญญาณไฟแสดงสถานะเปนสอีําพันกะพริบ

วิธแีกไข เกิดขอผิดพลาดรุนแรงของเครื่องพิมพ ลองปฏิบัติดังนี้:
● หากเครื่องพิมพตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบหนาจอ

คอมพิวเตอรเพ่ือดูคําแนะนํา
● หากเครื่องพิมพไมไดตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร ใหปดเครื่องพิมพ

แลวถอดสายไฟของเครื่องพิมพออก รอประมาณ 10 วินาที จากนั้น
จึงเสียบสายไฟกลับเขาท่ี เปดเครื่องพิมพ

● หากยังไมสามารถแกปญหาได ใหไปท่ี www.hp.com/support
หรือติดตอฝายสนับสนุนของ HP โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ HP
Customer Care (ศูนยบริการลูกคาของ HP)
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เครื่องพิมพไมพบและไมแสดงภาพดัชนใีนการดหนวยความจํา

วิธแีกไข
ลองปฏิบัติดังนี้:
● นําการดหนวยความจําออกแลวใสใหมอีกครั้ง
● ปดเครื่องคอมพิวเตอร แลวถอดสายไฟออก รอประมาณ 10 วินาที

จากนั้นตอสายไฟกลับเขาที่ เปดเครื่องพิมพ
● การดหนวยความจําอาจมีไฟลประเภทที่เครื่องพิมพไมสามารถอาน

โดยตรงจากการด
– บันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร จากน้ันใหพิมพจาก

คอมพิวเตอร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่ใหมาพรอม
กับกลอง และวิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart ทางหนาจอ
คอมพิวเตอร

– เมื่อถายภาพครั้งถัดไป โปรดตั้งคาของกลองดิจิตอลใหบันทึก
ภาพถายในรูปแบบไฟลที่เครื่องพิมพสามารถอานจากการดได
โดยตรง โปรดดูรายชื่อรูปแบบไฟลท่ีสามารถรองรับไดที่ขอมูล
จําเพาะ สําหรับคําแนะนําในการตั้งคากลองดิจิตอลเพื่อใหบันทึก
ภาพเปนไฟลฟอรแมตที่ตองการ โปรดดูเอกสารท่ีใหมาพรอมกับ
กลองดิจิตอล

เครื่องพิมพเสียบสายแตเปดไมติด

วิธแีกไข
● เครื่องพิมพอาจมพีลังงานไมพอ ถอดสายไฟของเครื่องพิมพออก รอ

ประมาณ 10 วินาที จากนั้นตอสายไฟกลับเขาท่ี แลวเปดเครื่องพิมพ
● เครื่องพิมพอาจเสียบอยูกับปลั๊กตอพวงที่ปดอยู เปดสายไฟตอพวง

แลวเปดเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพมเีสียงดังเมื่อเปดเครื่อง หรือมเีสียงดังหลังจากไมไดใชงานสักระยะ
วิธแีกไข เครื่องพิมพอาจสงเสียงดังหลังจากไมไดใชงานเปนระยะเวลา
นานๆ (ประมาณ 2 สัปดาห) หรือเมื่อกระแสไฟฟาดับและกลับติดข้ึนใหม
อาการน้ีเปนการทํางานตามปกติ เครื่องพิมพกําลังทํางานบํารุงรักษาโดย
อัตโนมัติ เพ่ือใหมั่นใจวาสามารถพิมพงานคุณภาพสูงสุด
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ปญหาดานการพิมพ
กอนติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดอานขอมูลในสวนน้ีเพ่ือการแกปญหา
หรือดูขอมูลการสนับสนุนออนไลนที่ www.hp.com/support

เครื่องพิมพจะไมพิมพภาพถายแบบไมมขีอบ

วิธแีกไข ตรวจดูใหแนใจวาคุณเลือกใชขนาดกระดาษถูกตอง เครื่อง
พิมพไมสามารถพิมพภาพถายแบบไมมขีอบไดในกระดาษทุกๆ ขนาด
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกขนาดกระดาษสําหรับการพิพมแบบ
ไมมขีอบ โปรดดูท่ี การเลือกรูปแบบการพิมพ

การพิมพชามาก

วิธแีกไข ทานอาจพบปญหาใดปญหาหนึ่งตอไปนี้
● คุณอาจตองปรับต้ังตลับหมึกพิมพใหม หากคุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

แลวไมไดทําการปรับต้ัง คุณภาพและความเร็วในการพิมอาจจะต่ํา
กวาที่ควรจะเปน โปรดดูท่ี การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

● อาจเปนเพราะคุณกําลังพิมพงานที่มกีราฟกความละเอียดสูง ภาพถาย
หรือ PDF ความละเอียดสูง งานพิมพขนาดใหญและซับซอนและมี
กราฟกหรือภาพถายจะพิมพชากวาเอกสารที่เปนขอความ

● เครื่องพิมพอาจทํางานในโหมดการพิมพดวยหมึกสํารอง เครื่องพิมพ
เขาสูโหมดนี้เมื่อตลับหมึกหนึ่งตลับถูกถอดออก ใสตลับหมึกที่หายไป
กลับเขาที่

