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1 ยินดีตอนรับ              
ขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อเคร่ืองพิมพ HP Photosmart 8000 series !
เครื่องพิมพใหมน้ีจะทําใหคุณพิมพภาพถายไดสวยงาม บันทึกภาพถายลง
คอมพิวเตอร และสรางงานดีๆไดงายๆ โดยใชหรือไมใชคอมพิวเตอรก็ได
คําแนะนําสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการพิมพโดยไมตองใชคอมพิวเตอร ในการ
พิมพจากระบบคอมพิวเตอร โปรดติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ และดูวิธีใชทาง
หนาจอ สําหรับภาพรวมของการใชคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพรวมกัน โปรดดู
ที่ การพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร
โปรดดูท่ี คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็ว
เครื่องพิมพใหมของคุณมาพรอมกับเอกสารตอไปน้ี:
● คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็ว: เอกสาร คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็วของ

HP Photosmart 8000 series  จะอธิบายวิธีการติดต้ังเครื่องพิมพ
ซอฟตแวรเครื่องพิมพและพิมพภาพถายเปนครั้งแรก

● คูมือผูใช : เอกสาร HP Photosmart 8000 series คูมือผู ใช คือเอกสาร
ที่คุณกําลังอานอยูน้ี ซึ่งจะอธิบายคุณสมบัติท่ัวไปของเครื่องพิมพ อธิบาย
การใชเครื่องพิมพโดยไมตองตอกับเครื่องคอมพิวเตอร และกลาวถึงขอมูล
การแกไขปญหาเกี่ยวกับฮารดแวร

● วิธใีชเครื่องพิมพ HP Photosmart: วิธีใชเคร่ืองพิมพ HP
Photosmart บนหนาจอคอมพิวเตอร จะอธิบายถึงวิธีใชเครื่องพิมพกับ
คอมพิวเตอร รวมทั้งขอมูลการแกไขปญหาเกี่ยวกับซอฟตแวร

การเขาสูวิธใีชเครื่องพิมพ HP Photosmart บนหนาจอ  
หลังจากติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Photosmart ในคอมพิวเตอรแลว
คุณสามารถเรียกดูวิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart ไดจากหนาจอ:
● Windows PC: จากเมน ูStart (เริ่มใชงาน) ใหเลือก Programs 

(โปรแกรม) (ใน Windows XP ใหเลือก All Programs (โปรแกรมทั้ง
หมด))> HP > Photosmart 8000 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             

ดานหนาของเครื่องพิมพ

1 ถาดกระดาษออก: หลังการพิมพ คุณสามารถนําภาพถายและเอกสารออกจากถาด
น้ีได

2 ถาดกระดาษหลัก: วางกระดาษสําหรับพิมพ แผนใส ซองจดหมายหรือสื่ออื่นๆ ลง
ในถาดน้ีเพ่ือทําการพิมพ

3 Printer screen (หนาจอของเครื่องพิมพ ): ใชหนาจอน้ีเพื่อดูภาพและตัวเลือก
เมนู

4 ถาดกระดาษหลัก: ยกฝาครอบหลักขึ้นเพ่ือเขาถึงตลับหมึกพิมพ
5 ฝาครอบดานบน: เปดฝาครอบดานบนเพื่อเขาถึงตลับกระดาษภาพถาย ใช ตลับ

กระดาษภาพถายเพ่ือพิมพบนกระดาษภาพถายขนาดเล็ก
6 On (เปด): กดปุมน้ีเพ่ือเปดเครื่องพิมพหรือเพ่ือใหอยูในโหมดประหยัดพลังงาน
7 พอรตของกลอง: เชื่อมตอกลองดิจิตอลท่ีมีคุณสมบัติ PictBridge ซึ่งเปน

อะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสายแบบ Bluetooth ของ HP® หรือ HP iPod เขา
กับพอรตน้ี

8 ชองใสการดหนวยความจํา: ใสการดหนวยความจําท่ีน่ี
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ภาพภายใน

1 ตลั บกระดาษภาพถาย: ใสกระดาษภาพถายหรือสื่อขนาดเล็กอื่นๆ ท่ีใชไดลงใน
ตลับน้ี จากน้ันจึงใสตลับลงในถาดหลักเพ่ือทําการพิมพ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
ใสตลับกระดาษภาพถายโปรดดูท่ี การใสกระดาษ

2 ตัวกั้นความกวางของกระดาษ: ปรับตัวกั้นความกวางน้ีสําหรับกระดาษที่มีความ
กวางแตกตางกันไป

3 ที่รองถาดกระดาษออก: ยกแท็บขึ้น แลวดึงเขาหาตัวคุณเพ่ือปรับขยาย
ถาดกระดาษออก ท่ีรองถาดกระดาษออกจะรองรับกระดาษที่พิมพแลวซ่ึงผานการ
พิมพจากเครื่องพิมพ

ดานหลังเครื่องพิมพ

1 ฝาปดดานหลัง: เปดฝาปดน้ีเพ่ือนํากระดาษที่ติดออก
2 พอรต USB: ใชพอรตน้ีเพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร
3 ชองเสียบสายไฟ: ใชพอรตน้ีตอสายไฟที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ
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แผงควบคุม 
1 Select Photos arrows (ลูกศรเลือกภาพถาย): เลื่อนไปยังภาพตางๆ และ

ควบคุมการเลนวิดีโอบนการดหนวยความจํา
2 OK (ตกลง): เลือกเมนูหรือตัวเลือกคําสั่ง จากน้ันกดปุม play/pause (เลน/หยุด

ภาพยนตรช่ัวคราว) ในขณะท่ีเปดดู
3 Print (พิมพ): พิมพภาพท่ีเลือกจากการดหนวยความจํา
4 Cancel (ยกเลิก): ลบภาพถาย ออกจากเมนูหรือหยุดการทํางานที่เลือก
5 Menu (เมน)ู: ดูเมนูเครื่องพิมพ
6 Layout (เลยเอาต): เลือกเลยเอาตของภาพถาย
7 HP Instant Share: สงภาพถายผานทางอีเมล (หากมีการเชื่อมตออยู) สําหรับ

ขอมูลเพ่ิมเติมโปรดดู การเชื่อมตอ
8 Zoom (ซูม): เขาสูโหมดซูมและซูมภาพท่ีกําลังแสดง และเพื่อออกจากโหมดมุม

มอง 9 มุม
9 Rotate (หมุน): หมุนภาพที่เลือก
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Indicator lights (ไฟสถานะ)
1 On light (ไฟเปด): สีเขียวเขมหากเครื่องพิมพเปดอยู และไมมีสัญญาณไฟหาก

เครื่องพิมพปด
2 Memory Card light (ไฟการดหนวยความจํา): สีเขียวหากมีการเสียบการด

หนวยความจําไวถูกตอง สีเขียวกระพริบเมื่อเครื่องพิมพกําลังเขาใชงานการด
หนวยความจําและไมมีสัญญาณไฟติดหากไ มม ีการเสียบการดหนวยความจําหรือ
มีการเสียบการดมากกวาหน่ึงอัน

3 Print light (ไฟการพิมพ): สีเขียวหากเครื่องพิมพพรอมสําหรับการพิมพ กระ
พริบขณะท่ีเครื่องพิมพกําลังทําการพิมพ

4 Status light (ไฟแสดงสถานะ) : สีแดงกระพริบหากเกิดความผิดพลาดขึ้นหรือ
ตองการการสั่งงานจากผูใช

เมนเูครื่องพิมพ      
กด Menu (เมน)ู เพ่ือเปดเมนขูองเครื่องพิมพ หากคุณกําลังดูเมนูยอย การกด
Menu จะเปนกา รกลับไปยังเมนูหลักของเครื่องพิมพ

การนาวเิกตเมนขูองเครื่องพิมพ
● กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปยังตัวเลือกตางๆ ของเมนทูี่แสดงในหนาจอของ

เครื่องพิมพ รายการเมนูท่ีไมสามารถใชไดจะปรากฏเปนสีเทา
● กด OK เพ่ือเปดเมนูหรือเลือกตัวเลือก
● กด Cancel (ยกเลิก) เพ่ือออกจากเมนูปจจุบัน

Print Options (ตัวเลือกการพิมพ)
● Print all (พิมพทั้งหมด): พิมพภาพทั้งหมดในการดหนวยความจําที่เสียบ

ลงในเครื่องพิมพ
● Print proof sheet (พิมพแผนทดลอง): พิมพแผนทดลองของภาพถาย

ทั้งหมดจากการดหนวยความจําที่ใสอยูในเคร่ืองพิมพ คุณสามารถเลือก
ภาพถายในการพิมพ จํานวนของสําเนาและเลยเอาตการพิมพไดจากแผน
ทดลอง

● Scan proof sheet (สแกนแผนทดลอง): สแกนแผนทดลองที่มีการ
เลือกภาพสําหรับการพิมพ
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● Video action prints (พิมพภาพเคลื่อนไหวจากภาพยนตร): พิมพภาพ
ตอเน่ืองเกาเฟรมโดยการเลือกภาพเคลื่อนไหวจากภาพยนตรของทานโดย
อัตโนมัติ

● Print range (ชวงการพิมพ): เลือกจุดเริ่มตนและสิ้นสุดชวงการพิมพ
โดยใช Select Photos (ลูกศรเลือกภาพถาย) 

● Print index page (พิมพหนาดัชน)ี: พิมพมุมมองภาพตัวอยางของภาพ
ถายทั้งหมดจากการดหนวยความจําท่ีเสียบอยูในเครื่อง

● Print panoramic photos (พิมพภาพถายพาโนรามา): เลือกคาเริ่ม
ตนคําสั่งพิมพภาพถายพาโนรามา On (เปด) หรือ Off (ปด) (คาเริ่มตน)
เลือก On (เปด) เพ่ือพิมพภาพถายที่เลือกในสัดสวน 3:1 ใสกระดาษ
ขนาด 10 x 30 ซม. (4 x 12 นิ้ว) กอนเริ่มพิมพ

● Print stickers (พิมพสตกิเกอร) : เลือกคาเริ่มตนคําส่ังพิมพสติกเกอร
On (เปด) หรือ Off (ปด) (คาเร่ิมตน) เลือก On (เปด) เพ่ือพิมพภาพ
ถาย 16 รูปตอหนา ใสกระดาษสติกเกอรพิเศษหากตองการ

● Passport photo mode (โหมดภาพถายขนาดพาสปอรต): หากทาน
เลือก On (เปด) เครื่องพิมพจะแจงใหเลือกขนาดภาพถายพาสปอรต
โหมดภาพถายขนาดพาสปอรตเปนการกําหนดใหเครื่องพิมพพิมพภาพ
ถายทั้งหมดเปนขนาดภาพถายพาสปอรตท่ีเลือกไว โดยท่ีแตละหนาจะมี
ภาพเดียว อยางไรก็ตาม หากคุณเลือกพิมพภาพเดียวกันหลายๆ ชุด จะ
พิมพลงบนหนาเดียวกัน (หากมพ้ืีนที่พอ) ทิ้งใหภาพถายใหแหงสนิทเปน
เวลาหนึ่งสัปดาหกอนนําไปเคลือบ

Edit (แกไข)
● Remove red-eye (ลบตาแดง): เลือกเพื่อลบตาแดงของภาพที่ปรากฏ

บนหนาจอเครื่องพิมพ เครื่องพิมพจะลบตาแดงใหโดยอัตโนมัติโดยคาเร่ิม
ตน ใชเมน ูPreferences (ลักษณะทีต่องการ) เพ่ือยกเลิกการแกไขตา
แดงอัตโนมัติ

● Photo brightness (ความสวางของภาพถาย): กด  หรือ  เพ่ือเพิ่ม
หรือลดคาความสวางของภาพถาย

● Add frame (เพิ่มกรอบ): ใช Select Photos (ลูกศรเลือกภาพ) เพ่ือ
เลือกรูปแบบและสีของกรอบ

● Add color effect (เพิ่มเอฟเฟกตส)ี: ใชลูกศร Select photos เพ่ือ
เลือกรูปแบบเอฟเฟกตสี: เอฟเฟกตสีจะไมมผีลกับกรอบที่สรางจากตัวเลือก
Add frame (เพิ่มกรอบ) เอฟเฟกตสีเหลานี้จะมีผลเฉพาะในการพิมพ
โดยไมเปลี่ยนแปลงไฟลภาพถายดิจิตอลตนฉบับแ ตอยางใด
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Tools (เครื่องมือ)
● View 9-up (แสดง 9 ภาพ): ดูภาพถายครั้งละเกาภาพจากการดหนวย

ความจําที่ใสอยูในเครื่อง
● Slide show (สไลดโชว): กด OK เพ่ือหยุดช่ัวคราวและยกเลิกการหยุด

สไลดโชว กด Cancel เพ่ือยกเลิกสไลดโชว
● Print quality (คุณภาพงานพิมพ): เลือกคาเริ่มตนคุณภาพงานพิมพ

แบบ Best (ดีทีสุ่ด) (คาเริ่มตน) หรือ Normal (ปกต)ิ
● Print sample page (พิมพหนาตัวอยาง): เลือกเพื่อพิมพหนาตัวอยาง

มีประโยชนตอการตรวจสอบคุณภาพการพิมพของเครื่องพิมพ
● Print test page (พิมพหนาทดสอบ): เลือกพิมพหนาตัวอยางที่มีขอมูล

เกี่ยวกับเครื่องพิมพเพ่ือชวยในการแกไขปญหา
● Clean cartridge (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ): เลือกเพื่อทําความ

สะอาดตลับหมึกพิมพ หลังจากทําความสะอาดตลับหมึกพิมพเสร็จแลว ให
พิมพหนาทดสอบ คุณมตัีวเลือกที่จะทําความสะอาดตลับหมึกพิมพอีกครั้ง
หากหนาทดสอบยังใหผลการพิมพที่ไมดีนัก

● Align cartridge (ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ): เลือกเพื่อปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพ

Bluetooth
● Device Address (แอดเดรสอุปกรณ): อุปกรณที่ใชเทคโนโลยีไรสาย

Bluetooth บางชนิดตองมีการปอนแอดเดรสของอุปกรณที่พยายามคนหา
ตัวเลือกเมนูน้ีจะแสดงแอดเดรสอุปกรณดังกลาว

● Device Name (ชื่ออุปกรณ): คุณสามารถเลือกชื่ออุปกรณสําหรับเครื่อง
พิมพท่ีปรากฏขึ้นบนอุปกรณอื่นๆ ที่มเีทคโนโลยีไรสายแบบ Bluetooth
เมื่อมกีารคนหาเครื่องพิมพ

● Passkey (รหัสผาน): กดปุม  เพ่ือเพ่ิมจํานวนข้ึนครั้งละหน่ึง และกด
 เพ่ือลดคา กด OK เพ่ือไปยังเลขถัดไป

หากระดับ Bluetooth Security level ของเครื่องพิมพถูกกําหนดไว
เปน High คุณสามารถกําหนดหมายเลขรหัสผานใหกับผูใชอุปกรณ
Bluetooth ที่พยายามใชเคร่ืองพิมพตองทําการระบุกอนทําการพิมพได
รหัสผานคาเริ่มตนคือ 0000

● Visibility (การแสดงภาพ): คุณสามารถกําหนดเครื่องพิมพที่มี
Bluetooth ใหสามารถมองเห็นไดหรือไมไดโดยอุปกรณอื่นๆ ท่ีมี
เทคโนโลยีไรสายแบบ Bluetooth โดยการเปลี่ยนตัวเลือกความสามารถ
ในการมองเห็น เมื่อเลือก Visibility (การแสดงภาพ) เปน Not visible 
(ไมแสดง) จะมีเพียงอุปกรณที่ระบุแอดเดรสของเครื่องพิมพไวเทานั้น ที่
สามารถพิมพได
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● Security level (ระดับความปลอดภัย): เลือก Low (ต่ํา) หรือ High 
(สูง) ผูใชไมตองปอนรหัสผานของเครื่องพิมพสําหรับอุปกรณอื่นที่ใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หากกําหนดระดับความปลอดภัยเปน Low 
(ต่ํา) ผูใชตองปอนรหัสผานของเครื่องพิมพสําหรับอุปกรณอื่นที่ใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หากระดับความปลอดภัยเปน High (สูง)

● Reset Bluetooth options (รเีซตตัวเลือก Bluetooth): เลือกรีเซต
รายการทั้งหมดในเมนู Bluetooth เพ่ือต้ังคาเริ่มตน

Help (วิธใีช)
● Memory cards (การดหนวยความจํา): กด  หรือ  เพ่ือดูการดตางๆ

ที่ใชไดกับเคร่ืองพิมพ แลวกด OK เพ่ือดูวิธีการใสการดหนวยความจําของ
คุณ

● Cartridges (ตลับหมึกพิมพ): กด  หรือ  เพ่ือดูตลับหมึกพิมพตางๆ
ของ HP ที่ใชไดกับเครื่องพิมพ แลวกด OK เพ่ือดูวิธีการใสตลับหมึกพิมพ

● Photo Sizes (ขนาดภาพถาย): กด  หรือ  เพ่ือดูขนาดของภาพถาย
ทั้งหมดที่มี

● การใสกระดาษ: กด  หรือ  เพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับการใสกระดาษ
● กระดาษติด: เลือกเพื่อดูวิธีการนํากระดาษท่ีติดออก
● การเชื่อมตอกลอง: เลือกเพื่อดูตําแหนงสําหรับเช่ือมตอกลองดิจิตอลที่มี

คุณสมบัติ PictBridge เขากับเครื่องพิมพ

Preferences (คากําหนด)
● SmartFocus: เลือก On (เปด) (คาเริ่มตน) หรือ Off (ปด) การตั้งคานี้

จะชวยแกไขภาพถายที่พรามัวใหดีข้ึน
● Adaptive lighting (การแกแสงเกินหรือแสงขาด): เลือก On (เปด) 

(คาเริ่มตน) หรือ Off (ปด) การตั้งคาน้ีจะชวยแกไขแสงและความเขมใหดี
ข้ึน

● Date/time (วันที/่เวลา): ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือใสวันที่ และ/หรือ เวลาลงใน
ภาพถายท่ีพิมพออกมา

● Colorspace (ชวงของส)ี: คาเริ่มตน Auto-select (เลือกอัตโนมัติ)
กําหนดใหเคร่ืองพิมพใชชวงของสีแบบ Adobe RGB ถาใชได เครื่อง
พิมพจะใชตัวเลือก sRGB ถาใช Adobe RGB ไมได

● Paper detect (ตรวจสอบกระดาษ): เลือก On (เปด) (คาเริ่มตน) โดย
เครื่องพิมพจะตรวจสอบประเภทและขนาดของกระดาษโดยอัตโนมัติเมื่อมี
การพิมพ เมื่อทานเลือก Off (ปด) เครื่องจะแจงใหเลือกประเภทและขนาด
กระดาษทุกครั้งท่ีมกีารพิมพ

● Preview animation (แสดงภาพเคลื่อนไหว): เลือก On (เปด) (คาเร่ิม
ตน) หรือ Off (ปด) เมื่อมกีารเปดใชคุณสมบัติขอนี้ หลังจากเลือกภาพถาย
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แลวเครื่องพิมพจะแสดงหนาตัวอยางของภาพถายในเลยเอาตที่เลือกไว
อยางสั้นๆ  หมายเหตุ: ไมมคุีณสมบัตินี้ในเครื่องพิมพทุกรุน

