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1 HP All-in-One ภาพรวม
ทานสามารถเขาใชงานฟงกชันตางๆของ HP All-in-One ไดโดยตรงโดยไม
ตองเปดเครื่องคอมพิวเตอร ทานสามารถทํางานตางๆ เชน การทําสําเนาหรือ
การสงโทรสารจาก HP All-in-One ไดอยางรวดเร็วและงายดาย
บทนี้จะอธิบายถึงคุณลักษณะ ของฮารดแวรของ HP All-in-One ฟงกชันตางๆ
บนแผงควบคุม และวิธีการเขาใชซอฟตแวร HP Image Zone

เคล็ดลับ ทานสามารถใชประโยชนจาก HP All-in-One ของทานได
มากขึ้นโดยใชซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังในเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน ซอฟตแวรดังกลาวประกอบดวยการใชงานเพื่อทํา
สําเนา สงแฟกซ สแกน และทํางานเกี่ยวกับภาพถาย รวมทั้ง คําแนะนํา
ในการแกไขปญหาเบื้องตนและขอมูลที่มปีระโยชน สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ีหนาจอวิธีใช HP Image Zone Help (วิธใีช
HP Image Zone) และ ใชซอฟตแวร HP Image Zone
ซอฟตแวร HP Image Zone ไม รองรับการทํางานของเครื่อง Mac
OS 9 และ OS 10.0.0 - 10.1.4

ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One

ฉลาก รายละเอียด

1 ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

2 แผงควบคุม
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ฉลาก รายละเอียด

3 จอแผงควบคุม

4 ถาดรับกระดาษ

5 แกนรองรับกระดาษของถาดรับ
กระดาษ

6 ถาดปอนกระดาษ

7 ฝาแครตลับหมึกพิมพ

8 กระจก

9 ฝาปด

10 ถาดปอนเอกสาร

11 ชองนํากระดาษออกดานหลัง

12 พอรตโทรสาร 1-LINE และ 2-EXT

13 พอรต USB ดานหลัง

14 การเชื่อมตอกระแสไฟฟา

คุณลักษณะของแผงควบคุม
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปนี้ จะแสดงขอมูลอางอิงโดยยอเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP All-in-One

ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

1 เปด: เปดหรือปดเครื่อง HP All-in-One ปุมเปดจะสวางเมื่อ HP All-in-
One เปดอยู ไฟจะกระพริบในขณะกําลังทํางาน

บท 1

(ทําตอ)
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ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

เมื่อปดเคร่ือง HP All-in-One แลว จะยังคงมีไฟในปริมาณเล็กนอยจายให
กับอุปกรณ หากตองการตัดไฟที่จายใหเครื่อง HP All-in-One อยู ใหปด
เครื่องแลวถอดปล๊ักออก

2 หมายเลขลัด: เลือกหมายเลขลัด

3 โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว: โทรซ้ําหมายเลขที่โทรลาสุด หรือเวนชวง 3 วินาทีใน
หมายเลขโทรสาร

4 ปุมหมายเลขลัดสัมผัสเดียว: เขาใชงานหมายเลขลัดหาหมายเลขแรก

5 แปนหมายเลข: ปอนหมายเลขโทรสาร คา หรือขอความ

6 ไฟสัญญาณเตือน: เมื่อไฟสัญญาณเตือนกระพริบ แสดงวาเกิดขอผิดพลาดที่
ทานตองระมัดระวัง

7 การตั้งคา/?: แสดงหรือลบ Setup Menu (เมนกูารตั้งคา) สําหรับการ
สรางรายงาน การเปลี่ยนการต้ังคาโทรสารและคาการดูแลรักษาอื่นๆ รวมถึง
การเขาใชงานเมนู Help (วิธีใช) หัวขอที่ทานเลือกจากเมน ูHelp (วิธีใช)
จะเปดหนาตางวิธีใชบนหนาจอคอมพิวเตอรของทาน