กระดาษภาพถายไมถูกดึงเขาไปหรือออกจากเครื่องพิมพอยางถูกตอง

วิธแีกไข ทานอาจพบปญหาใดปญหาหนึ่งตอไปนี้
● หากคุณใชตลับกระดาษภาพถายในการพิมพ อาจมีกระดาษอยูใน

ถาดกระดาษหลัก นํากระดาษออกจากถาดกระดาษหลักกอนใสตลับ
กระดาษภาพถายเพื่อพิมพ

● ตลับกระดาษภาพถายอาจไมไดใสอยางถูกตอง ใสตลับกระดาษภาพ
ถายจนสุดและล็อคเขาที่ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสตลับ
กระดาษภาพถายที่ การใสกระดาษ

● เครื่องพิมพอาจจะอยูในสภาวะแวดลอมท่ีมคีวามชื้นสูงหรือตํ่ามากๆ
ปอนกระดาษภาพถายครั้งละแผน

● กระดาษภาพถายอาจมวนงอ หากทานใชกระดาษภาพถายท่ีมวนงอ
โปรดใสกระดาษในถุงพลาสติกและคอยๆ งอไปดานตรงขามจน
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กระดาษเรียบตรง หากยังคงมปีญหา โปรดเปลี่ยนไปใชกระดาษภาพ
ถายที่ไมมวนงอ

● อาจมกีระดาษมากเกินไปในถาดกระดาษหลัก นํากระดาษออก
จากถาดกระดาษหลักสวนหน่ึง แลวลองพิมพใหมอีกครั้ง โปรดดูคํา
แนะนําในการปอนกระดาษที่ การใสกระดาษ

● กระดาษอาจหนาหรือบางเกินไป ใชกระดาษภาพถายของ HP เพ่ือให
ไดคุณภาพที่ดีที่สุด สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การเลือกกระดาษที่
ถูกตอง

● กระดาษอาจติดกันสองแผนหรือมากกวา นํากระดาษออก
จากถาดกระดาษ และสลับแผนกระดาษเพื่อไมใหติดกัน
ปอนกระดาษในถาดปอนกระดาษ แลวลองพิมพอีกครั้ง

กระดาษทีพ่ิมพออกมาหลนจากถาดกระดาษออก

วิธแีกไข ใหเลื่อนที่รองถาดกระดาษออกมาเสมอเพื่อมีการพิมพงาน

กระดาษทีพ่ิมพหลุดออกจากถาดรอง

วิธแีกไข หนาเอกสารอาจหลนออกจากถาดกระดาษออกเมื่อพิมพ เพ่ือ
ปองกันเหตุการณน้ี อยาลืมปรับที่รองถาดกระดาษออกเมื่อคุณทําการพิมพ

กระดาษทีพ่ิมพออกมาเปนคลื่นหรือมวนงอ

วิธแีกไข งานที่สั่งพิมพใชหมึกปริมาณมากกวาปกติ ใหสั่งพิมพงานจาก
คอมพิวเตอร และใชซอฟตแวรเครื่องพิมพเพ่ือลดระดับความเขมของ
หมึก โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจากวิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart
ทางหนาจอ

ภาพถายทีพ่ิมพ เอียงและไมตรงจุดกึ่งกลาง

วิธแีกไข
● ตัวกั้นความกวางของกระดาษอาจอยูในตําแหนงท่ีไมเหมาะสม ปรับ

ตัวกั้นความกวางกระดาษใหชิดกับขอบกระดาษ โดยไมทําใหกระดาษ
งอ

● คุณอาจปอนกระดาษไมถูกตอง ตรวจดูใหแนใจวาการจัดวางกระดาษ
ในถาดกระดาษหลักถูกตอง โปรดดูคําแนะนําในการปอนกระดาษที่
การใสกระดาษ
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● คุณอาจปอนกระดาษภาพถายไมถูกตอง ใสกระดาษภาพถาย ตรวจดู
ใหแนใจวากระดาษภาพถายถูกจัดวางไวอยางถูกตองในตลับกระดาษ
ภาพถาย ใสตลับกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษหลัก โปรดดูคํา
แนะนําในการปอนกระดาษภาพถายที่ การใสกระดาษ

● ตลับหมึกอาจไมไดรับการปรับต้ังอยางเหมาะสม โปรดดูขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการปรับต้ังตลับหมึกไดที่ การปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ

การพิมพสไีดผลไมนาพอใจ

วิธแีกไข
● คุณอาจไมไดใชตลับหมึกพิมพที่ดีที่สุดสําหรับการพิมพงานน้ันๆ การ

พิมพเอกสารขอความและกราฟก ใหใชตลับหมึกพิมพ HP Tri-
color และ HP Black ในการพิมพภาพถายสี ใหใชตลับหมึก
HP Tri-color และ HP Photo หรือ HP Gray Photo สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การใสและเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● เครื่องพิมพอาจทํางานในโหมดการพิมพดวยหมึกสํารอง เครื่องพิมพ
เขาสูโหมดการพิมพดวยหมึกสํารองเมื่อตลับหมึกพิมพอันใดอันหนึ่ง
หายไป ใสตลับหมึกที่หายไปกลับเขาที่