● Video enhancement (ปรับปรุงคุณภาพวิดีโอ): เลือก On หรือ Off 
(คาเริ่มตน) เมื่อทานเลือก On (เปด) เคร่ืองจะปรับปรุงคุณภาพของภาพ
ถายที่พิมพจากวิดีโอคลิป

● Auto redeye removal (แกไขเรดอายอัตโนมัต)ิ: เลือก On (เปด) 
(คาเริ่มตน) หรือ Off (ปด) เพ่ือเลือกวาจะแกไขเอฟเฟกตตาแดงจากภาพ
โดยอัตโนมัติหรือไม

● Restore defaults (คืนคาเริ่มตน): กลับไปใชคาท่ีต้ังมาจากโรงงานกับ
เมนูท้ังหมดยกเวน Select language (เลือกภาษา) และ Select
country/region (เลือกประเทศ/ภูมิภาค) (ใตเมนู ภาษา ใน เมนคูา
กําหนด) และ Bluetooth settings (การตั้งคา Bluetooth) (ใตเมนูหลัก
เครื่องพิมพ Bluetooth) การตั้งคานี้ไมมีผลกับ HP Instant Share
หรือคาเริ่มตนของเครือขาย

● Language (ภาษา): เลือกเพื่อกําหนดภาษาที่ตองการใชจากหนาจอของ
เครื่องพิมพและการตั้งคาประเทศ/ภูมิภาค การตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคจะ
กําหนดขนาดของสื่อที่สนับสนุน
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2 เตรียมพรอมสําหรับการพิมพ

ในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้:
● การปอนกระดาษ
● การใชตลับหมึกพิมพ

การปอนกระดาษ
เรียนรูวิธีเลือกกระดาษที่เหมาะสมกับงานพิมพ และวิธีโหลดกระดาษในถาด
ปอนกระดาษหรือในตลับกระดาษภาพถายเพื่อพิมพ

การเลือกกระดาษทีถู่กตอง     
โปรดดูรายช่ือของกระดาษของ HP หรือหากตองการซื้อวัสดุสําหรับพิมพ ไปที่:
● www.hpshopping.com (สหรัฐอเมริกา)
● www.hp.com/go/supplies (ยุโรป)
● www.jpn.hp.com/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/พ้ืนที่)

ภาพความละเอียดปานกลางถึงสูง จาก
สแกนเนอรและกลองดิจิตอล

กระดาษภาพถาย HP Premium

กระดาษภาพถาย glossy กันน้ําและ
รอยนิ ้วมือ แบบแหงทันที

กระดาษภาพถาย HP Advanced

ภาพทั่วไป และภาพสําหรับงานใน
ธุรกิจ

กระดาษภาพถาย HP Photo
กระดาษภาพถาย HP Everyday

เอกสารขอความ ภาพราง การทดสอบ
และปรับแนวหนากระดาษ

กระดาษ HP Multipurpose
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การเก็บรักษากระดาษใหมสีภาพดี เหมาะสําหรับการพิมพ:
● เก็บรักษากระดาษภาพถายไวในบรรจภุัณฑเดิม หรือในถุงพลาสติคท่ีผนึก

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 น้ิว) มหีรือไมมีแท็บก็ได, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 8.5 x 11 น้ิว,
Hagaki และกระดาษขนาด L

การใสกระดาษ   
คําแนะนําในการปอนกระดาษ:
● กอนที่จะใสกระดาษ โปรดเล่ือนต้ัวกั้นกระดาษเพื่อใหมทีี่วาง
● ปอนกระดาษเพียงครั้งละขนาดเทานั้น โปรดอยาใสกระดาษหลายชนิดหรือ

ขนาดผสมกันในตลับกระดาษภาพถาย
● หลังจากปอนกระดาษแลว ใหดึงที่รองถาดกระดาษออกเพื่อรองรับกระดาษ

ที่พิมพออกมา เพ่ือปองกันกระดาษท่ีพิมพหลนลงจากถาดออก
ใชคําแนะนําในตารางตอไปน้ีเพ่ือปอนกระดาษขนาดตางๆ ที่มักใชกันโดยทั่ว
ไปในเครื่องพิมพ

ประเภทกระดาษ วิธปีอนกระดาษ ถาดทีจ่ะปอน

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

● กระดาษภาพ
ถาย
7.62 x 13 

1. นํากระดาษที่ใสไวใน
ถาดกระดาษหลัก

2. ยกฝาปดดานบนขึ้น และ
นําตลับกระดาษภาพถาย
ออก

3. บีบตัวกั้นกระดาษแลวดัน
ไปทางซายจนหยุด

4. ปอนกระดาษไมเกิน 20
แผนลงในตลับกระดาษ
ภาพถาย โดยคว่ําดานทีจ่ะ
พิมพลง

ตลับกระดาษภาพถายเขาสู
ถาดกระดาษหลัก

1 ตัวกั้นกระดาษดานกวาง
2 ตัวกั้นกระดาษดานยาว
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ประเภทกระดาษ วิธปีอนกระดาษ ถาดทีจ่ะปอน

ซม. (3 x 5 
น้ิว)

● บัตรรายการ
● การด

Hagaki
● กระดาษ A6
● บัตรขนาด L

หากทานใชกระดาษที่มี
แท็บ ใหใสดานที่มแีท็บ
เขากอน

5. ปรับตัวกั้นความยาวและ
ความกวางของกระดาษ
ของตลับกระดาษภาพถาย
ใหเทากับกระดาษที่ใส

6. วางตลับกระดาษภาพถาย
ใหชิดดานขวาของ
ถาดกระดาษหลัก จากนั้น
เลื่อนเขาสูเครื่องพิมพจน
ล็อคเขาที่

7. หลังจากปอนกระดาษ
แลว ใหดึงที่รอง
ถาดกระดาษออกเพื่อรอง
รับกระดาษที่พิมพออกมา

8. 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)
หรือกวางกวา

1. นํากระดาษที่ใสไวใน
ถาดกระดาษหลัก

2. บีบตัวกั้นกระดาษแลวดัน
ไปทางซายจนหยุด

3. ใสกระดาษเปลา, กระดาษ
ภาพถาย, ซองจดหมาย
หรือแผนใสลงใน
ถาดกระดาษหลักโดยให
ดานทีจ่ะพิมพคว่ําลง
ปรับใสซองจดหมายโดย
ใหที่ปดผนึกอยูดานซาย
สอดฝาซองจดหมายไว
ดานในซอง เพ่ือไมใหเกิด
กระดาษติด

4. บีบตัวกั้นกระดาษแลวดัน
ไปทางขวาจนถึง

ถาดกระดาษหลัก – กระดาษ
ขนาดใหญ

(ทําตอ)
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ประเภทกระดาษ วิธปีอนกระดาษ ถาดทีจ่ะปอน

ขอบกระดาษโดยไมดัน
จนกระดาษงอ

5. หลังจากปอนกระดาษ
แลว ใหดึงที่รอง
ถาดกระดาษออกเพื่อรอง
รับกระดาษที่พิมพออกมา

ถาดกระดาษหลัก – ซองจดหมาย

● 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. นํากระดาษที่ใสไวใน

ถาดกระดาษหลัก
3. บีบตัวกั้นกระดาษแลวดัน

ไปทางซายจนหยุด
4. ปอนกระดาษภาพถาย

โดยคว่ําดานทีจ่ะพิมพลง
หากทานใชกระดาษที่มี
แท็บ ใหใสดานที่มแีท็บ
เขากอน
ปรับใสซองจดหมายโดย
ใหที่ปดผนึกอยูดานซาย
สอดฝาซองจดหมายไว
ดานในซอง เพ่ือไมใหเกิด
กระดาษติด

5. บีบตัวกั้นกระดาษแลวดัน
ไปทางขวาจนถึง
ขอบกระดาษโดยไมดัน
จนกระดาษงอ

ถาดกระดาษหลัก – กระดาษ
ขนาดเล็ก

เคล็ดลับ  ึยกถาดกระดาษออก
ข้ึนกอนใสกระดาษภาพถาย
ขนาดเล็กที่ไมสามารถใชไดกับ
ตลับกระดาษภาพถาย วาง
ถาดกระดาษออกลงหลังจากใส
กระดาษแลว

การใชตลับหมึกพิมพ 
เครื่องพิมพ HP Photosmart 8000 series สามารถพิมพภาพถายแบบสีและ
ขาวดํา HP มีตลับหมึกหลากหลายประเภท เพ่ือใหทานสามารถเลือกตลับหมึก
พิมพใหเหมาะสมกับงานพิมพของทานที่สุด

การสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหม
เมื่อตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพชนิดเติมใหดูหมายเลขของตลับหมึกพิมพที่อยู
ตรงฝาปดดานหลังของตัวกั้น หมายเลขตลับหมึกพิมพจะแตกตางกันไปตาม

บท 2
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ประเทศ/ภูมิภาค นอกจากนี้คุณยังสามารถดหมายเลขตลับหมึกพิมพไดจาก
ซอฟตแวรของเครื่องพิมพดวย

การดูหมายเลขตลับหมึกพิมพทีถู่กตองสําหรับผูใช Windows
1. คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในทาสกบารของ

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

คลิก Print Cartridge Information (ขอมูลตลับหมึกพิมพ)

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

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

Status (สถานะวัสดสุําหรับพิมพ) จากเมนปูอบอัพ 

เคล็ดลับการเลือกตลับหมึกพิมพ
หมึกพิมพ HP Vivera ใหภาพถายคมชัดเหมือนจริงและสามารถปองกันความ
ซีดจางไดอยางดีเยี่ยม ซึ่งจะทําใหภาพถายมีสีสันสดใสไปอีกนานแสนนาน หมึก
พิมพของ HP Vivera ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษและไดรับการทดสอบในหอง
ทดลองเพื่อใหไดคุณภาพ ความบริสุทธิ์ และไมซีดจาง
เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหติดต้ังตลับหมึกพิมพกอนวัน
ที่ซึ่งประทับอยูบนกลอง

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหใชเฉพาะตลับหมึกพิมพ
ของแทของ HP ตลับหมึกพิมพของแทของ HP ถูกออกแบบและทดสอบกับ
เครื่องพิมพ HP เพ่ือชวยใหทานไดงานท่ีมคุีณภาพยอดเยี่ยมออกมาอยางงาย
ดาย ครั้งแลวครั้งเลา

หมายเหตุ HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของหมึกพิมพ
ที่ไมใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่เสียหายอัน
เกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมรวมอยูในการ
รับประกันของบริษัท

ขอควรระวัง เพ่ือปองกันการสูญเสียหรือการไหลซึมของหมึกพิมพ ติด
ต้ังตลับหมึกพิมพในเครื่องพิมพไวเสมอขณะที่มกีารขนยายเครื่องพิมพ
และหลีกเล่ียงการนําตลับหมึกพิมพที่ใชแลวออกจากเครื่องพิมพเปนระยะ
เวลานาน
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การใสและการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ        

การเตรียมเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ
1. โปรดตรวจสอบวาเครื่องเปดอยู และไดนํากระดาษแข็งออกจากภายใน

เครื่องพิมพแลว
2. ยกฝาปดดานบนของเครื่องพิมพข้ึน
3. ดึงเทปสีชมพูสดออกจากตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ หามสัมผัสหัวฉีดหรือหนาสัมผัสทองแดงของตลับหมึก และ
อยาปดเทปกลับเขาที่

การใสตลับหมึกพิมพ
1. หากเปนการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ HP Black, HP Photo หรือ

HP Gray Photo ใหดันตลับหมึกลง และดึงออกดานนอก เพ่ือถอดออก
จากที่ใส ดานขวา

2. ถือตลับหมึกใหมโดยใหฉลากอยูดานบน เอียงตลับหมึกข้ึนดานบนเล็ก
นอย จากน้ันเลื่อนเขาสูที่ใส ดานขวา ใหหนาสัมผัสทองแดงหันเขาดานใน
กอน คอยๆ ดันตลับหมึกใหเขาที่

ขอควรระวัง เพ่ือไมใหตลับหมึกพิมพติด โปรดตรวจสอบวาตลับ
หมึกล็อคเขาท่ีเมื่อใส
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3. ทําตามขั้นตอนขางตนซ้ําเพื่อใสตลับหมึกสามสีเขาสูที่ใส ดานซาย
4. ปดฝาปดดานบน

เมื่อคุณไมไดใชตลับหมึกพิมพ     
เมื่อนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ ใหเก็บตลับหมึกพิมพไวในตัวปองกัน
ตลับหมึกพิมพ ตัวปองกันหมึกแหงจะชวยไมใหหมึกพิมพแหงไป เมื่อไมไดใช
งานตลับหมึก หากไมไดเก็บรักษาตลับหมึกอยางเหมาะสม อาจทําใหตลับหมึก
พิมพทํางานผิดพลาด
➔ ในการใสตลับหมึกพิมพในตัวปองกันหมึกแหง ใหเลื่อนตลับหมึกเขาสูตัว

ปองกันโดยเอียงเล็กนอย จากนั้นเล่ือนเขาที่ใหแนนหนา

เมื่อใสตลับหมึกพิมพในตัวปองกันหมึกแหง ใหเก็บไวในพ้ืนที่เก็บรักษาภายใน
เครื่องพิมพ
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3 การพิมพโดยไมใชคอมพิวเตอร      
                                  
เครื่องพิมพ HP Photosmart 8000 series จะทําใหคุณเลือก ปรับปรุง
คุณภาพ และพิมพภาพถายโดยไมจําเปนตองเปดคอมพิวเตอร เมื่อต้ังคาเครื่อง
พิมพโดยใชคําสั่งในคูมือ เริ่มตนอยางรวดเร็ว แลว ใหใสการดหนวยความจําใน
เครื่องพิมพ และพิมพภาพถายโดยใชปุมของแผงควบคุมเครื่องพิมพ
หลังจากคุณไดติดต้ังเครื่องพิมพแลว คุณสามารถพิมพไดจากอุปกรณตางๆ ดัง
ตอไปนี้:
● การดหนวยความจํา
● กลองถายรูปดิจิตอลที่มีคุณสมบัติ PictBridge
● อุปกรณ Bluetooth
● HP iPod (ซึ่งมีการบันทึกภาพถายไวในเครื่อง)

การเชื่อมตอ
เครื่องพิมพนี้มวีิธีการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรและอุปกรณชนิดตางๆ ไดหลาย
วิธี การเชื่อมตอแตละวิธีจะชวยใหคุณทํางานไดตางกัน

ประเภทการเชื่อมตอ และสิ่งทีคุ่ณตอง
การ

ชวยใหคุณสามารถ...

การดหนวยความจํา
การดหนวยความจําของกลองดิจิตอล
มาตรฐาน

ใสการดหนวยความจําในชองใสการด
ท่ีอยูดานหนาของเครื่องพิมพ

พิมพจากการดหนวยความจําไปยัง
เครื่องพิมพไดโดยตรง โปรดดูท่ี การ
พิมพภาพถายจากการดหนวยความจํา

พิมพตัวอยางภาพถายในการดหนวย
ความจําอยางเร็วโดยสั่งงานจากแผง
ควบคุมของเครื่องพิมพโดยตรง

PictBridge:
กลองดิจิตอลมาตรฐาน PictBridge
และสาย USB
ตอกลองเขากับชองสําหรับตอกลองที่
ดานหนาของเครื่องพิมพ

พิมพโดยตรงจากกลองดิจิตอล
มาตรฐาน PictBridge ไปยังเคร่ือง
พิมพ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การ
พิมพภาพถายจากกลองดิจิตอล และ
ในเอกสารของกลอง

Bluetooth พิมพจากอุปกรณท่ีมเีทคโนโลยีไร
สาย Bluetooth ไปยังเครื่องพิมพ
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ประเภทการเชื่อมตอ และสิ่งทีคุ่ณตอง
การ

ชวยใหคุณสามารถ...

อุปกรณเสริมอะแดปเตอรเครื่องพิมพ
ไรสาย HP Bluetooth
ตออะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสาย
HP Bluetooth ลงในพอรต
ของกลอง ที่ดานหนาของเครื่องพิมพ

HP iPod 
HP iPod และสาย USB ที่ใหมา
พรอมกับเครื่อง

เช่ือมตอ HP iPod เขากับพอรต
สําหรับตอกลองที่ดานหนาเครื่องพิมพ

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

การพิมพภาพถายจากการดหนวยความจํา
คุณสามารถพิมพภาพถายจากการดหนวยความจําไดโดยใสการดลงในเครื่อง
พิมพ และใชแผงควบคุมเครื่องพิมพเพ่ือดู เลือก ปรับปรุงคุณภาพ และพิมพ
ภาพถาย นอกจากนี้ยังสามารถพิมพภาพถายท่ีเลือกไวภายในกลองไดโดยตรง
จากการดหนวยความจํา โดยเปนภาพถายที่ทําเครื่องหมายสําหรับการพิมพไว
โดยใชกลองดิจิตอล

การพิมพจากการดหนวยความจําเปนวิธีที่งาย รวดเร็ว และไมทําใหแบตเตอรี่
ของกลองดิจิตอลหมดเร็ว สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสการดหนวยความ
จํา โปรดดู การใสการดหนวยความจํา
สวนน้ีจะอธิบายถึงวิธีการทํางานตอไปนี้:
● ใสการดหนวยความจํา
● เลือกวาจะพิมพภาพถายใด
● เลือกเลยเอาตของภาพถาย
● เลือกภาพถาย
● การปรับปรุงคุณภาพภาพถาย
● พิมพภาพถายที่เลือกไว

การใสการดหนวยความจํา     
หลังจากการถายภาพดวยกลองดิจิตัล ทานสามารถนําการดหนวยความจําออก
จากกลอง และใสในเครื่องพิมพเพ่ือดูและพิมพภาพถายได เครื่องพิมพสามารถ
อานขอมูลไดจากการดหนวยความจําประเภทตอไปนี้: การด
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CompactFlash, Memory Stick, Microdrive, MultiMediaCard,
Secure Digital และ xD-Picture

ชองใสการดหนวยความจํา

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

ขอควรระวัง การใชการดหนวยความจําประเภทอื่นอาจทําใหการด
หนวยความจําและเครื่องพิมพเสียหาย

ประเภทของการดหนวยความจํา
หาการดหนวยความจําของทานในตารางตอไปนี้ และใชคําแนะนําในตาราง
สําหรับการใสการดในเครื่องพิมพ

คําแนะนํา:
● ใสการดหนวยความจําครั้งละการด
● คอยๆ ดันการดหนวยความจําเขาสูเครื่องพิมพจนสุด การดหนวยความจํา

จะไมเขาไปในเครื่องพิมพจนสุด อยาพยายามดันเขาไป
● เมื่อใสการดหนวยความจําถูกตอง ไฟสัญญาณการดหนวยความจําจะ

กะพริบ และจากนั้นจะสวางอยางตอเนื่อง

ขอควรระวัง 1 การใสการดหนวยความจําผิดทางอาจทําใหการดและ
เครื่องพิมพเสียหาย

ขอควรระวัง 2 โปรดอยาดึงการดหนวยความจําออก ในขณะที่ไฟการด
หนวยความจํากะพริบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู นําการดหนวยความ
จําออก