8 ลูกศรซาย: ลดคาบนหนาจอแผงควบคุม

9 OK: เลือกเมนหูรือคาที่กําหนดในหนาจอแผงควบคุม

10 ลูกศรขวา: เพ่ิมคาบนหนาจอแผงควบคุม

11 ยกเลิก: หยุดการทํางาน ออกจากเมนู หรือออกจากการตั้งคา

12 เริ่มพิมพสดีํา: เริ่มทําสําเนา สแกน พิมพภาพถาย หรือโทรสารงานขาวดํา

13 เริ่มพิมพส:ี เริ่มทําสําเนา สแกน พิมพภาพถาย หรือโทรสารงานสี

14 สแกน: แสดงเมนู Scan To (สแกนไปยัง) เพ่ือเลือกปลายทางการสแกน

15 โทรสาร: แสดง Fax Menu (เมนูโทรสาร) สําหรับการเลือกตัวเลือก

16 ทําสําเนา: แสดง Copy Menu (เมนูทําสําเนา) สําหรับการเลือกตัวเลือก

ภาพรวมของเมนู
หัวขอตอไปนี้จะมกีารอางอิงโดยยอถึงเมนูระดับบนที่ปรากฏบนจอแผงควบคุม
ของ HP All-in-One

(ทําตอ)
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Copy Menu (เมนทูําสําเนา) 
ตัวเลือกตอไปน้ีของ Copy Menu (เมนทูําสําเนา) สามารถใชงานไดเมื่อทาน
กดปุม ทําสําเนา บนแผงควบคุม

Number of Copies
(จํานวนสําเนา)
Reduce/Enlarge (ยอ/
ขยาย)
Copy Quality (คุณภาพ
สําเนา)
Copy Paper Size
(ขนาดกระดาษทําสําเนา)
Paper Type (ประเภท
กระดาษ)
Lighter/Darker (สวาง
ข้ึน/เขมข้ึน)
Enhancements (การ
เพ่ิมคุณภาพ)
Set New Defaults
(กําหนดคาดีฟอลตใหม)

Fax Menu (เมนโูทรสาร)
ตัวเลือกตอไปน้ีของ Fax Menu (เมนูโทรสาร) สามารถใชงานไดเมื่อทานกด
ปุม โทรสาร บนแผงควบคุมมากกวาหนึ่งคร้ัง

Fax Number (หมายเลข
โทรสาร)
Resolution (ความ
ละเอียด)
Lighter/Darker (สวาง
ข้ึน/เขมข้ึน)
How to Fax (วิธีสงโทร
สาร)

บท 1
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Set New Defaults
(กําหนดคาดีฟอลตใหม)

เมน ูScan To (สแกนไปยัง)
ตัวเลือกตอไปน้ีของเมนู Scan To (สแกนไปยัง) สามารถใชงานไดเมื่อทาน
กดปุม สแกน บนแผงควบคุม ตัวเลือกท่ีมอียูบนเมนนูี้จะแตกตางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยู
กับซอฟตแวรแอพพลิเคชันที่ติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

HP Image Zone
Microsoft PowerPoint
Adobe Photoshop
HP Instant Share

Setup Menu (เมนกูารตั้งคา)
ตัวเลือกตอไปน้ีของ Setup Menu (เมนกูารตั้งคา) สามารถใชงานไดเมื่อทาน
กดปุม ตั้งคา บนแผงควบคุม

1: Help (วิธีใช)
2: Print Report (พิมพ
รายงาน)
3: Speed Dial Setup
(ต้ังคาหมายเลขลัด)
4: Basic Fax Setup
(การตั้งคาโทรสารเบื้อง
ตน)
5: Advanced Fax
Setup (การตั้งคาโทรสาร
ข้ันสูง)
6: Tools (เคร่ืองมือ)
7: Preferences
(ลักษณะที่ตองการ)