● ตลับหมึกน้ําหมึกหมด ใหเปล่ียนตลับหมึกใหม
● หัวหมึกพิมพในตลับหมึกพิมพตัน ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

โปรดดูท่ี การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

ไมมกีระดาษออกจากเครื่องพิมพ

สาเหตุ อาจมีกระดาษติด

วิธแีกไข

ขอควรระวัง หามนํากระดาษที่ติดออกทางดานหนาเครื่องพิมพเด็ด
ขาด การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดความเสียหายกับเคร่ืองพิมพได

การนํากระดาษทีต่ิดออก
1. ปดเครื่องคอมพิวเตอร แลวถอดสายไฟออก
2. ถอดฝาปดดานหลังออก
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3. คอยๆ นํากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ
4. ใสฝาปดดานหลังกลับเขาที่
5. ตอสายไฟ และเปดเครื่องพิมพ
6. เมื่อนํากระดาษที่ติดออกแลว ใหลองพิมพอีกครั้ง
หากยังพบปญหากระดาษติดเมื่อพิมพกระดาษภาพถาย ใหดําเนินการดังนี้:
● ใสกระดาษภาพถายใหสุดในตลับกระดาษภาพถาย
● ปอนกระดาษภาพถายครั้งละแผน

มกีระดาษเปลาออกจากเครื่องพิมพ

วิธแีกไข
● ตรวจสอบจอแสดงผลของเครื่องพิมพวามีไฟแสดงสถานะของตลับ

หมึกพิมพ  ปรากฏขึ้นหรือไม หากมเีคร่ืองหมายแสดงอยู แสดงวา
หมึกใกลหมด หากเครื่องหมายดังกลาวกะพริบ แสดงวาหมึกอาจเหลือ
นอยจนไมอาจพิมพได เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่หมึกหมด สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจสอบระดับหมึกโปรดดูที่หนาจอวิธีใช
ของเครื่องพิมพ HP Photosmart

● คุณอาจเริ่มตนการพิมพ และยกเลิกกระบวนการพิมพกลางคัน หาก
ยกเลิกกระบวนการพิมพกอนที่เครื่องพิมพจะเริ่มพิมพ เครื่องอาจดึง
กระดาษเพ่ือเตรียมการพิมพแลว ครั้งถัดไปที่พิมพ เครื่องพิมพจะดัน
กระดาษวางออกกอนท่ีจะเริ่มตนพิมพงานใหม

ภาพไมพิมพเมื่อฉันกดปุมพิมพ

วิธแีกไข คุณอาจจะไมไดเลือกภาพถายโดยการกด OK โปรดดูคําแนะ
นําในการเลือกภาพถายที่ การเลือกภาพที่จะพิมพ
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กเครื่องพิมพแสดงไฟสถานะหมึกหมด แตฉันไมรูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกไหน
วิธแีกไข ลูกศรซายหรือขวาถัดจากไฟแสดงสถานะของตลับหมึกพิมพ

 ซึ่งจะช้ีไปที่ตลับหมึกที่คุณตองเปลี่ยน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู
เครื่องหมายแสดงสถานะในจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

คุณภาพการพิมพไมดี

วิธแีกไข
● เครื่องพิมพอาจทํางานในโหมดการพิมพดวยหมึกสํารอง เครื่องพิมพ

เขาสูโหมดการพิมพดวยหมึกสํารองเมื่อตลับหมึกขาดหายไปหนึ่ง
ตลับ เปลี่ยนตลับหมึกท่ีขาดหายไปดวยตลับหมึกใหม

● หมึกในตลับหมึกพิมพอาจใกลหมด ตรวจสอบดูวามีไฟแสดงสถานะ
ของตลับหมึกพิมพ  ปรากฏขึ้นหรือไม หากตลับหมึกมีหมึกใกล
หมด โปรดเปลี่ยนใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การใสและ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● ใชกระดาษภาพถายท่ีออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องพิมพนี้ เพ่ือใหได
ผลการพิมพที่ดีที่สุด โปรดใชกระดาษของ HP

● คุณอาจพิมพลงบนกระดาษผิดดาน ตรวจดูใหแนใจวาใสกระดาษโดย
คว่ําดานที่จะพิมพลง

● คุณอาจเลือกความละเอียดตํ่าในกลองดิจิตอล ลดขนาดของภาพ และ
ลองพิมพอีกครั้ง เพ่ือใหไดผลที่ดีข้ึนในอนาคต ใหต้ังคากลองดิจิตอล
ใหมคีวามละเอียดเพิ่มข้ึน

● อาจมปีญหาเกิดข้ึนกับตลับหมึกพิมพ ลองปฏิบัติดังนี้:
– นําตลับหมึกพิมพออกและลองใสกลับเขาท่ี
– ทดลองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพอัตโนมัติโดยสั่งจาก ทูล

บ็อกซ  HP Photosmart สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนา
จอวิธีใชของเครื่องพิมพ HP Photosmart

– ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การ
ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

– หากยังไมสามารถแกไขปญหา โปรดลองทําความสะอาดหนา
สัมผัสทองแดงของตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู
การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพดวยตนเอง

– หากยังไมสามารถแกไขปญหา โปรดเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม
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ภาพถายทีพ่ิมพไมพอดีกับกระดาษตามทีต่องการ

วิธแีกไข
● คุณอาจใสกระดาษภาพถายไมถูกตอง ใสกระดาษโดยคว่ําดานที่จะ

พิมพลง
●  กระดาษภาพถายอาจถูกปอนเขาในเครื่องพิมพไมถูกตอง ลองปฏิบัติ

ดังนี้:
– หากเกิดกระดาษติด โปรดดูที่ การนํากระดาษที่ติดออก
– ปอนกระดาษภาพถายครั้งละแผน

● คุณอาจเลือกเลยเอาตไมถูกตอง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ
การเลือกรูปแบบการพิมพ

● ดูวิธีใชออนไลนของเครื่องพิมพ HP Photosmart เพ่ือดูขอมูลเกี่ยว
กับวิธีการเพิ่มคุณภาพของภาพถาย

ปญหาการพิมพของ Bluetooth
กอนติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดอานขอมูลในสวนน้ีเพ่ือการแกปญหา
หรือดูขอมูลการสนับสนุนออนไลนที่ www.hp.com/support ตรวจดูใหแนใจ
วาไดอานคูมือที่ใหมากับอะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสายแบบ Bluetooth ของ
HP ท่ีคุณใช และคูมือของอุปกรณ Bluetooth ของคุณ

อุปกรณ Bluetooth ของฉันไมพบเครื่องพิมพ

วิธแีกไข
● ตรวจดูใหแนใจวาไดเสียบอะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสายแบบ

Bluetooth ของ HP เขากับพอรตกลองดานหนาเครื่องพิมพแลว ไฟ
ของอะแดปเตอรจะกะพริบเมื่ออะแดปเตอรพรอมที่จะรับขอมูล

● หรือคุณอาจอยูหางจากเครื่องพิมพเกินไป เลื่อนตําแหนงของอุปกรณ
Bluetooth ใหใกลเครื่องพิมพใหมากขึ้น ระยะหางสูงสุดที่แนะนํา
สําหรับอุปกรณที่มีเทคโนโลยี Bluetooth และเครื่องพิมพคือ 10 
เมตร (30 ฟุต)

● ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณ Bluetooth น้ันใชไดกับเคร่ืองพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู ขอมูลจําเพาะ
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ไมมกีระดาษออกจากเครื่องพิมพ

วิธแีกไข เครื่องพิมพอาจไมรูจักประเภทของไฟลท่ีสงมาโดยอุปกรณที่มี
เทคโนโลยีไรสายแบบ Bluetooth สําหรับรายการไฟลฟอรแมตที่เครื่อง
พิมพสนับสนุน โปรดดูท่ี ลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ

คุณภาพการพิมพไมดี

วิธแีกไข ภาพถายท่ีคุณพิมพอาจจะมคีวามละเอียดตํ่า เพ่ือใหไดผลที่ดี
ข้ึนในอนาคต ใหต้ังคากลองดิจิตอลใหมคีวามละเอียดเพิ่มข้ึน ภาพที่ถาย
โดยกลองที่มีความละเอียดระดับ VGA เชน กลองในโทรศัพทมือถืออาจจะ
ไมมคีวามละเอียดพอที่จะใหคุณภาพการพิมพที่ดีได

เครื่องหมายแสดงสถานะในจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
จอแสดงผลของเครื่องพิมพมีเครื่องหมายแสดงสถานะสองเครื่องหมาย สําหรับ
สถานะของตลับหมึกพิมพหนึ่งเครื่องหมายและสําหรับสถานะของกระดาษอีก
หนึ่งเครื่องหมาย

เครื่องหมายนี.้.. หมายถึง...

เมื่อเครื่องหมายแสดงสถานะตลับ
หมึกพิมพ  แสดงอยางตอเนื่อง (ไม
กะพริบ) แสดงวาหมึกใกลหมด
เมื่อเครื่องหมายแสดงสถานะตลับ
หมึกพิมพ  กะพริบ แสดงวาระดับ
หมึกอาจเหลือนอยกวาที่จะพิมพ หรือ
มปีญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ตอง
มกีารดําเนินการ ตรวจดูใหแนใจวา
คุณไดใสตลับหมึกพิมพที่ถูกตองลงใน
เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึน โดยเช่ือมตอ
เครื่องพิมพเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอร และอานคําแนะนําบน
หนาจอ

หากมีหมึกพิมพในตลับหมึกพิมพใด
ตลับหนึ่งหมด ลูกศรบนหนาจอเครื่อง
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เครื่องหมายนี.้.. หมายถึง...