การดหนวยความจํา วิธใีสการดหนวยความจํา

CompactFlash ● ฉลากดานหนาอยูขางบน และถาฉลากมเีคร่ืองหมายลูกศร
ใหเครื่องหมายลูกศรช้ีเขาหาเครื่องพิมพ

● ใสขอบดานท่ีมหีนาสัมผัสโลหะเขาสูเครื่องพิมพกอน
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การดหนวยความจํา วิธใีสการดหนวยความจํา

Memory Stick ● ใหมุมตัดอยูดานซาย
● ใหหนาสัมผัสโลหะคว่ําลง
● หากทานใชการดหนวยความจํา Memory Stick Duo

หรือ Memory Stick PRO Duo โปรดใชอะแดปเตอรที่
มาพรอมกับการด กอนที่จะใสการดในเครื่องพิมพ

Microdrive ● ฉลากดานหนาอยูขางบน และถาฉลากมเีคร่ืองหมายลูกศร
ใหเครื่องหมายลูกศรช้ีเขาหาเครื่องพิมพ

● ใสขอบดานท่ีมหีนาสัมผัสโลหะเขาสูเครื่องพิมพกอน

MultiMediaCard ● ใหมุมตัดอยูดานขวา
● ใหหนาสัมผัสโลหะคว่ําลง

Secure Digital ● ใหมุมตัดอยูดานขวา
● ใหหนาสัมผัสโลหะคว่ําลง

xD-Picture Card ● ใหดานโคงของการดหันเขาหาตัว
● ใหหนาสัมผัสโลหะคว่ําลง

รูปแบบไฟลทีร่องรับ        
เครื่องพิมพนี้รูจักและสามารถพิมพไฟล JPEG และ uncompressed TIFF
ไดโดยตรงจากการดหนวยความจํา นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพคลิป
ภาพยนตรจาก MPEG-1, Motion-JPEG QuickTime และ Motion-
JPEG AVI ไดอีกดวย หากกลองดิจิตอลของคุณบันทึกภาพถายและภาพยนตร
ดวยไฟลรูปแบบอื่น ใหบันทึกไฟลลงในคอมพิวเตอรและใชซอฟแวรสําหรับ

บท 3

(ทําตอ)

24 HP Photosmart 8000 series



เครื่องพิมพเพ่ือพิมพงานออกมา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
HP Photosmart Printer Help บนหนาจอ

การเลือกภาพทีจ่ะพิมพ        
คุณสามารถเลือกภาพถายที่จะพิมพได โดยดูภาพในหนาจอของเครื่องพิมพ
โดยพิมพดัชนีภาพถาย หรือโดยพิมพแผนทดลอง

ในการเลือกภาพถายทีจ่ะพิมพ ใหดําเนินการโดยใชตัวเลือกตอไปนี้

ดภูาพถายในหนาจอของ
เครื่องพิมพ
คุณสามารถดูภาพถายครั้งละ
ภาพ หรือครั้งละเกาภาพใน
จอภาพของเครื่องพิมพ

เคล็ดลับ ในการเลื่อนภาพ
ถายอยางรวดเร็ว ใหกดปุม
Select Photos (เลือก
ภาพถาย)  หรือ  เมื่อถึง
ภาพถายสุดทายท้ังสองดาน
จอแสดงผลจะกลับไปที่ภาพ
ถายแรกหรือสุดทาย

ในการดภูาพถาย
1. ใสการดหนวยความจํา
2. กด Select Photos (เลือกภาพถาย) 

หรือ  กดปุมคางไวเพ่ือดูภาพถายอยาง
รวดเร็ว เมื่อถึงภาพถายสุดทายทั้งสอง
ดาน จอแสดงผลจะกลับไปที่ภาพถายแรก
หรือสุดทาย และแสดงภาพตอไป

การดูภาพถายครั้งละเกาภาพ:
1. ใสการดหนวยความจํา
2. กด Menu (เมน)ู
3. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK 

(ตกลง)
4. เลือก View 9-up แลวกด OK
5. ใชลูกศร Select Photos (เลือกภาพ)

เพ่ือเลื่อนไปยังภาพตางๆ

การออกจากโหมดแสดง 9 ภาพ และกลับสูการ
ดูคร้ังละภาพ ใหกดปุม Zoom (ซูม)

พิมพดัชนภีาพถาย
รายการภาพถายจะแสดง
ภาพตัวอยางและหมายเลข
ดัชนีในการดหนวยความจํา
ไดมากถึง 2000 ภาพ ใช
กระดาษเปลาแทนที่กระดาษ
ภาพถายเพื่อเปนการ
ประหยัด

ดัชนีภาพถายอาจมีความยาว
หลายหนากระดาษ

การพิมพหนารายการภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจํา
2. ใสกระดาษเปลาปกหนึ่งลงในถาดกระดาษ

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

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

ดัชนี) จากนั้นกด OK (ตกลง)
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ในการเลือกภาพถายทีจ่ะพิมพ ใหดําเนินการโดยใชตัวเลือกตอไปนี้

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

การพิมพแผนภาพพิมพตัวอยาง
1. ใสการดหนวยความจํา
2. ใสกระดาษเปลาปกหนึ่งลงในถาดกระดาษ

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

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

ทดลอง) จากนั้นกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ แผนทดลองอาจมคีวามยาวหลาย
หนากระดาษ

การเลือกเลยเอาตของภาพถาย         
กด Layout (เลยเอาต) บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเลือกเลยเอาตของ
ภาพถายท่ีตองการพิมพ ภาพถายทั้งหมดท่ีเลือกจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
จะพิมพในเลยเอาตนี้ ขนาดของการพิมพจริงอาจแตกตางไปตามขนาด
ของกระดาษที่ใสในเครื่องพิมพ ดังแสดงในตารางตอไปน้ี เครื่องพิมพอาจหมุน
ภาพถายเพื่อใหพอดีกับเลยเอาต

เลยเอาต ขนาดกระดาษ (ขนาดภาพถาย)

1 ภาพตอหนา (ไมมีขอบ) 4 x 6 น้ิว (4 x 6 นิ้ว)
10 x 15 ซม (10 x 15 ซม)
A6 (10.5 x 14.8 ซม.)
5 x 7 นิ้ว (5 x 7 นิ้ว)
A5 (14.8 x 21.0 ซม.)
A4 (21.0 x 29.7 ซม.)
8.5 x 11 นิ้ว (8.5 x 11 นิ้ว)

1 ภาพตอหนา 3.5 x  5 นิ้ว (3.25 x 4.75 น้ิว)
4 x 6 น้ิว (3.75 x 5.75 น้ิว)
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)

บท 3

(ทําตอ)
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เลยเอาต ขนาดกระดาษ (ขนาดภาพถาย)

8.5 x 11 นิ้ว (8 x 10 นิ้ว)
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)

2 ภาพตอหนา 3.5 x 5 นิ้ว (2.25 x 3.25 นิ้ว)
4 x 6 น้ิว (2.75 x 3.75 น้ิว)
5 x  7 นิ้ว (3.25 x 4.75 นิ้ว)
8 x 10 นิ้ว (4.75 x 6.5 นิ้ว)
8.5 x 11 นิ้ว (5 x 7 นิ้ว)
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 นิ้ว (1.5 x 2.25 นิ้ว)
4 x 6 น้ิว (1.75 x 2.625 นิ้ว)
5 x 7 นิ้ว (2.25 x 3.375 น้ิว)
8 x 10 นิ้ว (3.33 x 5 นิ้ว)
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 นิ้ว (1.5 x 2.25 นิ้ว)
4 x 6 น้ิว (1.75 x 2.5 น้ิว)
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.)

(ทําตอ)
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เลยเอาต ขนาดกระดาษ (ขนาดภาพถาย)

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 นิ้ว (1 x 1.375 นิ้ว)
4 x 6 น้ิว (1.125 x 1.5 น้ิว)
5 x 7 นิ้ว (1.5 x 2 นิ้ว)
8 x 10 นิ้ว (2.25 x 3 นิ้ว)
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.)

การเลือกภาพถายทีจ่ะพิมพ       

หากคุณตองการ... โปรดปฏิบัตดิังนี้

เลือกภาพถาย

หมายเหตุ คุณสามารถ
เลือกภาพถายจาก HP
iPod ไดดวย สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมโปรดดู การพิมพ
ภาพถายจาก HP iPod

1. ใสการดหนวยความจํา
2. กดปุม Select Photos (เลือกภาพ

ถาย)  หรือ  เพ่ือแสดงภาพถายที่ตอง
การเลือก

3. กด OK เพ่ือเลือกภาพที่แสดง
จะปรากฏเครื่องหมายถูกที่มุมลางของ
ภาพถาย

เลือกภาพถายเกินกวาหนึ่ง
สําเนา

1. ใสการดหนวยความจํา
2. กดปุม Select Photos (เลือกภาพ

ถาย)  หรือ  เพ่ือแสดงภาพถายที่ตอง
การเลือก

3. กดปุม OK (ตกลง) สําหรับแตละสําเนา
ของการพิมพภาพปจจุบันที่ตองการพิมพ
จะปรากฏจํานวนการพิมพข้ึนที่ดานลาง
ภาพถาย เชน หากเลือกภาพสองครั้งจะ
ปรากฏขอความ x2 ข้ึน

บท 3

(ทําตอ)
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หากคุณตองการ... โปรดปฏิบัตดิังนี้

การยกเลิกการเลือกภาพถาย
หนึ่งภาพหรือทั้งหมด
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 หากมีการเลือก
ภาพไวหลายครั้ง เครื่องพิมพจะลบการ
เลือกออกครั้งละภาพในแตละครั้งที่กดปุม
Cancel

หากตองการยกเลิกการเลือกภาพทั้งหมด ใหกด
ปุม Cancel จนปรากฏขอความถามวาตอง
การยกเลิกการเลือกภาพทั้งหมดหรือไม ข้ึนบน
หนาจอของเครื่องพิมพ เลือก Yes (ใช) จาก
นั้นกด OK (ตกลง)

เลือกภาพถายบนแผน
ทดลอง
หลังจากท่ีพิมพแผนทดลอง
ออกมาแลว คุณใชแผน
ทดลองนี้เพ่ือเลือกภาพถายท่ี
ตองการพิมพได

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการพิมพแผนทดลองได
ท่ี การเลือกภาพที่จะพิมพ

1. เลือกภาพถายที่ตองการพิมพ โดยใช
ปากกาสีเขมเติมวงกลมใตภาพแตละภาพ

2. เลือกจํานวนสําเนาที่ตองการสําหรับแตละ
ภาพ โดยปอนจํานวนสําเนา โปรดเลือก
เพียงตัวเลือกเดียว

3. เลือกเลยเอาตภาพถายในสวนเลยเอาตการ
พิมพ โปรดเลือกเพียงตัวเลือกเดียว

เมื่อปอนขอมูลในแผนทดลองแลว ใหสแกน
แผนดังกลาวเพื่อพิมพภาพที่เลือกไว

การพิมพภาพถาย       

หากคุณตองการ... ใหปฏิบัตติามขั้นตอนดังตอไปนี:้

พิมพภาพถายภาพเดียว
กอนที่จะเริ่มตน โปรดตรวจ
สอบวาการดหนวยความจํา
น้ันใสอยูในเครื่องพิมพและ
ถาดกระดาษหลักหรือตลับ
กระดาษภาพถายท่ีตองการ
ใชใสกระดาษท่ีเหมาะสม
แลว

1. กด Layout จนไดเลยเอาตที่ตองการ
2. กดปุม Select Photos (เลือกภาพ

ถาย)  หรือ  เพ่ือแสดงภาพถายที่ตอง
การพิมพ

3. กด OK เพ่ือเลือกภาพที่แสดง
4. กด Print (พิมพ) เพ่ือพิมพภาพถาย

(ทําตอ)
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หากคุณตองการ... ใหปฏิบัตติามขั้นตอนดังตอไปนี:้

พิมพหลายภาพ
กอนที่จะเริ่มตน โปรดตรวจ
สอบวาการดหนวยความจํา
น้ันใสอยูในเครื่องพิมพและ
ถาดกระดาษหลักหรือตลับ
กระดาษภาพถายท่ีตองการ
ใชใสกระดาษท่ีเหมาะสม
แลว

1. กด Layout จนไดเลยเอาตที่ตองการ
2. กดปุม Select Photos (เลือกภาพ

ถาย)  หรือ  เพ่ือแสดงภาพถายที่ตอง
การพิมพ

3. เมื่อภาพที่คุณตองการพิมพปรากฏบน
หนาจอของเครื่องพิมพแลว ใหกดปุม
OK เพ่ือเลือกภาพถาย Print range

4. การเลือกภาพเพิ่มเติม ใหใช Select
Photos  แลวกด OK เมื่อภาพที่ตอง
การพิมพปรากฏขึ้นบนหนาจอ

5. หลังจากคุณไดเลือกภาพถายทั้งหมดที่ตอง
การพิมพและทําการตั้งคาสําหรับการพิมพ
ตามตองการแลว ใหกด Print (พิมพ)

พิมพภาพถายเกินกวาหนึ่ง
สําเนา
กอนที่จะเริ่มตน โปรดตรวจ
สอบวาการดหนวยความจํา
น้ันใสอยูในเครื่องพิมพและ
ถาดกระดาษหลักหรือตลับ
กระดาษภาพถายท่ีตองการ
ใชใสกระดาษท่ีเหมาะสม
แลว

1. กด Layout จนไดเลยเอาตที่ตองการ
2. กดปุม Select Photos (เลือกภาพ

ถาย)  หรือ  เพ่ือแสดงภาพถายที่ตอง
การพิมพ

3. กดปุม OK (ตกลง) สําหรับแตละสําเนา
ของการพิมพภาพปจจุบันที่ตองการพิมพ

4. กด Print (พิมพ)

พิมพภาพถายทั้งหมดใน
การดหนวยความจํา
กอนที่จะเริ่มตน โปรดตรวจ
สอบวาการดหนวยความจํา
น้ันใสอยูในเครื่องพิมพและ
ถาดกระดาษหลักหรือตลับ
กระดาษภาพถายท่ีตองการ
ใชใสกระดาษท่ีเหมาะสม
แลว ใชตลับภาพถายสําหรับ
กระดาษขนาดเล็ก

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

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

กด OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการพิมพภาพ
ถายท้ังหมดในการดหนวยความจํา
เฟรมแรกของแตละคลิปวิดีโอในการด
หนวยความจําจะถูกพิมพดวย

พิมพชวงของภาพถายทีต่อ
เนื่องกัน

1. กด Layout จนไดเลยเอาตที่ตองการ
2. กด Menu (เมน)ู

บท 3

(ทําตอ)
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หากคุณตองการ... ใหปฏิบัตติามขั้นตอนดังตอไปนี:้

กอนที่จะเริ่มตน โปรดตรวจ
สอบวาการดหนวยความจํา
น้ันใสอยูในเครื่องพิมพและ
ถาดกระดาษหลักหรือตลับ
กระดาษภาพถายท่ีตองการ
ใชใสกระดาษท่ีเหมาะสม
แลว

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

4. เลือก Print range (ชวงการพิมพ) จาก
นั้นกด OK (ตกลง)

5. กด Select Photos หรือ  จนกระทั่ง
ภาพแรกที่คุณตองการพิมพปรากฏขึ้นทาง
ดานซายของหนาจอเครื่องพิมพ แลวกด
OK

6. กด Select Photos หรือ  จนกระทั่ง
ภาพสุดทายที่คุณตองการพิมพปรากฏขึ้น
ทางดานซายของหนาจอเครื่องพิมพ แลว
กด OK
ภาพในชวงที่เลือกจะเริ่มทําการพิมพ
เฟรมแรกของแตละคลิปวิดีโอในชวงที่
เลือกจะถูกพิมพดวย

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

ภาพถายที่พิมพจากแผน
ทดลองจะใชการตั้งคาการ
พิมพเริ่มตน การตั้งคาการ
พิมพที่ใชกับภาพถาย เชน
การตัดภาพ เอฟเฟกตสีหรือ
การใสกรอบจะไมมผีลกับ
การพิมพ

1. ตรวจสอบวาการดหนวยความจํานั้นใสอยู
ในเครื่องพิมพ จากนั้นกด Menu

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

3. เลือก Scan proof sheet (สแกนแผน
ทดลอง) จากนั้นกด OK (ตกลง)

4. ใสแผนทดลองในถาดปอนกระดาษหลัก
โดยใหดานที่พิมพคว่ําลง และวางใหดาน
บนของหนาเขาสูเคร่ืองพิมพกอน
หากแผนทดลองมีหลายหนา ใหใสหนาใน
ลําดับกลับกันเพ่ือใหเครื่องพิมพสามารถ
สแกนไดท้ังหมดอยางถูกตอง

5. กดปุม OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการสแกน
6. เมื่อปรากฏขอความขึ้นบนหนาจอเครื่อง

พิมพเพ่ือใหคุณใสกระดาษ ใหนํากระดาษ
ภาพถายมาใส

7. กดปุม OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนพิมพภาพ
ถายท่ีเลือกไวในแผนทดลอง

(ทําตอ)
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พิมพภาพถายจากวดิโีอคลปิ
คุณสามารถดูวิดีโอคลิปใน
จอภาพของเครื่องพิมพ และ
เลือกพิมพแตละเฟรมได

เมื่อใสการดหนวยความจําที่
มวีิดีโอคลิปเปนครั้งแรก
เครื่องพิมพจะใชเฟรมแรก
ของวิดีโอคลิปนั้นเปนคลิ
ปในจอของเครื่องพิมพ

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

QuickTime
● MPEG-1
เครื่องพิมพจะไมสามารถ
อานวิดีโอคลิปในรูปแบบ
อื่นๆ

กอนที่จะเร่ิมตน โปรดตรวจสอบวาการดหนวย
ความจํานั้นใสอยูในเครื่องพิมพและ
ถาดกระดาษหลักใสกระดาษที่เหมาะสมแลว

1. กด Layout จนกระทั่งเลยเอาตที่ตองการ
ปรากฏขึ้นที่สวนลางของหนาจอเครื่อง
พิมพ

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

3. กดปุม OK (ตกลง) เพ่ือเปดคลิป
คุณสามารถใชคําสั่งใหวิดีโอเดินไปขาง
หนาอยางรวดเร็วขณะเปดดู โดยกดปุม
Select Photos  คางไว

4. ในการใชคําสั่งใหวิดีโอหยุดช่ัวคราวขณะ
เปดดู ใหกดปุม OK (ตกลง)
คุณสามารถเปดวิดีโอแบบชา โดยกดปุม
Select Photos  ขณะที่วิดีโอถูกหยุด
ช่ัวคราว

5. ในการเลือกเฟรมของวิดีโอที่แสดงอยู ให
กด OK

6. กดปุม Print (พิมพ) เพ่ือเร่ิมตนการ
พิมพ

พิมพภาพเคลื่อนไหวจาก
วิดีโอ 
ภาพเคลื่อนไหวจากวิดีโอคือ
ภาพตอเนื่อง 9 ภาพที่เลือก
จากวิดีโอคลิป