Help Menu (เมนวูิธีใช) สามารถใชงานไดจากเมนูน้ี Help Menu (เมนูวิธี
ใช) ชวยใหทานเขาถึงหัวขอวิธีใชที่สําคัญไดอยางรวดเร็ว หัวขอเหลานี้จะปราก
ฎบนหนาจอคอมพิวเตอรของทาน

(ทําตอ)
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ขอความและสัญลักษณ
ทานสามารถใชปุมตัวเลขบนแผงควบคุมปอนขอความและสัญลักษณ เมื่อทาน
ต้ังคาหมายเลขลัดและขอมูลหัวกระดาษโทรสาร

หรือจะปอนสัญลักษณจากปุมกดเมื่อกดหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพทก็ไดเมื่อ
HP All-in-One กดหมายเลข มันจะแปลสัญลักษณและตอบสนองตัวอยางเชน
เมื่อทานใสขีด "-" ในหมายเลขโทรสาร HP All-in-One จะหยุดช่ัวคราวกอน
กดตัวเลขที่เหลือ การหยุดช่ัวคราวจะมปีระโยชนเมื่อทานตองติดตอสายนอก
กอนที่จะกดหมายเลขโทรสารที่ตองการ

การปอนขอความโดยใชปุมทีแ่ผงควบคุม
ทานสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณไดโดยใชปุมกดบนแผงควบคุม

การปอนขอความ
1. กดปุมหมายเลขที่ตรงกับตัวอักษรของชื่อ ตัวอยางเชน ตัวอักษร a, b และ

c ตรงกับหมายเลข 2 ดังที่เห็นจากปุมดานลาง

เคล็ดลับ กดปุมหลายๆ คร้ังจนกวาจะเห็นตัวอักษรที่มี
ทานสามารถใชอักขระเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฎบนปุมตัวเลข
ได ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับการตั้งคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาคของทาน

2. หลังจากปรากฏตัวอักษรที่ตองการแลว ใหรอลูกศรขยับไปดานขวา หรือ
กด กดปุมหมายเลขที่มีอักษรตัวถัดไปที่ตองการใหกดปุมซ้ําจนกวาจะได
ตัวอักษรที่ตองการ ตัวอักษรตัวแรกของคําจะเปนตัวพิมพใหญโดย
อัตโนมัติ

การปอนชองวาง หยุดชั่วคราว หรือสัญลักษณ
➔ หากตองการเวนวรรค กด เวนวรรค (#)

หากตองการเวนชวง ใหกด โทรซ้ํา/หยุด เคร่ืองหมาย "-" จะปรากฏอยูใน
ลําดับตัวเลข
หากตองการปอนสัญลักษณ เชน @ ใหกดปุม สัญลักษณ (*) คางไว เพ่ือ
เลื่อนดูสัญลักษณตางๆ ซึ่งมีดังตอไปน้ี *, -, &, ., /, ( ), ', =, #, @, _,
+, !, ;, ?, ,, :, %, และ ~
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การลบตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ
➔ หากทานทําผิดพลาด ใหกด  เพ่ือลบทิ้ง จากนั้นใสตัวอักษรที่ถูกตองใหม
หลังจากใสขอความแลว ใหกด OK เพ่ือเก็บรายการของทาน

ใชซอฟตแวร HP Image Zone
ทานสามารถใชซอฟตแวร HP Image Zone เพ่ือเขาใชงานคุณลักษณะ
จํานวนมากซึ่งไมสามารถใชงานได จากแผงควบคุม

ซอฟตแวร HP Image Zone จะถูกติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อทานติด
ต้ัง HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ
อุปกรณของทาน

หมายเหตุ หากทานเลือกติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone แบบขั้น
ตํ่า ซอฟตแวร HP Image Zone Express จะถูกติดต้ังแทน
แอพพลิเคชันเต็มรูปแบบ ขอแนะนําใหติดต้ัง HP Image Zone
Express สําหรับคอมพิวเตอรที่มหีนวยความจําจํากัด HP Image
Zone Express จะมีคุณลักษณะ ิการปรับแตงภาพถายพื้นฐานแทน
คุณลักษณะชุดมาตรฐานที่มีอยูในการติดต้ัง HP Image Zone แบบ
เต็มรูปแบบ