พิมพจะแจงใหทราบวาตองเปลี่ยน
ตลับใด

เมื่อไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพ 
ปรากฏลูกศรดานขวา  ถัดจากนั้น
จะหมายถึงตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ทางขวา

เมื่อไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพ 
ปรากฏลูกศรดานซาย  ถัดจากนั้น
จะหมายถึงตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ทางซาย

เมื่อตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพชนิด
เติมใหดูหมายเลขของตลับหมึกพิมพ
ท่ีอยูตรงปกหลังของคูมือนี้ สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมโปรดดู การใสและ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

เมื่อไฟแสดงสถานะของกระดาษ 
กะพริบ อาจเกิดกระดาษติดหรือ
กระดาษในเครื่องพิมพหมด

(ทําตอ)
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7 HP Customer Care (ศูนยบริการ
ลูกคาของ HP)

หมายเหตุ ช่ือของศูนยบริการของ HP ในประเทศ/ภูมิภาคตางๆ อาจ
แตกตางกันไป

หากคุณเกิดปญหาในการใชงานอุปกรณ โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้:
1. ตรวจสอบเอกสารที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ

– คูมือนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพและการใชงานเครื่อง
พิมพ

– วิธีใชบนจอคอมพิวเตอรจะมีขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการใช
ซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการดูวิธีใช
ทางหนาจอ โปรดดูที่ ยินดีตอนรับ

2. หากทานไมสามารถแกไขปญหาจากวิธีใชบนหนาจอหรือ คูมือผูใชได
โปรดแวะไปที่ www.hp.com/support เพ่ือทําตามข้ันตอนตอไปน้ี:
– เขาใชงานหนาสนับสนุนแบบออนไลน
– สงขอความอีเมลไปยังฝายสนับสนุนลูกคาของ HP เพ่ือให HP ตอบ

คําถามของทาน
– ติดตอชางเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาแบบออนไลน
– ตรวจดูการอัพเดตดานซอฟตแวร
ตัวเลือกในการสนับสนุนและบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ,
ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

3. เฉพาะในยุโรป โปรดติดตอสถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ หากเครื่องพิมพเกิดขอ
ผิดพลาดเกี่ยวกับฮารดแวร ใหนําเครื่องไปติดตอยังตัวแทนจําหนายของ
ทาน การใหบริการในชวงระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัดจะไมมีคา
ธรรมเนียมใดๆ หลังจากผานชวงเวลาการรับประกันแลว ทานจะตองเสียคา
บริการ

4. หากทานไมสามารถแกไขปญหาจากวิธีใชเครื่องพิมพบนหนาจอ หรือจาก
เว็บไซตของ HP โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โดยใชเบอรโทร
ติดตอของประเทศ/ภูมิภาคท่ีทานอยู โปรดดูรายชื่อประเทศ/พ้ืนที่และหมาย
เลขโทรศัพทในหัวขอถัดไป
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การบริการลูกคาของ HP ทางโทรศัพท
ขณะท่ีเคร่ืองพิมพยังอยูในระยะการรับประกัน คุณสามารถขอรับการสนับสนุน
ทางโทรศัพทได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูการรับประกันที่ใหมาในกลอง
หรือไปที่ www.hp.com/support เพ่ือตรวจสอบระยะเวลาในการขอรับ
บริการโดยไมมคีาใชจาย

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของการขอรับการสนับสนุนทางโทรศัพทโดยไมมีคาใช
จายแลว คุณสามารถขอปรึกษา HP ไดโดยมีคาใชจายในการใหคําปรึกษา
ติดตอตัวแทนจําหนาย HP ของคุณหรือโทรติดตอเบอรโทรศัพทสําหรับ
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณเพื่อขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนตางๆ
การขอรับการสนับสนุนจาก HP ผานทางโทรศัพท โปรดโทรติดตอหมายเลข
โทรศัพทตามภูมิภาคของคุณ ซึ่งจะตองเสียคาบริการโทรศัพทตามปกติ
อเมริกาเหนือ: โทร 1-800-474-6836 (1-800 HP invent) ศูนยบริการทาง
โทรศัพทของสหรัฐฯ มบีริการทั้งภาษาอังกฤษและสเปน 24 ช่ัวโมงตอวัน 7 วัน
ตอสัปดาห (วันและเวลาใหบริการอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา การใหบริการในชวงระยะเวลาการรับประกันไมมคีาธรรมเนียมใดๆ
หากพนชวงเวลารับประกันไปแลวทานอาจตองเสียคาบริการ

ยุโรปตะวันตก: ลูกคาในประเทศออสเตรีย, เบลเยียม, เดนมารก, ฟนแลนด,
ฝรั่งเศส, เยอรมน,ี ไอรแลนด, อิตาลี, เนเธอรแลนด, นอรเวย, โปรตุเกส,
สเปน, สวีเดน, สวิตเซอรแลนด, และสหราชอาณาจักรแวะไปที่
www.hp.com/support เพ่ือดูเบอรโทรในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ : โปรดดูรายการหมายเลขโทรศัพทสําหรับใหบริการใน
ปกดานหนาของคูมือนี้

การโทรติดตอ
โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP เมื่อทานอยูใกลเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพ และเตรียมขอมูลตอไปน้ีไวใหพรอม:
● หมายเลขรุนของเครื่องพิมพ (อยูดานหนาของเครื่องพิมพ)
● หมายเลขลําดับของเครื่องพิมพ (อยูท่ีดานลางของเครื่องพิมพ)
● ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร
● เวอรช่ันซอฟตแวรของเครื่องพิมพ HP Photosmart:

– Windows PC: การดูเวอรช่ันซอฟตแวรของเครื่องพิมพ
HP Photosmart คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging
Monitor ในทาสกบารของวินโดวส แลวเลือกAbout

– Macintosh: การเรียกดูเวอรช่ันซอฟตแวรของเครื่องพิมพ
HP Photosmart ใหใชกรอบโตตอบ Print (พิมพ)
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● ขอความจะปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพหรือบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

● ตอบคําถามตอไปนี้:
– สถานการณที่คุณกําลังโทรไปปรึกษานี้เคยเกิดข้ึนกอนหรือไม ทําให

เกิดปญหาแบบเดิมไดอีกหรือไม?
– คุณไดติดต้ังฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในเครื่องคอมพิวเตอร

ในเวลาใกลเคียงกับท่ีเกิดสถานการณนี้หรือไม

กลับไปยังศูนยซอมของ HP (อเมริกาเหนือเทานั้น)
HP จะรับเครื่องของคุณและสงตอใหกับศูนยซอมของ HP (HP Central
Repair Center) ใหเอง เราจะชําระคาจัดสงทั้งไปและกลับ บริการน้ีไมเสียคา
ใชจายตลอดระยะเวลารับประกันฮารดแวร

ตัวเลือกในการรับประกันเพิ่มเติม
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการ จะตองเสียคาใชจายเติม ไปที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นคน
หาบริการและการรับประกันเพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มระยะสัญญาการบริการ

หมายเหตุ บริการน้ีอาจไมมใีนประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
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8 ขอมูลจําเพาะ

หัวขอน้ีระบุความตองการต่ําสุดของระบบในการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ และมี
ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ
สําหรับรายการทั้งหมดของขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพและความตองการของระบบ
โปรดดูท่ีวิธีใชบนหนาจอของHP Photosmart สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมโปรดดู ยินดี
ตอนรับ

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

องคประกอบ ความตองการต่ําสุดของ
Windows PC

ความตองการต่ําสุดของ
Macintosh

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

Mac OS X 10.2 และ
ใหมกวา

ตัวประมวลผล Intel® Pentium® II (
หรือเทียบเทา) ข้ึนไป

G3 ข้ึนไป

RAM แนะนํา 128 MB 128 MB

พื้นท่ีวางในฮารดดิสก 500 MB 150 MB

จอแสดงผล 800 x 600, 16 บิตขึ้นไป 800 x 600, 16 บิตขึ้นไป

ไดรฟ CD-ROM 4x 4x

การเชื่อมตอ USB 2.0 full-speed:
Microsoft Windows
98, 2000
Professional, ME, XP
Home และ XP
Professional
PictBridge: ใชพอรต 
ของกลองทางดานหนา

Bluetooth: การใช
อุปกรณเสริมอะแดปเตอร
เครื่องพิมพไรสายแบบ
Bluetoot ของ HP

USB 2.0 full-speed:
Mac OS X 10.2 และ
ใหมกวา

PictBridge: ใชพอรต 
ของกลองทางดานหนา
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องคประกอบ ความตองการต่ําสุดของ
Windows PC

ความตองการต่ําสุดของ
Macintosh

เบราเซอร Microsoft Internet
Explorer 5.5 ข้ึนไป

—

ลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ

ประเภท ขอมูลจําเพาะ

ขอมูลจําเพาะของสื่อ
ในการพิมพ

ความยาวสูงสุดท่ีแนะนํา: 35.6 ซม. (14 น้ิว)
ความหนาสูงสุดท่ีแนะนํา: 292 µm (11.5 มิล)

ขนาดกระดาษ กระดาษภาพถาย 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว)
กระดาษภาพถายแท็บ 10 x 15 ซม. และแท็บ 1.25 ซม.
(4 x 6 น้ิว และแท็บขนาด 0.5 น้ิว)
กระดาษภาพถาย 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว)
กระดาษภาพถาย 10 x 30 ซม. (4 x 12 น้ิว) พาโนรามา
กระดาษภาพถายขนาด 10 x 20 ซม. (4 x 8 น้ิว)
การดดัชนี 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว)
การด Hagaki 10.0 x 14.8 ซม. (3.9 x 5.8 น้ิว)
การด Hagaki 10.5 x 14.8 ซม. (4.1 x 5.8 น้ิว)
การดขนาด L 9.0 x 12.7 ซม. (3.5 x 5 น้ิว)
การดขนาด L แท็บ 9.0 x 12.7 ซม. และแท็บ 1.25 ซม.
(3.5 x 5 น้ิวและแท็บขนาด 0.5 น้ิว)

ขนาดของสื่อทีร่อง
รับ

ขนาดทีร่องรับเมื่อมกีารพิมพจากคอมพวิเตอร

7.6 x 12.7 ซม ถึง 22 x 61 ซม. (3 x 5 น้ิว ถึง 8.5 x 24 
น้ิว)
ขนาดทีร่องรับเมื่อมกีารพิมพจากแผงควบคุม