1. ใสการดหนวยความจําที่มวีิดีโอคลิปต้ังแต
หนึ่งเร่ืองขึ้นไป

2. ใสกระดาษภาพถาย แลวกด Menu (เมนู)
3. เลือก Print Options (ตัวเลือกการ

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

ภาพเคลื่อนไหวจากวิดีโอ) จากนั้นกด
OK (ตกลง)

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

6. กด OK (ตกลง) แลวกด Print (พิมพ)

บท 3
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พิมพภาพถายทีเ่ลือกไวภาย
ในกลองจากการดหนวย
ความจํา
เมื่อเลือกภาพถายสําหรับ
พิมพ โดยใชกลองดิจิตอล
กลองจะสรางไฟล Digital
Print Order Format
(DPOF) เพ่ือใชระบุภาพ
ถายที่เลือกไว เครื่องพิมพ
สามารถอานไฟล DPOF
1.0 และ 1.1 ไดจากการด
หนวยความจําโดยตรง

หลังจากพิมพแลว เครื่อง
พิมพจะลบไฟล DPOF และ
ลบการทําเครื่องหมายที่ภาพ
ถาย

1. ใชกลองดิจิตอลเพื่อเลือกภาพถายที่ตอง
การพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดอาน
เอกสารที่มาพรอมกับกลองดิจิตอล

2. ถาคุณเลือก default (คาเริ่มตน) สําหรับ
การเลยเอาตภาพจากกลอง ใ หกด
Layout เพ่ือทําการเลือกเลยเอาตของ
ภาพถาย
หากเลือกเลยเอาตอื่นที่ไมใช default 
(คาเร่ิมตน) ดวยกลอง เครื่องจะพิมพภาพ
ถายโดยใชเลยเอาตที่เลือกจากกลอง ไมวา
การตั้งคาที่เครื่องพิมพจะเปนอยางไร

3. นําการดหนวยความจําออกจากกลอง
ดิจิตอล และใสในเครื่องพิมพ

4. เมื่อปรากฏขอความ Print DPOF
photos? ข้ึนบนหนาจอของเครื่องพิมพ
ใหเลือก Yes (ใช) แลวกด OK (ตกลง)
เครื่องจะเริ่มพิมพภาพถายที่เลือกดวย
กลอง

หยุดการพิมพ ในการหยุดงานพิมพท่ีกําลังดําเนินการอยู ให
กดปุม Cancel (ยกเลิก)

นําการดหนวยความจําออก   
รอจนกระท่ั งสัญญาณไฟของการดหนวยความจําหยุดกะพริบ จากน้ันคอยๆ ดึง
การดหนวยความจําออกจากเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง หากสัญญาณไฟที่การดหนวยความจําเปนสีเขียวกะพริบ
หมายถึงการท่ีเคร่ืองพิมพกําลังเขาใชงานการดหนวยความจํา หามดึง
การดหนวยความจําออกในขณะนั้น เนื่องจากอาจทําใหเครื่องพิมพหรือ
การดหนวยความจําเกิดความเสียหายได

การเพิ่มคุณภาพของภาพถาย           
เครื่องพิมพมตัีวเลือกในการปรับปรุงคุณภาพของภาพถายอยูมากมายสําหรับ
การเพิ่มคุณภาพของภาพที่พิมพจากการดหนวยความจํา การตั้งคาเหลาน้ีจะไม
เปลี่ยนแปลงภาพถายตนฉบับ แตจะมีผลกับการพิมพเทานั้น

(ทําตอ)
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ปญหาตาแดงในภาพทีใ่ช
แฟลช
คาเริ่มตนจะมกีารกําหนดให
ใชคุณสมบัติในการลบตา
แดงอัตโนมัติในเมนู
Prederence คุณสมบัตินี้
จะชวยแกไขปญหาตาแดง
ในภาพถายทั้งหมดกอนทํา
การพิมพ หากภาพถายยังมี
ปญหาตาแดงอยู ใหลบตา
แดงออกจากภาพถายทีละ
ภาพโดยใชคุณสมบัติการลบ
ตาแดงในเมน ูEdit (แกไข)

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

นั้นกด OK (ตกลง)
3. เลือก Auto remove red-eye (ลบตา

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

(ตกลง)

การลบตาแดงดวยตนเอง (ครั้งละหนึ่งภาพ)
1. กดปุม Select Photos (เลือกภาพ

ถาย)  หรือ  เพ่ือแสดงภาพถายที่ตอง
การแกไข

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

(ตกลง)
4. เลือก Remove red-eye (ลบตาแดง)

จากนั้นกด OK (ตกลง)

ภาพถายทีม่ืดเกินไป การปรับความสวางใหกับภาพถาย
1. กดปุม Select Photos (เลือกภาพ

ถาย)  หรือ  เพ่ือแสดงภาพถายที่ตอง
การแกไข

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

(ตกลง)
4. เลือก Photo brightness (ความสวาง

ของภาพถาย) จากนั้นกด OK (ตกลง)
5. ใชปุมลูกศร Select Photos เพ่ือเพิ่ม

หรือลดความสวางของภาพถายตามตอง
การ จากนั้นกดปุม OK (ตกลง)

ภาพมัว
การตั้งคานี้จะมีผลกับภาพทั้ง
หมดที่พิมพ

เพื่อใ  หโฟกัสภาพอัตโนมัต ิเพื่อเพิ่มความคม
ชัด
1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Preferences (คากําหนด) จาก

นั้นกด OK (ตกลง)

บท 3
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3. เลือก SmartFocus แลวกด OK
4. เลือก On (เปด) จากนั้นกด OK (ตกลง)

ภาพถายทีม่แีสงนอย และ
ขาดคอนทราสต
การตั้งคานี้จะมีผลกับภาพทั้ง
หมดที่พิมพ

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

นั้นกด OK (ตกลง)
3. เลือก Adaptive Lighting (การแกแสง

โอเวอรหรืออันเดอร) แลวกด OK (ตกลง)
4. เลือก On (เปด) จากนั้นกด OK (ตกลง)

คลปิวิดีโอคุณภาพต่ํา
การตั้งคานี้จะมีผลกับภาพ
ถายที่พิมพจากคลิปวิดีโอ

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้ไม
เพ่ิมคุณภาพของภาพถายที่
พิมพโดยใช Video
action prints (พิมพ
ภาพเคลื่อนไหวจากวิดีโอ)
นอกจากนี้ยังใชไมไดกับ
ภาพถายที่พิมพดวยเล
ยเอาต 9 ภาพตอหนา

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการพิมพภาพถาย
จากคลิปวิดีโอท่ี การพิมพภาพถายจากการด
หนวยความจํา

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

นั้นกด OK (ตกลง)
3. เลือก Video enhancement (ปรับ

ปรุงคุณภาพวิดีโอ) จากนั้นกด OK 
(ตกลง)

4. เลือก On (เปด) จากนั้นกด OK (ตกลง)

ใชความคิดสรางสรรคใหเต็มที ่                   
เครื่องพิมพนี้มเีครื่องมือและเอฟเฟกตมากมายเพื่อใหคุณใชภาพถายไดอยาง
สรางสรรค การตั้งคาเหลานี้จะไมเปลี่ยนแปลงภาพถายเดิม แตจะมผีลกับการ
พิมพเทาน้ัน

ในการใชคุณสมบัตเิหลานี.้.. โปรดปฏิบัตดิังนี้

เพิ่มเอฟเฟกตสี
คุณสามารถตั้งคาเครื่อง
พิมพใหพิมพภาพที่เลือกใน
แบบ Black & white 
(ขาวดํา) หรือโดยใช

1. กดปุม Select Photos  หรือ  เ  พ่ือ
แสดงภาพถายที่คุณตองการเพิ่มเอฟเฟกต
สี

2. กด Menu (เมน)ู

(ทําตอ)
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ฟลเตอร Red filter (สี
แดง) Blue filter (สี
นํ้าเงิน) หรือ Green
filter (สีเขียว) ได
สําหรับโทนสีนํ้าตาลที่ดู คลาย
กับภาพในชวงป 1900 ให
ใช Sepia (ซเีปย) หรือ
Antique (ภาพแบบเกา)
เลือก Antique สําหรับภาพ
แบบลงสีดวยมือ เลือก
Solarize เพ่ือใหภาพแบบ
ถายในหองมืด ใช
Metallic เพ่ือให สีแบบเม
ทัลลิก

3. เลือก Edit (แกไข) จากน้ันกด OK 
(ตกลง)

4. เลือก Add color effect (เพ่ิมเอ
ฟเฟกตสี) และเลือก OK (ตกลง)

5. เลือกเอฟเฟกตสี จากน้ันเลือก OK (ตกลง)
ภาพถายจะปรากฏขึ้นบนหนาจอของ
เครื่องพิมพพรอมกับเอฟเฟกตสีท่ีเลือกใช
เอฟเฟกตจะไมมีผลตอภาพถายตนฉบับ
แตจะมีผลตอการพิมพเทานั้น

พิมพภาพแบบไมมขีอบ
คุณกําหนดใหเคร่ืองพิมพ
พิมพภาพถายแบบไมมีขอบ
ได

1. กด Layout
2. เลือก One photo per sheet,

borderless แลวกด OK
ตองใชกระดาษภาพถายเทาน้ัน หากคุณใช
กระดาษเปลา เครื่องพิมพจะแทนคาการตั้งคา
แบบไรขอบและพิมพขอบสีขาวเล็กๆ ท่ีขอบ
เพ่ือปองกันกระดาษติด

การเพิ่มขอบใหภาพ
เลือกรูปแบบตางๆ และสี
ตางๆ เพ่ือใหไดขอบตามที่
ตองการ

1. กดปุม Select Photos  หรือ  
เพ่ือแสดงภาพถายที่คุณตองการเพิ่มเอ
ฟเฟกตสี

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

(ตกลง)
4. เลือก Add frame แลวเลือก OK
5. ใชลูกศร Select Photos เพ่ือเลือกรูป

แบบขอบ แลวกด OK
6. ใชลูกศร Select Photos เพ่ือเลือกสี

ของขอบที่ตองการ แลวกด OK
ภาพถายน้ันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอเครื่อง
พิมพพรอมกับขอบ

บท 3
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เพิ่มวันทีแ่ละเวลาในงาน
พิมพของคุณ
คุณสามารถพิมพวันที่และ
เวลาที่ดานหนาของภาพถาย
เพ่ือแสดงวาภาพถายนั้นถาย
ไวเมื่อใด การตั้งคานี้จะมีผล
กับภาพทั้งหมดที่พิมพ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับ
ภาพถายโดยใชแผงควบคุม
ของเครื่องพิมพจะไมมีผลตอ
ขอมูลวันที่และเวลา

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)่

5. กด OK

เปลี่ยนคุณภาพงานพิมพ
คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพ
งานพิมพสําหรับภาพถายได
คาเริ่มตนคือ คุณภาพดีที่สุด
ซึ่งจะใหคุณภาพงานพิมพสูง
สุด คุณภาพปกติจะประหยัด
หมึก และพิมพไดรวดเร็ว
กวา

การเปลี่ยนคุณภาพการพิมพใหเปน Normal 
(ปกต)ิ สําหรับการพิมพงาน
1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK 

(ตกลง)
3. เลือก Print Quality (คุณภาพงาน

พิมพ) จากนั้นกด OK 
(ตกลง)

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

คุณภาพการพิมพจะกลับมาเปนแบบดีที่สุด
(Best) หลังจากการพิมพครั้งน้ี

การดสูไลดโชว
คุณสามารถเรียกดูภาพถาย
ท้ังหมดที่เก็บไวในการด
หนวยความจําตามลําดับ
แบบสไลดโชว

การดูสไลดโชวทางหนาจอเครื่องพิมพ
1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK 

(ตกลง)
3. เลือก Slide show แลวกด OK

กด OK เพ่ือหยุดสไลดโชวช่ัวคราวหรือ
เลนตอ กด Cancle (ยกเลิก) เพ่ือหยุด
สไลดโชว

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

(ทําตอ)
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กด Zoom (ซูม) เพ่ือเขาสู
โหมดซูม ซึ่งคุณสามารถ
เพ่ิมหรือลดการขยายไดครั้ง
ละ 0.25x และขยายสูงสุด
ได 5.0x

หมายเหตุ กรอบสําหรับ
ครอบตัดจะเปลี่ยนจากสี
เขียวเปนเหลือง หากพิมพที่
ขนาดภาพที่เลือกไว
คุณภาพของงานพิมพจะลด
ลงจนเห็นไดชัด

2. กด Zoom (ซูม) เพ่ือเขาสูโหมดการซูม
และเพิ่มการขยายภาพขึ้น 0.25x

3. กด Select Photos  เพ่ือเพิ่มระดับ
การขยายขึ้น 0.25x
กด Select Photos  เพ่ือลดระดับการ
ขยายลง 0.25x ระดั บการยอตํ่าสุดคือ
1.0x

4. ที่ระดับการขยายใดๆ ใชลูกศร Select
Photos เพ่ือเลื่อนกรอบตัดไปทางซ าย,
ขวา, ข้ึนหรือลง

5. กดปุม OK (ตกลง) เมื่อสวนของภาพที่
ตองการปรากฏอยูในกรอบตัดแลว

Print panoramic
photos 
(พิมพภาพถายพาโนรามา):

หมายเหตุ ภาพถายทั้งหมด
ท่ีพิมพดวยโหมดภาพถาย
พาโนรามาจะพิมพแบบไม
มขีอบ

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

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

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

ดานบนหนาจอของเครื่องพิมพจะแสดง
Panoramic mode (โหมดภาพถายพา
โนรามา) จนกวาจะปดคําส่ังในเมนู

5. ปอนกระดาษขนาด 10 x 30 ซม.
(4 x 12 นิ้ว) หากตองการ ใหใชคําแนะ
นําที่อธิบายขางตนในการตัดภาพกอนการ
พิมพ กรอบตัดมีสัดสวนของมุมมอง 3:1

Print stickers 
(พิมพสตกิเกอร):
ปอนกระดาษภาพถาย 
สติกเกอร Avery C6611
หรือ C6612 กอนสั่งพิมพ
กระดาษขนาด 10 x 15 
ซม (4 x 6 นิ้ว) นี้จะมีสติ
กเตอรรูปสี่เหลี่ยมหรือรูป
ไข 16 ภาพตอแผน

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

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

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

ดานบนหนาจอของเครื่องพิมพจะแสดง
Sticker mode (โหมดภาพถาย 
สตกิเกอร) จนกวาจะปดคําสั่งในเมนู

บท 3

(ทําตอ)
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การพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอล           
คุณสามารถพิมพภาพถายไดโดยการตอกล องดิจิตอล HP direct-printing
หรือกลองดิจิตอลท่ีมคุีณสมบัติ PictBridge ไปยังเครื่องพิมพไดโดยตรงโดยใช
สาย USB หากคุณมีกลองดิจิตอลที่มี Bluetooth คุณสามารถใสอุปกรณเสริม
อะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสายแบบ Bluetoot ของ HP ในพอรตกลองดาน
หนาเครื่องพิมพได

เมื่อพิมพจากกลองดิจิตอลโดยตรง เครื่องพิมพจะใชการตั้งคาที่เลือกไวในกลอง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูจากเอกสารที่ใหมาพรอมกับกลองดิจิตอล

ในการพิมพภาพถายจาก... โปรดปฏิบัตดิังนี้

กลองดิจิตอลทีม่เีทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth
หากคุณมกีลองดิจิตอลที่มี
คุณสมบัติ Bluetooth คุณ
สามารถซื้ออุปกรณเสริม
อะแดปเตอรเครื่องพิมพไร
สายแบบ Bluetoot ของ
HP และพิมพจากกลองโดย
ใชการเชื่อมตอไ รสายแบบ
Bluetooth

หมายเหตุ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการ
พิมพจากอ ุปกรณไรสาย
Bluetooth อ่ืนๆ โปรดดูที่
การพิมพโดยไมใช
คอมพิวเตอร

1. กําหนดตัวเลือก Bluetooth สําหรับ
เครื่องพิมพ โดยใชเมนู Bluetooth ที่
หนาจอของเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมโปรดดู เมนเูคร่ืองพิมพ

2. ใสกระดาษลงในเ ครื่องพิมพ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ การปอนกระดาษ

3. ตรวจดูใหแนใจวาไดเสียบอะแดปเตอร
เครื่องพิมพไรสายแบบ Bluetooth ของ
HP เขากับพอรตกลองดานหนา เครื่อง
พิมพแลว
สัญญาณไฟท่ีอะแดปเตอรจะกะพริบเมื่อ
อะแดปเตอรนั้นพรอมรับขอมูล

4. ปฏิบัติตามคําแนะนําในเอกสารที่มาพรอม
กับกลองดิจิตอล เพ่ือสงภาพถายไปยัง
เครื่องพิมพ

กลองดิจิตอลทีใ่ชเทคโนโลยี
PictBridge

หมายเหตุ กล องดิจิตอลที่มี
คุณสมบัติ PictBridge
บางตัวอาจแสดงกระดาษ
ขนาด 5 x 7 น้ิวเปน 2L,
127 x 178 มม. หรือ
13 x 18 ซม.