การกลาวถึงซอฟตแวร HP Image Zone ในคูมือฉบับน้ีและบนหนา
จอวิธีใช HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) จะ
หมายถึง HP Image Zone ทั้งสองเวอรชัน เวนแตจะมกีารระบุไวเปน
อยางอื่น

ทานสามารถเพิ่มฟงกชันของเครื่อง HP All-in-One ไดอยางรวดเร็วและงาย
ดายโดยใชซอฟตแวร HP Image Zone โปรดดูที่ชองที่เหมือนกันนี้ในคูมือ
เลมนี้ ซึ่งจะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับบางหัวขอโดยเฉพาะ และขอมูลที่เปน
ประโยชนสําหรับงานของทาน

การเขาใชงานซอฟตแวรของ HP Image Zone จะแตกตางกันตามระบบ
ปฏิบัติการ (OS) ตัวอยางเชน หากทานมคีอมพิวเตอรระบบ Windows จุดเขา
ใชซอฟตแวร HP Image Zone คือ HP Solution Center (ศูนยบริการ
โซลชูัน HP) หากทานมีเครื่อง Mac จุดเขาใชซอฟตแวร HP Image Zone
คือหนาตาง HP Image Zone โดยไมคํานึงวาจุดเขาใชจะทําหนาที่เปนฐาน
เรียกใชงานสําหรับซอฟตแวรและบริการ HP Image Zone
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วิธเีปดซอฟตแวร HP Image Zone บนคอมพิวเตอรระบบ Windows
1. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– ดับเบิลคลิกไอคอน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลู
ชัน HP) บนเดสกท็อปของ Windows

– ดับเบิลคลิกไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิ
สเต็มเทรยซึ่งอยูทางขวาของทาสกบาร Windows

– บนทาสกบาร ใหคลิก Start (เริ่ม) ช้ีไปที่ Programs (โปรแกรม)
หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) แลวเลือก HP ตอจากนั้น
คลิก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูัน HP)

2. หากทานติดต้ังอุปกรณ HP มากกวาหนึ่งรายการ ใหเลือกแท็บ HP All-
in-One

หมายเหตุ บนคอมพิวเตอรระบบ Windows คุณลักษณะ ิที่สามารถใช
ไดใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูัน HP) จะแตกตางกัน
ไป ข้ึนอยูกับอุปกรณที่ทานติดต้ัง HP Solution Center (ศูนยบริการ
โซลชูัน HP) จะถูกปรับแตงเพื่อใหแสดงไอคอนที่สัมพันธกับอุปกรณที่
เลือกไว หากอุปกรณที่เลือกไวไมมีคุณลักษณะ ิพิเศษ ไอคอนของ
คุณลักษณะน้ันๆ จะไมแสดงใน HP Solution Center (ศูนยบริการ
โซลชูัน HP)

เคล็ดลับ หาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูัน HP) บน
เครื่องคอมพิวเตอรของทานไมมไีอคอนใดๆ แสดงวาอาจมีขอผิดพลาด
เกิดข้ึนระหวางการติดต้ังซอฟตแวร ในการแกปญหานี้ ใหใช Control
Panel (แผงควบคุม) ใน Windows เพ่ือยกเลิกการติดต้ังซอฟตแวร
HP Image Zone จากน้ันจึงติดต้ังซอฟตแวรใหม สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One

การเปดซอฟตแวร HP Image Zone บนเครื่อง Mac
➔ คลิกไอคอน HP Image Zone ใน Dock แลวเลือกอุปกรณ

หนาตาง HP Image Zone จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ บนเครื่อง Mac คุณลักษณะ ิที่สามารถใชไดใน
ซอฟตแวร HP Image Zone จะแตกตางกันไปตามอุปกรณที่
เลือก