เมทริก: A6, A4, 10 x 15 ซม. (ท้ังมีและไมมีแท็บ);
Imperial: 3.5 x 5 น้ิว, 4 x 6 น้ิว (ท้ังมีและไมมีแท็บ),
4 x 12 น้ิว, 5 x 7 น้ิว, 8 x 10 น้ิว, 8.5 x 11 น้ิว; อื่นๆ:
Hagaki และขนาด L

ประเภทของสื่อการ
พิมพทีร่องรับ

กระดาษ (กระดาษเปลา กระดาษอิงคเจ็ต กระดาษภาพถาย
และกระดาษภาพถายพาโนรามา)
ซองจดหมาย

แผนใส

บท 8
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ประเภท ขอมูลจําเพาะ

ฉลาก

บัตร (รายการ, Hagaki, A6, L)
แผนรีดบนเสื้อ

Avery C6611 และกระดาษสติกเกอร C6612 : ขนาด
10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว) น้ีจะมีสติกเตอรรูปสี่เหลี่ยมหรือรูป
ไข 16 ภาพตอแผน

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

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

ฟอรแมตไฟลที่ใช
ไดกับการดหนวย
ความจํา

การพิมพ: โปรดดูท่ี ไฟลฟอรแมตท่ีสนับสนุน
การบันทึก: รูปแบบไฟลท้ังหมด

ถาดกระดาษ –
ขนาดสื่อการพิมพท่ี
รองรับ

ถาดกระดาษหลัก

7.6 x 12.7 ซม. ถึง 21.6 x 35.6 ซม. (3 x 5 น้ิว ถึง
8.5 x 14 น้ิว)
ตลับกระดาษภาพถาย

10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว), 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว) มี
แท็บ, การดดัชนีและ Hagaki
ถาดกระดาษออก

ขนาดท่ีใชไดท้ังหมด

ความจุของ
ถาดกระดาษ

ถาดกระดาษหลัก

กระดาษเปลา 100 แผน

(ทําตอ)

คูมือผูใช HP Photosmart 7800 series 57



ประเภท ขอมูลจําเพาะ

ซองจดหมาย 15 ซอง
การด 20–40 แผน (ข้ึนกับความหนา)
ฉลาก 20 แผน
แผนใส แผนรีดบนเสื้อ หรือกระดาษภาพถาย 25 แผน
ตลับกระดาษภาพถาย

กระดาษภาพถาย 20 แผน
ถาดกระดาษออก

กระดาษเปลา 50 แผน
ซองจดหมาย 10 ซอง
ฉลากหรือแผนรีดเสื้อ 25 แผน

การใชพลังงาน การพิมพ: 20.1 W AC
ขณะไมทํางาน: 4.4 W AC

ความตองการ
พลังงาน

ความถีอ่ินพุต: 50/60 Hz, (+/- 3Hz)
แรงดันไฟฟาอินพุต

หมายเลขรุนเพาเวอรซัพพลาย 0957-2083: 200 ถึง 240,
Vac (+/- 10%)
หมายเลขรุนเพาเวอรซัพพลาย 0957-2084: 100 ถึง 240,
Vac (+/- 10%)

ลักษณะเฉพาะเกี่ยว
กับสภาพแวดลอม

ชวงของอุณหภูมทิี่แนะนํา: 15–30° C (59–86° F)
ชวงของอุณหภูมสิูงสุด: 10-35° C (50-95° F)
ชวงของอุณหภูมใินการเก็บรักษา: -30–65° C (–22–
149° F)
ชวงของความชื้นทีแ่นะนํา: 20–80% RH
ชวงของความชื้นสูงสุด: 15–80% RH

ตลับหมึกพิมพ หมึกพิมพ HP Black 1 กลอง
หมึกพิมพ HP Tri-color 1 กลอง
หมึกพิมพ HP Photo 1 กลอง
หมึกพิมพ HP Gray Photo 1 กลอง

หมายเหตุ หมายเลขตลับหมึกท่ีคุณสามารถใชไดจะปรากฏ
อยูดานหลังคูมือน้ี

ความเร็วการพิมพ (
สูงสุด)

งานพิมพจากหมึกพิมพสดีํา: 23 หนาตอนาที

บท 8
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ประเภท ขอมูลจําเพาะ

งานพิมพจากหมึกพิมพส:ี 21 หนาตอนาที
ภาพถาย: 27 วินาทีตอภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 
น้ิว)

การเชื่อมตอ USB 2.0 full-speed: Microsoft Windows 98, 2000
Professional, Me, XP Home และ XP Professional;
Mac OS X 10.2 และใหมกวา)
PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000
Professional, Me, XP Home และ XP Professional;
Mac OS X 10.2 และใหมกวา
Bluetooth: Microsoft Windows XP Home และ
XP Professional

สนับสนุน USB Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP
Home และ XP Professional
Mac OS X 10.2 และใหมกวา
Universal Serial Bus (USB) 2.0 ฟูลสปด สําหรับเคเบิล
ยาว 3 เมตร (10 ฟุต) หรือต่ํากวา

(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  1 ป 

ฮาร์ดแวร์ส่วนเสริมของเครื่องพิมพ์  1 ปี 
(โปรดดูรายละเอียดต่อไปนี้)

การรับประกันอย่างจำกัดสำหรับเครื่องพิมพ์ HP
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ดัชนี