1. เปดกลองดิจิตอล PictBridge แลวเลือก
ภาพที่ตองการพิมพ

2. ใสกระดาษลงในเครื่องพิมพ
3. ตรวจสอบวากลองอยูในโหมด

PictBridge จากนั้นเช่ือมตอกลองเขากับ
พอรตของกลองที่อยู ดานหนา ของเครื่อง
พิมพ โดยใชสาย USB ที่มาพรอมกับ
กลอง
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หลังจากเครื่องพิมพพบกลอง
PictBridge แลว ภาพที่เลือกไวจะถูก
พิมพโดยอัตโนมัติ

กลองดิจิตอล HP direct-
printing

1. เปดกลองดิจิตอล HP direct-printing
แลวเลือกภาพที่ตองการพิมพ

2. เช่ือมตอกลองกับพอรต USB ดานหลัง
เครื่องพิมพโดยใชสายเคเบิล USB ที่ให
มาพรอมกับกลอง

3. ใสกระดาษลงในเครื่องพิมพ ใชตลับ
กระดาษภาพถายสําหรับกระดาษภาพถาย
ขนาดเล็ก

4. ปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอ

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

หมายเหตุ การใชการเชื่อมตอแบบ Bluetooth อุปกรณทุกชนิดจะตองมี
ฮารดแวรที่จําเปนและติดต้ังซอฟตแวรที่ตองใชแลว นอกจากนี้ ยังตอง
เสียบอะแดปเตอรเคร่ืองพิมพไรสายแบบ Bluetoot ของ HP ในพอรตก
ลองดานหนาเครื่องพิมพดวย

กระบวนการพื ้นฐานสําหรับการพิมพจากอุปกรณ Bluetooth ตางๆ จะเหมือน
กันคือ:
1. ใหอุปกรณคนหาเครื่องพิมพ Bluetooth
2. เลือกเครื่องพิมพที่ปรากฏขึ้นในอุปกรณ
3. พิมพ

ตรวจสอบเอกสารที่ใหมาพรอมกับอ ึปกรณเพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

บท 3

(ทําตอ)
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การพิมพภาพถายจาก HP iPod
กอนที่จะใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ืออิมพอรตและพิมพภาพถายจาก HP iPod ของ
คุณ ตรวจดูใหแนใจวาภาพและ HP iPod ของคุณตรงตามเงื่อนไขตอไปนี้:
● ภาพที่คัดลอกไปยัง 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 หากไดรับการฟอรแมตใน Windows จะปรากฏขอความ
Format Windows ที่ดานลางจอ หาก HPiPod ไมอยูในรูปแบบ
Windows ใหเช่ือมตอ HP iPod ไปยังเคร่ือง PC ท่ีใช Windows โดย
ใชสาย USB ที่มาพรอมกับ HP iPod แลวทําตามคําแนะนําในหนาจอ

หมายเหต ุ1 HP iPods ที่เช่ือมตอเฉพาะกับเครื่อง Macintosh
จะไมสามารถใชไดกับเครื่องพิมพ อยางไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อม
ตอ HP iPod เขากับพีซีทีใ่ช ระบบปฏิบัติการ 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

การอมิปอรตภาพถายไปยัง HP iPod
1. คัดลอกภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง HP iPod โดยใช Belkin

Media Reader for iPod
2. ตรวจสอบวาภาพถายอยูใน HP iPod หรือไมโดยการเลือกที่ Photo

Import (การสงภาพถาย) ท่ีเมนูของ HP iPod ภาพถายจะปรากฎที่
Rolls
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การพิมพภาพถายจาก HP iPod
1. เช่ือมตอ HP iPod เขากับพอรตของกลองท่ี ดานหนา ของเครื่องพิมพ

โดยใชสาย USB ที่มาพรอมกับ HP iPod หนาจอของเครื่องพิมพแสดง
Reading Device นานหลายนาทีขณะที่กําลังอานภาพ จากน้ันภาพถาย
จะปรากฎขึ้นบนหนาจอของเครื่องพิมพ

2. เลือกภาพถายที่คุณตองการพิมพแลวกด Print (พิมพ) สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับกา รเลือกและพิมพภาพถาย โปรดดูที่ การเลือกภาพถายท่ีจะ
พิมพ

หากไมสามารถพิมพจาก HP iPod ไปยังเครื่องพิมพ HP Photosmart ได
โปรดติดตอ HP Customer Care (แผนกดูแลลูกคาของ HP) โปรดดูที่ HP
Customer Care (ฝายบริการลูกคาของ HP)

บท 3
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4 การพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร      
   
เครื่องพิมพภาพถาย HP ทุกรุนมาพรอมกับซอฟตแวร HP Image Zone ซึ่ง
จะชวยใหทานสรางสรรคผลงานจากภาพถายไดมากยิ่งข้ึนกวาเดิม ทานสามารถ
ใชซอฟตแวรน้ีเพ่ืองานสรางสรรคของภาพถายดังนี้: แกไข แบงปน และสราง
งานพิมพที่นาสนใจ เชน การดอวยพร
อินเตอรเฟซของซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Photosmart จะปรากฎขึ้นเมื่อ
คุณสั่งพิมพ มันทําหนาที่ในการควบคุมความละเอียดและสี และเลือกการตั้งตา
ตางๆ โดยอัตโนมัติ หากคุณพิมพภาพดิจิตอล ใหปรับการตั้งคาซอฟตแวร
เครื่องพิมพเพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพสูงสุด

โปรดดาวนโหลดซอฟตแวรเครื่องพิมพเวอรชันลาสุดทุกระยะเดือนหรือสอง
เดือน เพ่ือใหมคุีณสมบัติและการพัฒนาลาสุดอยูเสมอ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู การอัปเดตซอฟตแวร

ใชตัวเลือกสําหรับการสรางสรรคงานในซอฟตแวรของเครื่อง
พิมพ

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

HP Image Zone
HP Image Zone เปนซอฟตแวรที่ใชงานงายโดยตอบรับกับความตองการใน
ทุกรูปแบบ ชวยใหคุณเพลิดเพลินไปกับภาพถายของคุณ นอกจากนี้ยังมขีอมูล
เกี่ยวกับการแกไขและการพิมพภาพถายเบื้องตน ซอฟตแวรดังกลาวจะทําให
คุณเปดใช HP Instant Share ไดเพ่ือสามารถแลกเปลี่ยนภาพถายของคุณกับ
บุคคลอื่นอยางงายดาย

เปด HP Image Zone (สําหรับผูใช Windows)
➔ คลิกซ้ําสองครั้งที่ ไอคอน HP Image Zone บนเดสกทอป หากตองการ

ทราบวิธีใช โปรดดูวิธีใชจากหนาจอของ HP Image Zone

เปด HP Image Zone (สําหรับผูใช Macintosh)
➔ คลิกที่ ไอคอน 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 จากเลยเอาตที่มีรูปแบบ

มากมาย
● Share (แลกเปลี่ยน) — สงภาพถายไปยังครอบครัวและมิตรสหายโดยไม

ตองแนบไฟลใหยุงยาก เพียงใช Instant Share ซึ่งเปนวิธีการที่สะดวก
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 ไดเพ่ือสามารถแลกเปลี่ยนภาพถายของคุณกับบุคคลอื่นอ
ยางงายดาย HP Image Zone Express ใชงานไดเฉพาะผูใช Windows
เทานั้น

เปด HP Image Zone Express (สําหรับผูใช Windows)
➔ ดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอน HP Image Zone Express ที่เดสกทอป 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 จากเลยเอาตที่มีรูปแบบ

มากมาย
● Share (แลกเปลี่ยน) — สงภาพถายไปยังครอบครัวและมิตรสหายโดยไม

ตองแนบไฟลใหยุงยาก เพียงใช HP Instant Share ซึ่งเปนวิธีการท่ี
สะดวกกวาจากการสงดวยอีเมล
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HP Instant Share
HP Instant Share ชวยใหคุณสงภาพถายไปยังครอบครัวและมิตรสหายโดย
ไมตองแนบไฟลใหยุงยากทางอีเมล เครื่องพิมพจะตองเขื่อมตอสาย USB กับ
คอมพิวเตอรที่สามารถใชอินเทอรเน็ต และมีซอฟตแวรของ HP ติดต้ังอยู
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีวีธีใชจากหนาจอของ 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 จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่

HP Instant Share
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5 การดูแลรักษา

HP Photosmart 8000 series เครื่องพิมพนี้ตองการการบํารุงรักษานอย
มาก โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในบทนี้เพ่ือยืดอายุการใชงานของเครื่องพิมพ
และวัสดุในการพิมพ และเพื่อใหไดคุณภาพของงานพิมพสูงสุด

การทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องพิมพ
รักษาความสะอาดและดูแลเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ โดยใชกระบวนการ
งายๆ ในบทนี้

การทําความสะอาดดานนอกเครื่องพิมพ     

การทําความสะอาดภายนอกเครื่องพิมพ
1. ปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออกจากดานหลังของเครื่อง
2. เช็ดผิวดานนอกของเครื่องพิมพดวยผานุมที่ชุบน้ําหมาดๆ

ขอควรระวัง โปรดอยาใชนํ้ายาทําความสะอาดใดๆ สารทําความสะอาด
และผงซักฟอกอาจทําใหผิวของเครื่องพิมพเสียหาย โปรดอยาทําความ
สะอาดดานในของเครื่องพิมพ อยาใหของเหลวใดๆ กระเด็นเขาสูดานใน
ของเครื่อง หามใชสารหลอลื่นกับแกนโลหะซึ่งที่วางตลับหมึกพิมพจะ
เลื่อนไปมา เสียงรบกวนจะเกิดข้ึนเปนปกติเมื่อท่ีใสตลับหมึกพิมพเลื่อน
ไปมาบนแกน

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพอัตโนมัต ิ    
หากทานเห็นเสนสีขาว หรือมีเพียงเสนสีเดียวในภาพถายที่พิมพออกมา แสดงวา
ตลับหมึกพิมพอาจจะตองไดรับการทําความสะอาด อยาทําความสะอาดตลับ
หมึกบอยเกินไป เน่ืองจากจะทําใหเปลืองหมึก มทําตามขั้นตอนในสวนน้ีเพ่ือทํา
การลางตลับหมึกโดยอัตโนมัติ

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพอัตโนมัติ
1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
3. เลือก Clean cartridge (ลางตลับหมึก) จากนั้นกด OK (ตกลง)
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ โหลดกระดาษเพื่อให

เครื่องพิมพหนาทดสอบ หลังจากลางทําความสะอาดตลับหมึกพิมพแลว ใช
กระดาษธรรมดา เพ่ือประหยัดกระดาษภาพถาย

5. กด OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการลางตลับหมึกพิมพ
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6. หลังจากเครื่องพิมพทําการลางตลับหมึกเสร็จและพิมพหนาทดสอบแลว จะ
มีการถามวาคุณ ตองการทําความสะอาดระดับทีส่องหรือไม  ตรวจสอบ
หนาทดสอบแลวเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้:
– หากหนาทดสอบมเีสนสีขาวหรือมสีีขาดหายไป แสดงวาจะตองมีการ

ลางตลับหมึกอีกครั้ง เลือก Yes แลวกด OK เพ่ือทํา ึความสะอาด
ระดับที่สองตอ

– หากคุณภาพงานพิมพของหนาทดสอบเปนที่นาพอใจแลว ใหเลือก
No (ไม) และกด OK (ตกลง)

ทานสามารถลางทําความสะอาดตลับหมึกพิมพไดถึงสามรอบ การทําความ
สะอาดในแตละรอบถัดไปจะละเอียด และใชหมึกมากขึ้น

หากทานทําความสะอาดตลับหมึกทั้งสามระดับโดยใชกระบวนการนี้ และยังพบ
เสนสีขาวหรือสีขาดหายไปในหนาทดสอบ ทานอาจตองทําความสะอาดหนา
สัมผัสทองแดงของตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การทําความ
สะอาดหนาสัมผัสทองแดงของตลับหมึกพิมพดวยตนเอง

หมายเหตุ หากทานทําตลับหมึกหรือเครื่องพิมพตกกอนหนานั้น ทาน
อาจเห็นเสนสีขาวหรือสีขาดหายอยูในงานพิมพ ซึ่งเปนปญหาที่เกิดข้ึนช่ัว
คราว และจะหายไปภายใน 24 ช่ัวโมง

การทําความสะอาดหนาสัมผัสทองแดงของตลับหมึกพิมพดวยตนเอง
หากทานใชเครื่องพิมพในสภาวะแวดลอมที่มีฝุนมาก อาจมีการสะสมฝุนละออง
บริเวณหนาสัมผัสทองแดง และทําใหเกิดปญหาในการพิมพได

วิธทีําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ
1. โปรดเตรียมสิ่งตอไปนี้เพ่ือทําความสะอาดหนาสัมผัส:

– น้ํากลั่น (น้ําประปาอาจมีสารเจือปน และทําใหตลับหมึกเสียหาย)
– สําลแีผนหรือวัสดุที่นุมและไมเปนขุย และไมติดกับตลับหมึก

2. ยกฝาปดดานบนของเครื่องพิมพข้ึน
3. นําตลับหมึกพิมพออก และวางบนแผนกระดาษ โดยใหดานที่เปนหัวพิมพ

อยูขางบน หามใชนิ้วมือแตะตองหนาสัมผัสที่เปนทองแดง หรือแผนหัว
พิมพ

ขอควรระวัง หามท้ิงตลับหมึกพิมพไวนอกเครื่องพิมพเกินกวา 30
นาที หัวพิมพท่ีโดนอากาศนานเกินไปจะแหง และทําใหเกิดปญหา
ในการพิมพ

4. นําแผนสําลีชุบน้ํากลั่น และบีบนํ้าออกจนหมาด
5. คอยๆ เช็ดหนาสัมผัสทองแดงดวยสําลี
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ขอควรระวัง หามสัมผัสหัวพิมพ การสัมผัสหัวพิมพจะทําใหเกิดการ
อุดตัน ทําใหหมึกไมไหล และเกิดการเชื่อมตอไฟฟาที่ไมสมบูรณได

6. ทําตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 จนไมมหีมึกตกคางหรือฝุนละอองปรากฏบน
สําลอีีก

7. ใสตลับหมึกพิมพในเครื่องพิมพ จากนั้นปดฝาดานบน

พิมพหนาตัวอยาง          
ทานสามารถพิมพหนาทดสอบเพื่อตรวจสอบสภาพของตลับหมึก

1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
3. เลือก Print test page (พิมพหนาทดสอบ) จากน้ันกด OK (ตกลง)
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ โหลดกระดาษเพื่อให

เครื่องพิมพหนาทดสอบ ใชกระดาษธรรมดา เพ่ือประหยัดกระดาษภาพ
ถาย

5. กด OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการพิมพหนาทดสอบ
หนาทดสอบจะประกอบดวยขอมูลตอไปนี้:

1 คุณภาพการพิมพภาพ ถามีผลเปนท่ีนาพอใจ ภาพถายท่ีพิมพควรมีคุณภาพนาพอ
ใจเชนกัน

2 คุณภาพของหัวพิมพ หากมีเสนสีขาวอยูในแถบสีทึบ ใหลองลางตลับหมึกพิมพ
3 ระดับหมึกโดยประมาณ เคร่ืองหมายระบุน้ีจะแสดงถึงระดับหมึกท่ีเหลืออยูในตลับ

หมึกพิมพ
4 ขอมูลการวนิิจฉัย ใชขอมูลขอความจากหนาน้ีเมื่อติดตอกับฝายบริการลูกคาเพ่ือ

แกปญหาการพิมพ
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การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ    
ครั้งแรกที่ทานติดต้ังตลับหมึกพิมพในเครื่องพิมพ เครื่องจะปรับต้ังตลับหมึกโดย
อัตโนมัติ แตหากสีตางๆ ในงานพิมพไมตรงกัน หรือหากหนาปรับต้ังไม
สามารถพิมพอยางถูกตองเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม โปรดใชข้ันตอนตอไปน้ี
เพ่ือปรับต้ังแนวของตลับหมึกพิมพ

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
1. กด Menu (เมน)ู
2. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
3. เลือก Align cartridge (ปรับต้ังตลับหมึก)
4. ทําตามคําแนะนําบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ โหลดกระดาษเพื่อให

เครื่องพิมพหนาทดสอบ ใชกระดาษธรรมดา เพ่ือประหยัดกระดาษภาพ
ถาย

5. กด OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการปรับต้ังตลับหมึกพิมพ
เมื่อเครื่องพิมพสิ้นสุดการปรับต้ังตลับหมึกพิมพ เครื่องจะพิมพหนาปรับต้ัง
ออกมาเพื่อยืนยันวาการปรับต้ังนั้นเสร็จสมบูรณ
– เครื่องหมายถูกจะเปนการตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพน้ันไดรับการติด

ต้ังอยางถูกตอง และทํางานตามปกติ
– หากมเีครื่องหมาย “x” ปรากฏขึ้นที่ดานซายของแถบใดๆ ใหปรับต้ัง

ตลับหมึกพิมพอีกครั้ง หากเครื่องหมาย “x” ยังปรากฏอยู ใหเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

พิมพหนาตัวอยาง
คุณสามารถพิมพหนาตัวอยาง เพ่ือทดสอบคุณภาพการพิมพภาพถายของเครื่อง
พิมพ และเพื่อใหแนใจวาปอนกระดาษไวอยางถูกตอง
1. ปอนกระดาษในถาดปอนกระดาษหลัก ใชกระดาษธรรมดา เพ่ือประหยัด

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

การอัปเดตซอฟตแวร  
ดาวนโหลดซอฟตแวรอัปเดตของเครื่องพิมพเปนประจํา เพ่ือใหมคุีณสมบัติและ
การปรับปรุงลาสุดอยูเสมอ การดาวนโหลดซอฟตแวรอัปเดตของเครื่องพิมพ ให
ไปท่ี www.hp.com/support หรือใช HP Software Update ตรวจดูให
แนใจวาเครื่องคอมพิวเตอรเช่ือมตออยูกับอินเตอรเน็ตกอนทําการอัปเดต 
ซอฟตแวร
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หมายเหตุ กระบวนการนี้ไมไดเปนการอัปเดตซอฟตแวรHP Image
Zone ในบางประเทศ/พ้ืนท่ี คุณสามารถติดตอ HP ไดโดยตรงเพื่อส่ังซื ้อ
แผนซดีีอัปเดต HP Image Zone

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

ใน Windows® XP) > HP > HP Software Update
2. คลิกที่ Next (ถัดไป) HP Software Update จะคนหาในเว็บไซตของ

HP เพ่ือหาขอมูลอัปเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพ หากคอมพิวเตอรไมมี
ซอฟตแวรเครื่องพิมพเวอรชันลาสุดติดต้ังอยู การอัปเดตซอฟตแวรจะ
ปรากฏในหนาตาง HP Software Update
หากคอมพิวเตอรมซีอฟตแวรเคร่ืองพิมพเวอรชันลาสุดติดต้ังอยูแลว จะ
ปรากฏขอความ No new updates are available ข้ึนในวินโดว
HP Software Update

3. หากมกีารอัปเดตซอฟตแวรที่ใชได ใหทําเครื่องหมายถัดจากการอัปเด
ตเพ่ือเลือก

4. คลิกที่ Next (ถัดไป)
5. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

การดาวนโหลดซอฟตแวร (สําหรับผูใช Macintosh)
1. คลิกที่ HP Image Zone ใน Dock
2. คลิกแท็บ Applications
3. คลิก HP Software Update
4. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อตรวจดูการอัปเดตซอฟตแวร

หากมกีารใชไฟรวอลล จะตองปอนขอมูลของพร็อกซี่เซิรฟเวอรใน
โปรแกรมอัปเดตกอน

การเก็บรักษาเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ
ปกปองเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพโดยเก็บรักษารไวอยางเหมาะสมเมื่อทาน
ไมไดใชงาน

การเก็บเครื่องพิมพ     
เพ่ือการเก็บรักษาเครื่องพิมพอยางปลอดภัยและสะดวก ใหพับถาดปอนกระดาษ
หลักและถาดกระดาษออกเก็บในเครื่อง ทานสามารถเก็บถาดปอนกระดาษโดย
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. ปดเครื่องพิมพ
2. นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษใหหมด
3. หากท่ีรองถาดกระดาษออกยื่นอยู ใหดันกลับเขาไป
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4. ยกและพับถาดกระดาษออก
5. ยกและพับถาดกระดาษหลักจนกระทั่งเขาที่

เครื่องพิมพนี้ผลิตข้ึนเพ่ือใหคงทนตอการเวนการใชงานทั้งระยะสั้นๆ และระยะ
เวลานาน

● เก็บรักษาเครื่องพิมพไวในอาคาร ใหพนจากแสงแดด และไมมอีุณหภูมิสูง
หรือตํ่าเกินไป

● หากเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพไมไดใชงานเปนเวลานานเกินกวาหนึ่ง
เดือน โปรดทําความสะอาดตลับหมึกพิมพกอนท่ีจะนํากลับมาพิมพอีกครั้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องพิมพ

การเก็บตลับหมึกพิมพ     
เมื่อเก็บรักษาเครื่องพิมพ โปรดใสตลับหมึกพิมพที่ใชงานแลวไวในเครื่องพิมพ
เสมอ เคร่ืองพิมพจะเก็บตลับหมึกพิมพไวในท่ีปองกันระหวางรอบการปดเครื่อง

ขอควรระวัง ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไดทํางานตามรอบการปดเครื่องจน
เสร็จสมบูรณ กอนที่จะถอดปลั๊กไฟ เพ่ือใหเคร่ืองพิมพสามารถเก็บตลับ
หมึกพิมพไดอยางถูกตอง

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือยืดอายุการใชงานของตลับหมึกพิมพของ
HP และเพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด:
● เมื่อถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ ใหเก็บรักษาไวในตัวปองกัน

หมึกแหง เพ่ือไมใหหมึกพิมพแหงไป
ในบางประเทศ/ภูมิภาค ตัวปองกันตลับหมึกแหงอาจไมไดรวมมากับเครื่อง
พิมพ แตจะมาพรอมตลับหมึก HP Gray Photo ท่ีทานสามารถซื้อแยก
ตางหาก ในบางประเทศ/ภูมิภาค ตัวปองกันหมึกแหงนี้จะมาพรอมกับ
เครื่องพิมพ

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

● หามดึงเทปพลาสติกที่ปดหัวพิมพออก จนกวาจะพรอมที่จะติดต้ังตลับหมึก
พิมพในเคร่ืองพิมพ หากถอดเทปพลาสติกออกจากตลับหมึกพิมพแลว
โปรดอยาพยายามติดกลับเขาท่ีเดิม การติดเทปเขาที่เดิมจะทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหาย

การรักษาคุณภาพของกระดาษภาพถาย        
เพ่ือใหการใชกระดาษภาพถายมีประสิทธิภาพดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนํา
ในหัวขอนี้
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การเก็บรักษากระดาษภาพถาย
● เก็บรักษากระดาษภาพถายไวในบรรจภุัณฑเดิม หรือในถุงพลาสติคท่ีผนึก

ได
● เก็บกระดาษภาพถายที่อยูในบรรจภุัณฑไวบนพื้นผิวที่เรียบ เย็น และแหง

สนิท
● เก็บรักษากระดาษภาพถายไวในบรรจภุัณฑเดิม หรือในถุงพลาสติกที่ปด

ผนึกได กระดาษที่ทิ้งไวในเคร่ืองพิมพเปนเวลานานๆ อาจมวนงอหรือ
เหลืองได

การจับกระดาษภาพถาย
● จับกระดาษภาพถายท่ีขอบกระดาษทุกคร้ัง เพ่ือไมใหมีรอยนิ้วมือ
● หากกระดาษภาพถายมีขอบมวนงอ ใหใสในถุงพลาสติกและคอยๆ งอกลับ

ไปในทางตรงกันขาม เพ่ือใหกระดาษกลับมาเรียบตรง
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6 การแกไขปญหา 
เครื่องพิมพ HP Photosmart ไดรับการออกแบบใหใชงานไดอยางงายดาย
และมีประสิทธิภาพ  บทนี้จะมีคําตอบของคําถามท่ีพบบอยเกี่ยวกับการใชเครื่อง
พิมพและการพิมพโดยไมตองใชเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวยขอมูลใน
หัวขอตอไปนี้:
● ปญหาดานฮารดแวรของเครื่องพิมพ
● ปญหาดานการพิมพ
● ขอความแสดงขอผิดพลาด:
● ปญหาการพิมพของ Bluetooth
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหา โปรดดูท่ี:
● การแกไขปญหาการติดตั้งซอฟตแวร: คูมือ เริ่มตนอยางรวดเร็ว ทีไ่ดรับ

พรอมเครื่องพิมพ
● การแกไขปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพและการพิมพจากคอมพิวเตอร: วิธี

ใชเครื่องพิมพ HP Photosmart ทางหนาจอคอมพิวเตอร สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการดูวิธีใชบนหนาจอของเครื่องพิมพ โปรดดูที่ ยินดีตอนรับ

ปญหาดานฮารดแวรของเครื่องพิมพ  
กอนติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดอานขอมูลในสวนน้ีเพ่ือการแกปญหา
หรือดูขอมูลการสนับสนุนออนไลนที่ www.hp.com/support

หมายเหตุ หากคุณตองการเชื่อมตอเครื่องพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอร
โดยใชสาย USB HP แนะนําใหใชสายเคเบิลที่ยาวนอยกวา 3 เมตร
(10 ฟุต) เพ่ือลดการเกิดสัญญาณรบกวนเนื่องจากการเกิดสนามแมเหล็ก
ไฟฟา

สัญญาณไฟ On เปนสเีขียวและกะพริบ แตเครื่องพิมพไมพิมพงาน
วิธแีกไข เครื่องพิมพกําลังประมวลผลขอมูล โปรดรอจนจบการทํางาน
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สัญญาณไฟ On เปนสแีดงกะพริบ

วิธแีกไข
เครื่องพิมพตองการใหมีการพิจารณา ลองปฏิบัติดังนี้:
● ดูคําแนะนําที่จอแสดงผลของเครื่องพิมพ หากมีกลองดิจิตอลตออยูกับ

เครื่องพิมพ ลองตรวจสอบหนาจอของกลองดิจิตอลวามคํีาแนะนํา
อะไรหรือไม

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

● หากคุณยังไมสามารถแกปญหาไดดวยคําแนะนําขางตน ใหปดเครื่อง
แลวถอดสายไฟ รอประมาณ 10 วินาที จากนั้นเสียบสายไฟกลับเขา
ที่ เปดเครื่องพิมพ

ไฟแสดงสถานะสอีําพันกะพริบถี่ๆ หลังจากปดเครื่อง
วิธแีกไข  ี่เปนกระบวนการปดเครื่องตามปกติ ไม ไดแสดงวาเครื่องพิมพ
มีปญหาแตอยางใด

สัญญาณไฟแสดงสถานะเปนสอีําพันกะพริบ

วิธแีกไข
เกิดปญหาขึ้นกับเครื่องพิมพ ลองปฏิบัติดังน้ี:
● ดูคําแนะนําที่จอแสดงผลของเครื่องพิมพ หากมีกลองดิจิตอลตออยูกับ

เครื่องพิมพ ลองตรวจสอบหนาจอของกลองดิจิตอลวามคํีาแนะนํา
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อะไรหรือไม หากเครื่องพิมพตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรดดูคํา
แนะนําที่หนาจอคอมพิวเตอร

● ปดเครื่องคอมพิวเตอร แลวถอดสายไฟออก รอประมาณ 10 วินาที
จากนั้นตอสายไฟกลับเขาที่ เปดเครื่องพิมพ

● หากสัญญาณไฟสถานะกะพริบเปนสีอําพัน ใหไปที่ www.hp.com/
support หรือติดตอ HP Customer Care

เครื่องพิมพไมพบและไมแสดงภาพทีเ่ก็บไวในเมโมรกีารด

วิธแีกไข
ลองปฏิบัติดังนี้:
● ปดเครื่องคอมพิวเตอร แลวถอดสายไฟออก รอประมาณ 10 วินาที

จากนั้นตอสายไฟกลับเขาที่ เปดเครื่องพิมพ
● การดหนวยความจําอาจมีไฟลประเภทที่เครื่องพิมพไมสามารถอาน

โดยตรงจากการด
– โปรดบันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร จากนั้นใหพิมพจาก

คอมพิวเตอร โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากเอกสารที่มาพรอม
กลอง และวิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart ทางหนาจอ
คอมพิวเตอร

– ในการถายภาพครั้งถัดไป โปรดต้ังคาของกลองดิจิตอลใหบันทึก
ภาพถายในรูปแบบไฟลที่เครื่องพิมพสามารถอานจากการดได
โดยตรง โปรดดูรายชื่อรูปแบบไฟลท่ีสามารถรองรับไดที่ขอมูล
จําเพาะ สําหรับคําแนะนําในการตั้งคากลองดิจิตอลเพื่อใหบันทึก
ภาพเปนไฟลฟอรแมตที่ตองการ โปรดดูเอกสารท่ีใหมาพรอมกับ
กลองดิจิตอล

– คุณอาจตองฟอรแมตการดหนวยความจําใหม หากยังพบปญหา
เดิม

เครื่องพิมพมเีสียงดังเมื่อเปดเครื่อง หรือมเีสียงดังหลังจากไมไดใชงานสักระยะ
วิธแีกไข เครื่องพิมพอาจสงเสียงดังหลังจากไมไดใชงานเปนระยะเวลา
นานๆ (ประมาณ 2 สัปดาห) หรือเมื่อกระแสไฟฟาดับและติดข้ึนใหม
อาการน้ีเปนการทํางานตามปกติ เครื่องพิมพกําลังทํางานบํารุงรักษาโดย
อัตโนมัติ เพ่ือใหมั่นใจวาสามารถพิมพงานคุณภาพสูงสุด
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เครื่องพิมพเสียบสายแตเปดไมติด

วิธแีกไข
● เครื่องพิมพอาจมพีลังงานไมพอ ถอดสายไฟของเครื่องพิมพออก รอ

ประมาณ 10 วินาที จากนั้นตอสายไฟกลับเขาท่ี และเปดเครื่องพิมพ
● เครื่องพิมพอาจเสียบอยูกับปลั๊กตอพวงที่ปดอยู เปดสายไฟตอพวง

แลวเปดเครื่องพิมพ

ปญหาดานการพิมพ
กอนติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดอานขอมูลในสวนน้ีเพ่ือการแกปญหา
หรือดูขอมูลการสนับสนุนออนไลนที่ www.hp.com/support

เครื่องพิมพไมพิมพภาพแบบไมมขีอบเมื่อพิมพจากแผงควบคุม

วิธแีกไข
ตรวจดูใหแนใจวาคุณเลือกใชขนาดกระดาษถูกตอง เครื่องพิมพไม
สามารถพิมพภาพถายแบบไมมขีอบไดในกระดาษทุกๆ ขนาด สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกขนาดกระดาษสําหรับการพิพมแบบไมมี
ขอบ โปรดด ูที่ การเลือกกระดาษที่ถูกตอง

การพิมพชามาก

วิธแีกไข
● อาจเปนเพราะคุณกําลังพิมพงานที่มกีราฟกความละเ อียดสูง ภาพถาย

หรือ PDF ความละเอียดสูง งานพิมพขนาดใหญและซับซอนและมี
กราฟกหรือภาพถายจะพิมพชากวาเอกสารที่เปนขอความ

● เครื่องพิมพอาจทํางานในโหมดการพิมพดวยหมึกสํารอง เครื่องพิมพ
เขาสูโหมดนี้เมื่อตลับหมึกหนึ่งตลับถูกถอดออก ใสตลับหมึกที่หายไป
กลับเขาที่

ฉันเลือกตัวเลือก Print new ในเมนเูครื่องพิมพ และมภีาพถายมากกวาทีค่าด
ไว

วิธแีกไข สําหรับเครื่องพิมพ ภาพถาย “ใหม” ในการดหนวยความจําคือ
ภาพที่คุณไมไดพิมพจากหนาจอควบคุมของเครื่องพิมพ เมื่อคุณเลือก
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Print new เครื่องพิมพจะพิมพภาพทั้งหมดที่ยังไมไดถูกสั่งพิมพจากแผง
ควบคุม การพิมพภาพถายที่ตองการ ใหเลือกเอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู การเลือกภาพถายท่ีจะพิมพ

ฉันเลือกตัวเลือก Print new ในเมนเูครื่องพิมพ แตเ ครื่องพิมพไมพิมพภาพ
ถายใหมทีบ่ันทึกไวในหนวยความจํา

วิธแีกไข ไมมภีาพถายใหมในการดหนวยความจํา หรือภาพถายถูกพิมพ
ทางแผงควบคุมแลว การพิมพภาพถายที่ตองการ ใหเลือกเอง สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมโปรดดู การเลือกภาพถายที่จะพิมพ

ไมได ใสกระดาษภาพถายทีถู่กตองโดยใชตลับกระดาษภาพถายลงในเครื่อง
พิมพ

วิธแีกไข
● หากคุณใชตลับกระดาษภาพถายในการพิมพ อาจมีกระดาษอยูใน

ถาดกระดาษหลัก นํากระดาษออกจากถาดกระดาษหลักกอนใสตลับ
กระดาษภาพถายเพื่อพิมพ

● ตัวกั้นกระดาษตลับกระดาษภาพถายอาจถูกปรับไวไมถูกตอง ตรวจดู
ใหแนใจวาตัวกั้นกระดาษกระดาษตลับกระดาษและตัวกําหนดขนาด
ความกวางกระดาษตรงกับขอบกระดาษโดยไมดันกระดาษจนงอ

● อาจไมไดใสตลับกระดาษภาพถาย ใสตลับกระดาษภาพถายจนสุดและ
ล็อคเขาที่ โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใสตลับกระดาษภาพถาย
ที่ การใสกระดาษ

● เครื่องพิมพอาจจะอยูในสภาวะแวดลอมท่ีมคีวามชื้นสูงหรือตํ่ามากๆ
ปอนกระดาษภาพถายครั้งละแผน

● กระดาษที่คุณพยายามใสอาจจะใหญกวาตลับกระดาษภาพถาย
สําหรับรายการขนาดตางๆ ที่คุณสามารถใชไดกับตลับกระดาษภาพ
ถาย โปรดดูท่ี การใสกระดาษ

● กระดาษภาพถายอาจมวนงอ ในกรณีที่กระดาษภาพถายมวนงอ โปรด
ใสกระดาษในถุงพลาสติกและคอยๆ ดัดไปดานตรงขามจนกระดาษ
เรียบตรง หากยังคงมปีญหา โปรดเปลี่ยนไปใชกระดาษที่ไมมวนงอ
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กระดาษจากถาดกระดาษหลักไมถูกดึงเขาเครื่องพิมพอยางถูกตอง

วิธแีกไข
● อาจมกีระดาษมากเกินไปในถาดกระดาษหลัก นํากระดาษออก

จากถาดกระดาษหลักสวนหน่ึง แลวลองพิมพใหมอีกครั้ง
● ตัวกั้นกระดาษอาจปรับไวไมถูกตอง ตรวจดูใหแนใจวาตัวกั้นความ

กวางของกระดาษและตัวกั้นความยาวของกะรดาษพอดีกับ
ขอบกระดาษโดยไมดันจนกระดาษโคงงอ

● กระดาษอาจติดกันหลายแผน นํากระดาษออกจากถาดกระดาษหลัก
คลี่ขอบกระดาษเพื่อแยกกระดาษออกจากกัน แลวจึงใสกระดาษกลับ
เขาถาดและลองพิมพใหมอีกครั้ง

● หากกระดาษยับหรืองอ ลองเปลี่ยนไปใชกระดาษอื่น
● หากคุณใชกระดาษภาพถายท่ีมขีนาดเล็ก ใหใชตลับกระดาษภาพถาย

สําหรับรายการขนาดตางๆ ที่คุณสามารถใชไดกับถาดกระดาษหลัก
และตลับกระดาษภาพถาย โปรดดูที่ การใสกระดาษ

● กระดาษอาจหนาหรือบางเกินไป ใชกระดาษภาพถายของ HP เพ่ือให
ไดคุณภาพที่ดีที่สุด สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การเลือกกระดาษที่
ถูกตอง

กระดาษทีพ่ิมพหลุดออกจากถาดรอง

วิธแีกไข หนาเอกสารอาจหลนออกจากถาดกระดาษออกเมื่อพิมพ เพ่ือ
ปองกันเหตุการณน้ี อยาลืมปรับที่รองถาดกระดาษออกเมื่อคุณทําการพิมพ

งานพิมพทีไ่ดมวนงอ

วิธแีกไข งานที่สั่งพิมพใชหมึกปริมาณมากกวาปกติ ใหสั่งพิมพงานจาก
คอมพิวเตอร และใชซอฟตแวรเครื่องพิมพเพ่ือลดระดับความเขมของ
หมึก โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจากวิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart
ทางหนาจอ

ภาพถายทีพ่ิมพ เอียงและไมตรงจุดกึ่งกลาง

วิธแีกไข
● คุณอาจปอนกระดาษไมถูกตอง ใสกระดาษใหม โดยตรวจดูใหแนใจ

วากระดาษอยูในถาดเขาอยางถูกตองและตัวกั้นความกวาง

บท 6

60 HP Photosmart 8000 series



ของกระดาษพอดีกับขอบกระดาษแลว โปรดดูคําแนะนําในการ
ปอนกระดาษที่ การใสกระดาษ

● คุณอาจปอนกระดาษภาพถายไมถูกตอง ใสกระดาษใหม โดยตรวจดู
ใหแนใจวากระดาษภาพถายอยูในตลับกระดาษภาพถายอยางถูกตอง
และตัวกั้นความกวางและความยาวของกระดาษพอดีกับขอบกระดาษ
ภาพถายแลว ใสตลับกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษหลัก โปรดดู
คําแนะนําในการปอนกระดาษภาพถายท่ี การใสกระดาษ

● การปรับตําแหนงของตลับหมึกพิมพอาจจะไมถูกตอง สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมโปรดดู การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

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 การใสและการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● เครื่องพิมพอาจทํางานในโหมดการพิมพดวยหมึกสํารอง เครื่องพิมพ
เขาสูโหมดการพิมพดวยหมึกสํารองเมื่อตลับหมึกพิมพอันใดอันหนึ่ง
หายไป ใสตลับหมึกที่หายไปกลับเขาที่

● ตลับหมึกน้ําหมึกหมด ใหเปล่ียนตลับหมึกใหม
● หัวหมึกพิมพในตลับหมึกพิมพตัน ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

โปรดดูท่ี การทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องพิมพ

ไมมกีระดาษออกจากเครื่องพิมพ — หรือ — กระดาษติดขณะพิมพ

วิธแีกไข
● เครื่องพิมพอาจตองการการตรวจสอบ โปรดอานคําแนะนําท่ีจอแสดง

ผลของเครื่องพิมพ
● อาจเกิดไฟฟาดับหรือตอปล๊ักตางๆ ไวไมแนน ตรวจดูใหแนใจวาได

เปดเครื่องแลว และสายไฟตางๆ เสียบไวแนนดีแลว
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● คุณอาจไมไดใสกระดาษไวในถาดกระดาษหลักหรือตลับกระดาษภาพ
ถาย ตรวจสอบดูใหแนใจวาไดปอนกระดาษอยางถูกตอง โปรดดูคํา
แนะนําในการปอนกระดาษที่ การใสกระดาษ

● กระดาษอาจจะติดระหวางการพิมพ
– ปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออก นํากระดาษที่ติดอยูในเครื่อง

พิมพออก สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การนํากระดาษที่ติดออก
– ในขณะท่ีพิมพฉลาก โปรดตรวจสอบวาฉลากไมหลุดออกจาก

แผนปดดานหลังขณะท่ีผานเครื่องพิมพ
– หากเกิดกระดาษติดระหวางที่ใชตลับกระดาษภาพถาย ตรวจดูให

แนใจวาตัวกั้นความกวางและความยาวของกระดาษชิดกับ
ขอบกระดาษแลว โดยไมดันใหกระดาษโคงงอ ตรวจดูวาตลับ
กระดาษภาพถายเขาที่ดีโดยคอยๆ ดันตลับกระดาษภาพถายเขา
ไปในเครื่องพิมพจนสุด หากยังคงเกิดปญหา ลองพยายามใส
กระดาษภาพถายครั้งละแผน