B
Bluetooth

การเชื่อมตอกับเคร่ือง
พิมพ 17

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 47

H
HP Image Zone 29
HP Image Zone

Express 29, 30
HP Inkjet Utility 34
HP Instant Share 31
HP iPod 18
HP Solution Center 34

R
regulatory notices 65

U
USB

พอรตตางๆ 4
ลักษณะเฉพาะ 55

ก
กระดาษ

การซื้อและการเลือก 9
การดูแลรักษา 9, 37
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 42

การใส 10
ขนาด 56
ถาดตางๆ 4
ไฟแสดงสถานะ 48

กลอง
Bluetooth 24
PictBridge 24

การพิมพจาก 24
การเชื่อมตอกับเครื่อง
พิมพ 17

กลองที่มีคุณสมบัติ
PictBridge
พอรตกลอง 24

การจัดเก็บ
กระดาษภาพถาย 37
ตลับหมึกพิมพ 15, 36
เครื่องพิมพ 36

การดูแลลูกคา 51
การทําความสะอาด

ตลับหมึกพิมพ 33
หนาสัมผัสของตลับหมึก
พิมพ 34

เครื่องพิมพ 33
การนําการดหนวยความจํา
ออก 24

การบันทึกภาพลงใน
คอมพิวเตอร 31

การปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ 34

การปอนกระดาษ 10
การพิมพ

การเลือกรูปแบบ 21
การใชงานอยางสราง
สรรค 29

จากกลอง 24
จากกลองที่มีคุณสมบัติ

PictBridge 17
จากการดหนวยความ
จํา 17, 24

จากคอมพิวเตอร 29
จากอุปกรณ

BlueTooth 17

ดัชนี ภาพ 21
โดยไมมีเครื่อง
คอมพิวเตอร 17

การอัปเดทซอฟตแวรเคร่ือง
พิมพ 29

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
14

การแกไขปญหาเบื้องตน
Bluetooth 47
Print quality (คุณภาพ
งานพิมพ) 46

การดูแลลูกคา 51
ปญหาเกี่ยวกับ
กระดาษ 42

ปญหาเกี่ยวกับการจาย
ไฟ 41

สัญญาณไฟกะพริบ 39
หมายเลขดัชนีภาพถาย
ไมปรากฏขึ้น 41

หมึกเหลือนอย 46
เสียงจากเคร่ืองพิมพ 41
ไฟกะพริบ 39

การใส
การดหนวยความจํา 18
ตลับหมึกพิมพ 14

การดหนวยความจํา
การนําออก 24
การพิมพดัชนีภาพถาย

21
การใส 18
ไฟลฟอรแมตท่ีสนับ
สนุน 21
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ข
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

55

ค
คอมพิวเตอร

การบันทึกภาพลงใน 31
การพิมพจาก 29
การพิมพโดยไมมี 17
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 55

คุณภาพ
กระดาษภาพถาย 37
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 46

เครื่องพิมพ
การจัดทําเอกสาร 3
การจัดเก็บ 36
การทําความสะอาด 33
การเชื่อมตอ 17
ซอฟตแวร 29
ปญหาเกี่ยวกับการจาย
ไฟ 41

ลักษณะเฉพาะ 56
สวนประกอบ 4
ไฟแสดงสถานะ 48

ซ
ซอฟตแวร 29
ซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพ

การอัปเดต 35

ต
ตลับกระดาษภาพถาย 4
ตลับบรรจุหมึก. ดู ตลับหมึก
พิมพ

ตลับหมึกพิมพ
การจัดเก็บ 15, 36
การทําความสะอาด 33
การทําความสะอาดหนา
สัมผัสทองแดง 34

การเปลี่ยน 14
การใส 14
พ้ืนท่ีจัดเก็บ 4
หมึกหมด 46
ไฟแสดงสถานะ 48

ถ
ถาด กระดาษ 4

ป
ปุม 4

ผ
แผงควบคุม 4

ฟ
ไฟล DPOF 24
ไฟลฟอรแมตที่สนับสนุน

21
ไฟลแบบ JPEG 21
ไฟลแบบ TIFF 21

ภ
ภาพถาย

การพิมพ 24
การเลือกรูปแบบ 21
การแกไข 29
ดัชนี 21
บันทึกลงใน
คอมพิวเตอร 31

หมายเลขไมปรากฏ
ขึ้น 41

เลือกภาพที่จะพิมพ 22
ไฟลฟอรแมตที่สนับ
สนุน 21

ไมพิมพ 45
ภาพถายแบบไมมีขอบ

การเลือกรูปแบบ 21
ภาพที่เลือกดวยกลอง 24

ร
รูปแบบ การเลือก 21

ล
ลักษณะเฉพาะ 55

ว
วิธีใช. ดู การแกไขปญหา
เบื้องตน

วิธีใชบนหนาจอ 3
วิธีใชเครื่องพิมพ

การเขาใชงาน 3
บนหนาจอ 3

ศ
ศูนยบริการโซลูชั่นของ

HP 12

ส
สัญญาณไฟ 7

อ
เอกสารเคร่ืองพิมพ 3
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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.
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