มกีระดาษเปลาออกจากเครื่องพิมพ

วิธแีกไข
● ทานอาจเริ่มตนการพิมพ และยกเลิกกระบวนการกลางคัน หากยกเลิก

กระบวนการพิมพกอนที่เครื่องพิมพจะเริ่มพิมพ เครื่องอาจดึงกระดาษ
เพ่ือเตรียมการพิมพแลว ครั้งถัดไปท่ีพิมพ เครื่องพิมพจะดันกระดาษ
วางออกกอนที่จะเริ่มตนพิมพงานใหม

● ตรวจสอบไอคอนระดับหมึกในหนาจอเครื่องพิมพ เปลี่ยนตลับหมึก
พิมพท่ีหมึกหมด สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การใสและการเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

● หากคุณพยายามพิมพแฟกซ ใหบันท ึกแฟกซเปนกราฟกเสียกอน
เชน TIFF ใสกราฟกนั้นลงในโปรแกรมประมวลผลคําแลวพิมพจาก
โปรแกรมนั้น

ภาพถายไมพิมพโดยใชคาดีฟอลตการพิมพของเครื่องพิมพ

วิธแีกไข คุณอาจเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพของภาพถายที่เลือกไว การตั้ง
คาการพิมพที่คุณเลือกใหกับภาพนั้นๆ จะถูกใชแทนคาดีฟอลตของเครื่อง
พิมพ ยกเลิกการตั้งคาการพิมพทั้งหมดที่ใชกับภาพถาย โดยยกเลิกการ
เลือกภาพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมโปรดดู การเลือกภาพถายที่จะพิมพ
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เครื่องพิมพจะดันกระดาษออกมาระหวางทีเ่ตรียมการพิมพ

วิธแีกไข แสงสวางอาจรบกวนการทํางานของเซ็นเซอร ตรวจจับกระดาษ
อัตโนมัติ ยายเครื่องพิมพใหพนบริเวณท่ีมแีสงแดดสองโดยตรง

คุณภาพการพิมพไมดี

วิธแีกไข
● เครื่องพิมพอาจทํางานในโหมดการพิมพดวยหมึกสํารอง เครื่องพิมพ

เขาสูโหมดการพิมพดวยหมึกสํารองเมื่อตลับหมึกขาดหายไปหนึ่ง
ตลับ เปลี่ยนตลับหมึกท่ีขาดหายไปดวยตลับหมึกใหม สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมโปรดดู การใสและการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● หากคุณขยายภาพถายโดยใชปุม Zoom ที่แผงควบคุมของเครื่อง
พิมพเพ่ือขยายภาพถาย คุณอาจจะทําการขยายมากเกินไป เพ่ือลดการ
ขยาย ใหกด Zoom เพ่ือเขาสูโหมดการซูฒ แลวกด Select
Photos 

 หนึ่งครั้งหรือมากกวาเพื่อลดการขยายภาพ
● หมึกในตลับหมึกพิมพอาจใกลหมด หากตลับหมึกมหีมึกใกลหมด

โปรดเปลี่ยนใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การใสและการเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

● ใชกระดาษภาพถายท่ีออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องพิมพนี้ เพ่ือใหได
ผลการพิมพที่ดีที่สุด โปรดใชกระดาษของ HP

● คุณอาจพิมพลงบนกระดาษผิดดาน ตรวจดูใหแนใจวาใสกระดาษโดย
คว่ําดานที่จะพิมพลง

● คุณอาจเลือกความละเอียดตํ่าในกลองดิจิตอล ลดขนาดของภาพ และ
ลองพิมพอีกครั้ง เพ่ือใหไดผลที่ดีข้ึนในอนาคต ใหต้ังคากลองดิจิตอล
ใหมคีวามละเอียดเพิ่มข้ึน

● อาจมปีญหาเกิดข้ึนกับตลับหมึกพิมพ ลองปฏิบัติดังนี้:
– นําตลับหมึกพิมพออกและลองใสกลับเขาท่ี
– ทดลองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพอัตโนมัติโดยสั่งจากแผง

ควบคุมของเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การทํา
ความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องพิมพ

– ปรับต้ังตลับหมึกพิมพ จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

– หากยังไมสามารถแกไขปญหา โปรดลองทําความสะอาดหนา
สัมผัสทองแดงของตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู
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การทําความสะอาดหนาสัมผัสทองแดงของตลับหมึกพิมพดวยตน
เอง

– หากยังไมสามารถแกไขปญหา โปรดเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม

ภาพถายทีพ่ิมพไมพอดีกับกระดาษตามที่ ตองการ

วิธแีกไข
● คุณอาจใสกระดาษภาพถายไมถูกตอง ใสกระดาษโดยคว่ําดานที่จะ

พิมพลง
● กระดาษภาพถายอาจถูกปอนเขาในเครื่องพิมพไมถูกตอง ลองปฏิบัติ

ดังนี้:
– หากเกิดกระดาษติด โปรดดูที่ การนํากระดาษที่ติดออก
– ปอนกระดาษภาพถายครั้งละแผน

● คุณอาจเลือกเลยเอาตไมถูกตอง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ
การเลือกเลยเอาตของภาพถาย

● คุณอาจเลือกกระดาษผิดขนาดสําหรับเลยเอาตที่เลือก สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ การเลือกเลยเอาตของภาพถาย

● ดูวิธีใช ออนไลนของเครื่องพิมพ HP Photosmart เพ่ือดูขอมูลเกี่ยว
กับวิธีการเพิ่มคุณภาพของภาพถาย

ภาพถายทีเ่ลือกสําหรับพิมพในกลองดิจิตอลไมพิมพ

วิธแีกไข กลองดิจิตอลบางประเภท เชน HP 318 และ HP 612 ชวยให
คุณเลือกภาพที่จะ พิมพท้ังในหนวยความจําภายในกลองและในการดหนวย
ความจําหากคุณไดเลือกภาพจากหนวยความจําในกลองและยายภาพนั้นไป
ยังการดหนวยความจํา เครื่องหมายท่ีทําไวจะไมยายตามมาดวย โปรดทํา
เครื่องหมายภาพถายที่ตองการพิมพหลังจากที่ยายภาพจากหนวยความจํา
ภายในของกลองไปยังการดหนวยความจําแลว

ขอความแสดงขอผิดพลาด:      
กอนติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดอานขอมูลในสวนน้ีเพ่ือการแกปญหา
หรือดูขอมูลการสนับสนุนออนไลนที่ www.hp.com/support
ขอความแสดงขอผิดพลาดทีป่รากฏบนหนาจอเครื่องพิมพแบงประเภทไดดังน้ี:
● ขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
● ขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
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● ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
● ขอผิดพลาดเกี่ยวกับแผนทดลอง

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
กอนติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดอานขอมูลในสวนน้ีเพ่ือการแกปญหา
หรือดูขอมูลการสนับสนุนออนไลนที่ www.hp.com/support

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Paper jam. Clear jam then press OK.

วิธแีกไข

ขอควรระวัง หามนํากระดาษที่ติดออกทางดานหนาเครื่องพิมพเด็ด
ขาด การทําเชนนั้นอาจทําใหเกิดความเสียหายกับเคร่ืองพิมพได

การนํากระดาษทีต่ิดออก
1. ปดเครื่องคอมพิวเตอร แลวถอดสายไฟออก
2. ถอดฝาปดดานหลังออก

3. คอยๆ นํากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ
4. ใสฝาปดดานหลังกลับเขาที่
5. ตอสายไฟ และเปดเครื่องพิมพ
6. เมื่อนํากระดาษที่ติดออกแลว ใหลองพิมพอีกครั้ง

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Out of paper. Load paper then press
OK.

วิธแีกไข ปอนกระดาษใสถาด จากนั้นกด OK (ตกลง) เพ่ือพิมพตอ
โปรดดูคําแนะนําในการปอนกระดาษที่ การปอนกระดาษ
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Unsupported media size. Job was
cancelled. Press OK.

วิธแีกไข เครื่องพิมพไมสามารถใช กับกระดาษขนาดที่ใสได กด OK 
(ตกลง) แลวปอนกระดาษขนาดที่เหมาะสมลงไปแทน สําหรับรายการ
ขนาดกระดาษที่ใชได โปรดดูที่ ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Automatic paper sensor failed. 
วิธแีกไข เครื่องตรวจจับกระดาษถูกกีดขวางหรือชํารุด ลองยายเครื่อง
พิมพใหพนจากบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรง จากนั้นกด OK (ตกลง)
แลวลองพิมพใหม หากไมไดผล ใหไปที่ www.hp.com/support หรือ
ติดตอฝายบริการลูกคาของ HP (HP Customer Care)

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
กอนติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดอานขอมูลในสวนน้ีเพ่ือการแกปญหา
หรือดูขอมูลการสนับสนุนออนไลนที่ www.hp.com/support

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Cartridge failed.
วิธแีกไข ตลับหมึกพิมพอาจเกาหรือชํารุด ลองปฏิบัติดังนี้:
1. ถอดตลับหมึกพิมพออก แลวใสกลับเขาที่ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรด

ดู การใสและการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
2. หากยังไมไดผล ให เปลี่ยนตลับหมึกใหม

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Cartridge failed. Replace it, or remove
it to print using ink-backup printing mode. 

วิธแีกไข ตลับหมึกพิมพอาจเกาหรือชํารุด ลองปฏิบัติดังนี้:
1. ถอดตลับหมึกพิมพออก แลวใสกลับเขาที่ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรด

ดู การใสและการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
2. หากยังไมไดผล ใหเปลี่ยนตลับหมึกใหม คุณสามารถพิมพในโหมด

พิมพโดยใชหมึกสํารองโดยการถอดตลับหมึกที ่ชํารุดออก
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Cartridge not compatible.
วิธแีกไข คุณใสตลับหมึกพิมพที่ไมสามารถใชไดกับเคร่ืองพิมพนี้ เปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพโดยใชตลับหมึกที่ใชไดกับเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูดานหลังของคูมือน้ี

ขอความแสดงขอผิดพลาด: All print cartridges are missing.
วิธแีกไข ยังไมไดใสตลับหมึกพิมพหรือใสไมถูกตอง ใสตลับหมึกพิมพ
โดยทําตามคําแนะนําใน การใสและการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Ink is low.
วิธแีกไข ตลับหมึกพิมพมีหมึกเหลือนอย เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูดานหลังของคูมือนี้

ขอความแสดงขอผิดพลาด: One or more cartridges have failed.
วิธแีกไข ตลับหมึกพิมพหนึ่งตลับหรือมากกวาชํารุด เปล่ียนตลับหมึก
พิมพท่ีชํารุดดวยตลับหมึกพิมพใหมของ HP สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ดานหลังของคูมือนี้

ขอความแสดงขอผิดพลาด: One or more cartridges are not
compatible.

วิธแีกไข ตลับหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวาไมใชตลับหมึกของ HP เปล่ียน
ตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ใหเปนตลับหมึกที่ถูกตองของ HP สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูดานหลังของคูมือนี้

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Print cartridge cradle is stuck. Clear
jam then press OK.

วิธแีกไข ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพ่ือนําสิ่งกีดขวางออกจากที่ใสตลับหมึก:
1. ยกฝาครอบหลักข้ึนเพ่ือเขาถึงตลับหมึกพิมพ
2. นําสิ่งกีดขวางออกจากเสนทางการทํางานของที่ใสตลับหมึก
3. ปดฝาครอบเครื่อง
4. กด OK (ตกลง) เพ่ือยืนยัน
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หนาเอกสารที่พิมพอยูจะถูกดีดออกและการพิมพจะยังทําตอไปในหนา
กระดาษถัดไป

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Main cover is open.
วิธแีกไข ปดฝาครอบหลักของเครื่องพิมพ

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
กอนติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดอานขอมูลในสวนน้ีเพ่ือการแกปญหา
หรือดูขอมูลการสนับสนุนออนไลนที่ www.hp.com/support

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Photo is missing. —หรือ— Some
photos are missing.

วิธแีกไข เครื่องพิมพไมสามารถอานไฟลจากการดหนวยความจํา หรือ
ไฟลถูกลบไปโดยบังเอิญ หรือไฟลที่ระบุหน่ึงไฟลหรือมากกวาหายไปจาก
การดหนวยความจําลองบันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอรโดยใชกลอง
ดิจิตอลแทนการใชการดหนวยความจํา หากยังไมพบภาพถายอาจเปนไป
ไดวาคุณไดลบภาพถายดังกลาวจากการดแลวโดยไมไดต้ังใจ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Card access error.
วิธแีกไข เครื่องพิมพไมสามารถอานขอมูลจากการดหนวยความจําได
และไมสามารถพิมพหรือบันทึกงานปจจุบันได ขอมูลอาจเสียหายหรือเกิด
ปญหากับตัวการดหนวยความจํา ลองปฏิบัติดังนี้:
● บันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร และสั่งพิมพจากในเครื่องคอมพิวเตอร
● หากไมไดผล ใหใชการดหนวยความจําอันใหม หรือฟอรแมตการ

ดหนวยความจําใหมโดยใชกลองดิจิตอล แตภาพทั้งหมดบนการดจะ
หายไปทันที

● หากไมไดผล ไฟลภาพถายอาจเสียหายหรือไมสามารถอานได กอนจะ
ติดตอฝายบริการลูกคา ใหลองใชการดหนวยความจําใหมเพ่ือตรวจ
สอบดูวาเครื่องพิมพหรือการดหนวยความจําที่เกิดความผิดพลาด
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Cannot print photos.
วิธแีกไข ภาพมากกวา 10 ภาพที่เลือกสําหรับการพิมพเสีย สูญหาย หรือ
เปนประเภทไฟลที่ไมสนับสนุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับประเภทไฟลภาพที่ใช
งานได โปรดดูท่ี ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ ลองปฏิบัติดังนี้:
● ลองบันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอรโดยใชกลองดิจิตอลแทนการใช

การดหนวยความจํา
● บันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร และสั่งพิมพจากในคอมพิวเตอร
● พิมพหนาดัชนีภาพและเลือกภาพใหมอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดู การเลือกภาพที่จะพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Card is locked. Cannot access card.
วิธแีกไข เครื่องพิมพไมสามารถอานการดหนวยความจําไดเนื่องจาก
การดหนวยความจํามกีารใสรหัสผาน ใหปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปน้ี:
1. ถอดการดหนวยความจําออกจากเครื่องพิมพ
2. ใสการดหนวยความจําลงในอุปกรณเดิมที่คุณใชบันทึกรหัสผานลงใน

การด
3. ยกเลิกการใชรหัสผานกับการดหนวยความจํา โดยใชซอฟตแวรตัว

เดียวกับที่คุณใชกําหนดรหัสผาน
4. นําการดออกมา และใสกลับเขาไปในชองใสการดหนวยความจําที่

เครื่องพิมพ
5. ลองพิมพใหมอีกครั้ง

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Use only 1 card at a time. Please
remove a memory card.

วิธแีกไข เครื่องพิมพมกีารใสการดหนวยความจําสองประเภทหรือ
มากกวาพรอมๆ กัน หรือมกีารใสการดหนวยความจําและตอเช่ือมกล อง
ดิจิตอลเขากับพอรตกลองพรอมกัน ถอดการดออกหรือปลดการเชื่อมตอ
กลอง โดยเลือกใชเพียงอยางใดอยางหน่ึงเทานั้น
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Card was removed. Job was cancelled.
วิธแีกไข คุณดึ งการดหนวยความจําออกจากเครื่องพิมพขณะที่เครื่อง
พิมพกําลังพิมพไฟลจากการดหนวยความจําน้ัน หรือกําลังบันทึกไฟลลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปน้ี:
1. กด OK
2. ใสการดหนวยความจําเขาไปใหมและพิมพภาพที่เลือกหรือบันทึกไฟล

ใหมอีกครั้ง การดหนวยความจําจะตองใสอยูตลอดจนกวางานพิมพ
หรือการบันท ึกไฟลจะสมบูรณ

เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดความเสียหายกับการดหนวยความจํา หามด ึงการ
ดออกจากสล็อตใสการดหนวยความจําของเครื่องพิมพขณะท่ีกําลังมีการ
เขาใชงานอยู สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู นําการดหนวยความจําออก

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Cannot display this photo.
วิธแีกไข การดหนวยความจํามีฟอรแมตของภาพที่ไมสามารถใชไดกับ
เครื่องพิมพหรือไฟลเสีย โปรดดูรายการรูปแบบไฟลภาพที่ใชงานไดที่
ขอมูลจําเพาะ การใชงานภาพผานคอมพิวเตอร

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับแผนทดลอง
กอนติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดอานขอมูลในสวนน้ีเพ่ือการแกปญหา
หรือดูขอมูลการสนับสนุนออนไลนที่ www.hp.com/support

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Could not read proof sheet. Scan
cancelled.

วิธแีกไข แผนทดลองไมชัดหรือมรีอยแตก พิมพแผนทดลองใหม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การเลือกภาพที่จะพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Can not detect the proof sheet. Scan
cancelled.

วิธแีกไข คุณอาจใสแผนทดสอบโดยหงายดานที่จะ ิพิมพข้ึน ใหปฏิบัติ
ตามข้ันตอนดังตอไปนี้:
1. ใสแผนทดสอบลงในถาดกระดาษหลักโดยคว่ําดานที่จะพิมพลง
2. ลองสแกนใหมอีกคร้ัง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การเลือกภาพถาย

ที่จะพิมพ
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Multiple number of copies selected.
Scan cancelled.

วิธแีกไข คุณปอนจํานวนของสําเนาดานใตแผนทดลองไวมากกวาหนึ่ง
ชุด เลยเอาตที่คุณเลือกจะถูกใชกับแตละภาพที่เลือกในแผนทดลอง พิมพ
แผนทดสอบใหม แลวลองใหมอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การ
เลือกภาพที่จะพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Multiple layouts selected. Scan
cancelled.

วิธแีกไข คุณเลือกเลยเอาตมากกวาหนึ่งแบบที่ดานลางแผนทดลอง ให
ปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้:
1. พิมพแผนทดลองใหม
2. เลือกใหครบเพื่อเลือกเลยเอาตแบบใดแบบหนึ่งจากเจ็ดรูปแบบ
3. ลองสแกนแผนทดลองอีกคร้ัง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การเลือก

ภาพถายท่ีจะพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Layout not selected.
วิธแีกไข คุณไมไดเลือกรูปแบบเลยเอาต ี่ในวงกลมดานลางแผนทดลอง
ใตเลยเอาตที่คุณตองการใชกับภาพถาย ฝนเลือกวงกลมใตไอคอนเลยเอาต
แบบใดแบบหนึ่งจากเจ็ดแบบที่สวนลางของแผนทดลอง เครื่องพิมพจะ
พิมพภาพถายโดยใชเลยเอาตนั้น

ขอความแสดงขอผิดพลาด: No images selected.
วิธแีกไข คุณยังไมไดฝนวงกลมใตภาพที่คุณตองการพิมพ หรืออาจจะทํา
เครื่องหมายไมสมบูรณ ใหปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้:
● ทําตามขั้นตอนในแผนทดลองเพื่อเลือกภาพที่ตองการพิมพแลวลอง

ใหมอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การเลือกภาพถายท่ีจะพิมพ
● เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด อยาลืมฝนเลือกลงในวงกลมใหครบโดยใช

ดินสอดําเบอร 2 หรือปากกาเขมๆ
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Card contents do not match proof
sheet. Scan cancelled.

วิธแีกไข การดท่ีใสไมเหมือนกับการดที่คุณใชในการพิมพแผนทดลอง
ถอดการดออกแลวใสการดที่คุณใชตอนพิมพแผนทดลอง

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

ไมมกีระดาษออกจากเครื่องพิมพ

วิธแีกไข เครื่องพิมพอาจไมรูจักประเภทของไฟลท่ีสงมาโดยอุปกรณที่มี
เทคโนโลยีไรสายแบบ Bluetooth โปรดดูรายชื่อรูปแบบไฟลที่สามารถ
รองรับไดที่ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ

บท 6

72 HP Photosmart 8000 series

http://www.hp.com/support


คุณภาพการพิมพไมดี

วิธแีกไข ภาพถายท่ีคุณพิมพอาจจะมคีวามละเอียดตํ่า เพ่ือใหไดผลที่ดี
ข้ึนในอนาคต ใหต้ังคากลองดิจิตอลใหมคีวามละเอียดเพิ่มข้ึน ภาพที่ถาย
โดยกลองที่มีความละเอียดระดับ VGA เชน กลองในโทรศัพทมือถืออาจจะ
ไมมคีวามละเอียดพอที่จะใหคุณภาพการพิมพที่ดีได
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7 HP Customer Care (ฝายบริการ
ลูกคาของ HP)   

หมายเหตุ ช่ือของศูนยบริการของ HP ในประเทศ/ภูมิภาคตางๆ อาจ
แตกตางกัน

หากทานประสบปญหา โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:
1. ตรวจสอบเอกสารที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ

– คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็ว: เอกสาร HP Photosmart 8000 series
คูมือเริ่มตนอยางรวดเร็ว  จะอธิบายวิธีการติดต้ังเครื่องพิมพ และ
พิมพภาพถายเปนครั้งแรก

– คูมือผูใช: เอกสาร คูมือผูใชของ HP Photosmart 8000 series 
คือคูมือที่คุณกําลังอานอยูนี้ ซึ่งจะอธิบายคุณสมบัติทั่วไปของเครื่อง
พิมพ อธิบายการใชเครื่องพิมพโดยไมตองตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
และกลาวถึงขอมูลการแกไขปญหาเกี่ยวกับฮารดแวร

– วิธใีชเครื่องพิมพ HP Photosmart: วิธีใชเคร่ืองพิมพ HP
Photosmart ทางหนาจอคอมพิวเตอร จะอธิบายถึงวิธีใชเครื่องพิมพ
กับคอมพิวเตอร ตลอดจนขอมูลการแกไขปญหาเกี่ยวกับซอฟตแวร

2. หากไมสามารถแกไขปญหาตามขอมูลในเอกสาร โปรดดูที่
www.hp.com/support เพ่ือดําเนินการดังตอไปน้ี:
– เขาสูเพจการสนับสนุนแบบออนไลน
– สงอีเมลถึง HP เพ่ือใหตอบคําถามของทาน
– ติดตอชางเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาแบบออนไลน
– ตรวจสอบซอฟตแวรเวอรชันลาสุด
ตัวเลือกในการสนับสนุนอาจตางกันออกไปสําหรับผลิตภัณฑ ประเทศ/
พ้ืนที่ และภาษาตางๆ

3. สําหรับยุโรปเทานั้น: โปรดติดตอจุดสั่งซื้อผลิตภัณฑในพื้นที่ของคุณ หาก
เครื่องพิมพมปีญหาเกี่ยวกับฮารดแวร คุณจะตองนําเครื่องพิมพไปยังจุดท่ี
ซื้อสินคา ในระยะเวลาการรับประกันของเครื่องพิมพจะไมเสียคาใชจายใน
การรับบริการ หลังจากระยะเวลาดังกลาว ทานจะตองเสียคาใชจายในการ
รับบริการ

4. หากทานไมสามารถแกไขปญหาโดยใชวิธีใชบนหนาจอ หรือเว็บไซตของ
HP โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP โดยใชหมายเลขสําหรับ
ประเทศ/พ้ืนท่ีของทาน โปรดดูรายการหมายเลขโทรศัพทตามประเทศ/
ภูมิภาค ที่ การบริการลูกคาของ HP ทางโทรศัพท
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การบริการลูกคาของ HP ทางโทรศัพท
ขณะท่ีเคร่ืองพิมพอยูในระยะเวลารับประกัน คุณสามารถรับบริการทางโทรศัพท
โดยไมตองเสียคาใชจาย โปรดดูขอมูลเพิ่มเติม ในใบรับประกันที่อยูในกลอง
ผลิตภัณฑ หรือดูที่ www.hp.com/support เพ่ือตรวจสอบระยะการปรึกษา
โดยไม  ตองเสียคาใชจาย

หลังจากพนระยะเวลาสนับสนุนทางโทรศัพท ทานสามารถขอความชวยเหลือ
จาก HP โดยตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย HP หรือ
ติดตอหมายเลขโทรศัพทเพ่ือการสนับสนุนของประเทศ/พ้ืนที่ เพ่ือถามเกี่ยวกับ
ตัวเลือกการสนับสนุน

ในการรับบริการของ HP ทางโทรศัพท โปรดติดตอหมายเลขบริการในพ้ืนที่
ของคุณ ซึ่งจะตองเสียคาบริการโทรศัพทตามปกติ
อเมริกาเหนือ: ติดตอหมายเลข 1-800-474-6836 (1-800 HP invent) การ
ใหบริการสนับสนุนในสหรัฐอเมริกามทีั้งภาษาอังกฤษและสเปน ตลอด 24
ช่ัวโมงทุกวัน (เวลาการใหบริการอาจเปลี่ยนไปโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ)
บริการน้ีไมเสียคาใชจายในระหวางระยะรับประกัน หากพนชวงเวลารับประกัน
ไปแลวทานอาจตองเสียคาบริการ

ยุโรปตะวันตก: ลูกคาในออสเตรีย เบลเยียม เดนมารก สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี
ไอรแลนด อิตาลี เนเธอรแลนด นอรเวย โปรตุเกส ฟนแลนด สวีเดน สวิตเซอร
แลนด และสหราชอาณาจักร ควรไปที่ www.hp.com/support เพ่ือดูหมาย
เลขที่ใหบริการในประเทศ/พ้ืนที่
ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ: โปรดดูรายการหมายเลขโทรศัพทสําหรัใหบริการในปก
ดานหนาของคูมือน้ี

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

– Windows PC: ในการดูเวอรชันของไดรเวอร ใหคลิกขวาที่ไอคอน
การดหนวยความจําในทาสกบารของ Windows และเลือก About

– Macintosh: ในการดูเวอรชันของไดรเวอร ใหใชกรอบโตตอบ
Print (พิมพ)
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● ขอความจะปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพหรือบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

● ตอบคําถามตอไปนี้:
– เคยเกิดเหตุการณนี้มากอนหรือไม คุณสามารถทําใหเกิดเหตุการณนี้

ข้ึนอีกไดหรือไม
– ทานติดต้ังฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมในคอมพิวเตอร ในเวลาใกล

เคียงกับที่เกิดสถานการณน้ีหรือไม?

กลับไปยังศูนยซอมของ HP (อเมริกาเหนือเทานั้น)
HP จะจัดใหมีการรับผลิตภัณฑของทาน และสงไปยังศูนยซอมบํารุงกลางของ
HP เราจะชําระคาจัดสงทั้งไปและกลับ บริการน้ีไมเสียคาใชจายตลอดระยะเวลา
รับประกันฮารดแวร

ตัวเลือกในการรับประกันเพิ่มเติม
อาจมคีาใชจายเพิ่มข้ึนในการใหบริการเพ่ิมเติมสําหรับเครื่องพิมพ โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นดูที่
การบริการและการรับประกันสําหรับขอมูลในการใหบริการเพิ่มเติม

หมายเหตุ บริการน้ีอาจไมมใีนประเทศ/ภูมิภาคของทาน
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8 ขอมูลจําเพาะ

หัวขอน้ีระบุความตองการต่ําสุดของระบบในการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ และมี
ขอมูลจําเพาะบางสวนของเครื่องพิมพ
หากตองการทราบขอมูลจําเพาะและความตองการของระบบทั้งหมดของเครื่องพิมพ
HP Photosmart โปรดอานวิธีใชบนหนาจอเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการดู
วิธีใชทางหนาจอ โปรดดูท่ี ยินดีตอนรับ

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ      

องคประกอบ Windows PC ต่ําสุด Macintosh ต่ําสุด

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

การแสดงผลภาพ 800 x 600, 16 บิตขึ้นไป 800 x 600, 16 บิตขึ้นไป

ไดรฟ CD-ROM 4x 4x

การเชื่อมตอ USB 2.0 เต็มความเร็ว:
Microsoft Windows
98, 2000
Professional, ME, XP
Home และ XP
Professional
PictBridge: ใชพอร
ตของกลองทางดานหนา

Bluetooth: ใช
อะแดปเตอรเครื่องพิมพไร
สาย HP Bluetooth ซ่ึง
เปนอุปกรณเสริม

USB 2.0 เต็มความเร็ว:
Mac OS X 10.2 ข้ึนไป
PictBridge: ใชพอร
ตของกลองทางดานหนา
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องคประกอบ Windows PC ต่ําสุด Macintosh ต่ําสุด

เบราเซอร Microsoft Internet
Explorer 5.5 ข้ึนไป

—

ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ     

หมวดหมู 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)
กระดาษภาพถายมีแท็บ 10 x 15 ซม. แท็บ 1.25 ซม.
(4 x 6 น้ิว แท็บ 0.5 น้ิว)
กระดาษภาพถาย 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว)
กระดาษภาพถาย 10 x 30 ซม. (4 x 12 น้ิว)
การดภาพถาย 10 x 20 ซม. (4 x 8 น้ิว)
บัตรรายการ 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว)
บัตร Hagaki 10.0 x 14.8 ซม. (3.9 x 5.8 น้ิว)
บัตร A6 10.5 x 14.8 ซม. (4.1 x 5.8 น้ิว)
บัตรขนาด L 9.0 x 12.7 ซม. (3.5 x 5 น้ิว)
บัตร L มีแท็บ 9.0 x 12.7 ซม. แท็บ 1.25 ซม. (3.5 x 5
น้ิว แท็บ 0.5 น้ิว)

ขนาดของสื่อทีร่อง
รับ

ขนาดท่ีรองรับเมื่อมกีารพิมพจากคอมพวิเตอร

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

เมทริก: A6, A4, 10 x 15 ซม. (ท้ังท่ีมีแท็บและไมมี);
Imperial: 3.5 x 5 น้ิว, 4 x 6 น้ิว (ท้ังท่ีมีแท็บและไมมี),
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

ปาย

บท 8
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หมวดหมู ขอมูลจําเพาะ

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

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

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

รูปแบบไฟลทีร่อง
รับการดหนวยความ
จํา

ขณะพิมพ: ดู รูปแบบไฟลท่ีรองรับ
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

ถาดกระดาษออก

ขนาดท่ีใชไดท้ังหมด

ความจุของ
ถาดกระดาษ

ถาดกระดาษหลัก

(ทําตอ)
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หมวดหมู ขอมูลจําเพาะ

กระดาษเปลา 100 แผน
ซองจดหมาย 15 ซอง
การด 20–40 แผน (ข้ึนอยูกับความหนา)
ฉลาก 20 แผน
แผนใส แผนรีดบนเสื้อ หรือกระดาษภาพถาย 25 แผน
ตลับกระดาษภาพถาย

กระดาษภาพถาย 20 แผน
ถาดกระดาษออก

กระดาษเปลา 50 แผน
การดหรือซองจดหมาย 10 ซอง
ฉลากหรือแผนรีดเสื้อ 25 แผน

การใชพลังงาน ขณะพิมพ: 21.0 W AC
ไมทํางาน: 5.3 W AC

ความตองการ
พลังงาน

ความถีข่องกระแสไฟฟาเขา: 50/60 Hz, (+/- 3Hz)
แรงดันไฟฟาเขา:
หมายเลขรุนของเพาเวอรซัพพลาย 0957-2083: 200 ถึง
240, Vac (+/- 10%)
หมายเลขรุนของเพาเวอรซัพพลาย 0957-2084: 100 ถึง
240, Vac (+/- 10%)

ขอมูลจําเพาะดาน
สภาพแวดลอม

ชวงของอุณหภูมทิีแ่นะนํา: 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

ตลับหมึก ตลั บหมึก HP Black 1 ตลับ
ตลั บหมึก HP Tri-color 1 ตลับ
ตลั บหมึก HP Photo 1 ตลับ
ตลั บหมึก HP Gray Photo 1 ตลับ

หมายเหตุ คุณสามารถดูหมายเลขของตลับหมึกพิมพท่ีใชกับ
เครื่องพิมพน้ีไดโดยดูจากปกหลังของคูมือการพิมพน้ี

บท 8
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หมวดหมู ขอมูลจําเพาะ

ความเร็วการพิมพ 
(สูงสุด)

งานพิมพจากหมึกพิมพสีดํา: 30 หนาตอนาที
งานพิมพจากหมึกพิมพส:ี 24 หนาตอนาที
ภาพถาย: 27 วินาทีสําหรับภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.
(4 x 6 น้ิว)

การเชื่อมตอ USB 2.0 เต็มความเร็ว: Microsoft Windows 98, 2000
Professional, Me, XP Home และ XP Professional;
Mac OS X 10.2 หรือใหมกวา)
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

การรองรับ USB Universal Serial Bus (USB): เคเบิล 2.0 full-speed
ความยาว 10 ฟุต (3 เมตร) หรือนอยกวา (Microsoft
Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home
และ XP Professional; Mac OS X 10.2 หรือใหมกวา)

(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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A
Adaptive Lighting (การ
แกแสงโอเวอรหรืออัน
เดอร) 33

B
Bluetooth

การตั้งคาเมนู 7
การเชื่อมตอกับเคร่ือง
พิมพ 21

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 72

H
HP Image Zone 43
HP Image Zone

Express 43
HP Instant Share 43,

45
HP iPod 22
HP Software Update

43

R
regulatory notices 91

S
SmartFocus 33

U
USB

พอรตตางๆ 4
ลักษณะเฉพา? 79

V
Video action prints (
พิมพภาพเคลื่อนไหวจาก
วิดีโอ): 32

ก
กระดาษ

การซื้อและการเลอืก 13
การดูแลรักษา 13, 52
การใส 14
ขนาด 80
ถาดตางๆ 4

กลอง
PictBridge 39
การพิมพจาก 39
การพิมพโดยตรง 39
การเชื่อมตอกับเครื่อง
พิมพ 21

พอรตตางๆ 4
กลองดิจิตอล. ดู กลอง
กลองดิจิตอล HP direct-

printing 39
กลองที่มีคุณสมบัติ

PictBridge 39
การจัดเก็บ

กระดาษภาพถาย 52
ตลับหมึกพิมพ 19, 52
เครื่องพิมพ 51

การซูมและการตัดภาพ 35
การตรวจสอบปริมาณหมึก
พิมพ 49

การตัดภาพ 35
การทําความสะอาด

ตลับหมึกพิมพ 47
เครื่องพิมพ 47

การนําการดหนวยความจํา
ออก 33

การปอนกระดาษ 14
การพิมพ

การเลือกเลยเอาต 26
จากกลอง 39
จากกลอง

PictBridge 21
จากการดหนวยความ
จํา 21, 29

จากอุปกรณ
BlueTooth 21

จากเครื่อง
คอมพิวเตอร 3, 43

รายการภาพถาย 25
หนาทดสอบ 49
หลายภาพ 28
หลายสําเนา 28
โดยไมใชคอมพิวเตอร

21
การพิมพวันท่ีและเวลา 35
การพิมพแบบไมมีขอบ 35
การอัปเดตซอฟตแวรของ
เครื่องพิมพ 43

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
18

การเลือกเลยเอาต 26
การแกไขปญหาเบื้องตน

Bluetooth 72
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 64

ฝายบริการลูกคา 75
สัญญาณไฟกะพริบ 55

การแตงภาพแบบภาพเกา
35
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การใส
การดหนวยความจํา 22
ตลับหมึกพิมพ 18

การใสกรอบใหภาพถาย 35
การดหนวยความจํา

การนําออก 33
การพิมพ รายการภาพ
ถาย 25

การใส 22
รูปแบบไฟลท่ีรองรับ

24
แกไขตาแดง 33

ข
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

79
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 64

ค
คอมพิวเตอร

การพิมพจาก 3, 43
การพิมพโดยไมใช 21
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 79

คุณภาพ
Print test page (พิมพ
หนาทดสอบ) 49

กระดาษภาพถาย 52
ภาพถาย 33

เครื่องพิมพ
การจัดทําเอกสาร 3
การจัดเก็บ 51
การทําความสะอาด 47
การเชื่อมตอ 21
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 64

ลักษณะเฉพาะ 80
สวนประกอบ 4
เมนู 7

ซ
ซอฟตแวรของเครื่องพิมพ 

การอัปเดต 50

ต
ตลับบรรจุหมึก. ดู ตลับหมึก
พิมพ?

ตลับหมึกพิมพ?. ดู ตลับ
หมึกพิมพ?

ตลับหมึกพิมพ
การจัดเก็บ 19, 52
การทดสอบ 49
การทําความสะอาด 47
การปรับ 50
การเปลี่ยน 18
การใส 18

ถ
ถาด กระดาษ 4

ท
โทนซีเปย 35

ป
ปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ 50

ปุม 6

ผ
แผงควบคุม 6

ฝ
ฝายบริการลูกคา 75

ฟ
ฟอรแมตไฟลแบบ

JPEG 24
ฟอรแมตไฟลแบบ TIFF

24
ไฟล DPOF 29

ภ
ภาพถาย

การซูม 35
การตัด 35
การพิมพ 29
การเพิ่มคุณภาพ 33
การเลือกสําหรับพิมพ

28
การเลือกเลยเอาต 26
การแตงภาพแบบภาพ
เกา 35

การใสกรอบ 35
พิมพวันที่และเวลา 35
รายการ 25
รูปแบบไฟลท่ีรองรับ

24
แกไขตาแดง 33
โทนซีเปย 35

ภาพถายที่เลือกจากกลอง
29

ภาพถายแบบไมมีขอบ
การเลือกเลยเอาต 26

ม
เมนู เครื่องพิมพ 7

ร
รูปแบบไฟลท่ีรองรับ 24

ล
ลักษณะเฉพาะ 79

ว
วิธีใช. ดู การแกไขปญหา
เบื้องตน

วิธีใชบนหนาจอ 3
วิธีใชเครื่องพิมพ

การเขาใชงาน 3
บนหนาจอ 3

ส
สัญญาณไฟ 7
สไลดโชว 35
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หนาทดสอบ 49
หนาปรับตั้ง 50

อ
เอกสารเครื่องพิมพ 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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