เคล็ดลับ เมื่อเปดซอฟตแวร HP Image Zone ทานสามารถเขา
ใชเมนช็ูอตคัต Dock โดยการเลือกและกดเมาสคางไวที่ไอคอน
HP Image Zone ใน Dock
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2 คนหาขอมูลเพิ่มเติม

ทานสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ มากมาย ท้ังสิ่งพิมพและขอความบนหนาจอ
ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP All-in-One

แหลงขอมูล

คูมือการติดต้ัง

คูมือการติดต้ังจะแนะนํา วิธีการตั้งคา HP All-in-One และ
การติดต้ังซอฟตแวร ทานควรปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการ
ติดต้ังตามลําดับ

หมายเหตุ เพ่ือการใชประโยชนสูงสุดจากคุณลักษณะใน
HP All-in-One ทานตองทําการติดต้ังเพิ่มเติมหรือต้ังคา
ลักษณะที่ตองการเพิ่มเติมตามที่อธิบายไวในคูมือการใชงาน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ข้ันตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดต้ัง
HP All-in-One

หากเกิดปญหาในระหวางการตั้งคา โปรดดูวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนในบทสุดทายของคูมือการติดต้ัง หรือดูท่ี ขอมูลเกี่ยว
กับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตน ในคูมือการใชงาน

คูมือการใชงาน

คูมือการใชงานประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับวิธีใช HP All-in-
One ซึ่งประกอบดวยคําแนะนําว ิธีการแกไขปญหาเบื้องตน
และวิธีใชที่อธิบายทีละข้ันตอน นอกจากนี้ ยังมีวิธีการติดต้ัง
เพ่ิมเติมจากขอมูลในคูมือการติดต้ัง

HP Image Zone Tour (Windows)
HP Image Zone Tour เปนวิธีการโตตอบท่ีสนุกสนาน เ พ่ือ
ใหขอมูลโดยรวมเกี่ยวกับซอฟตแวรที่อยูใน HP All-in-One
ทานจะไดเรียนรูวิธีการใชซอฟตแวร HP Image Zone เพ่ือ
ปรับแตง จัดเรียง และพิมพภาพถาย

HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)
HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)
ประกอบดวยวิธีการใชคุณลักษณะของเครื่อง HP All-in-One
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โดยละเอียด ซึ่งไมมีอยูในคูมือผูใชนี้ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการใช
คุณลักษณะที่ใชงานไดก็ตอเมื่อใชซอฟตแวร HP Image
Zone เทานั้น

Windows
● หัวขอ Get step-by-step instructions (คําแนะนํา

วิธกีารใชงานแตละขั้นตอน) จะใหรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ใชซอฟตแวร HP Image Zone กับอุปกรณของ HP

● หัวขอ Explore what you can do (สํารวจสิ่งทีท่าน
สามารถทําได) จะใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่สราง
สรรคและสิ่งท่ีทานทําได ดวยซอฟตแวร HP Image
Zone และอุปกรณ HP ของทาน

● หากทานตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมหรือตองการ
ตรวจสอบเพื่ออัพเดตซอฟตแวร HP โปรดดูหัวขอ
Troubleshooting and support (วิธกีารแกไข
ปญหาเบื้องตนและการสนับสนุน)

Mac
● หัวขอ How Do I? (วิธกีารใชงาน) จะใหขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสิ่งทีส่รางสรรคและสิ่งที่ทานทําได ดวยซอฟตแวร
HP Image Zone และอุปกรณ HP

● หัวขอ Get Started (เริ่มใชงาน) จะใหขอมูลเกี่ยวกับ
การนําเขา การปรับเปลี่ยนและการรวมใชงานรูปภาพของ
ทาน

● หัวขอการใช Help (วิธใีช)  จะใหขอมูลเกี่ยวกับการคน
หาขอมูลจากวิธีใชบนหนาจอ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การใช Help (วิธีใช) บนหนาจอ

หนาจอวิธใีชจากอุปกรณของทาน

อุปกรณของทานสามารถแสดงวิธีใชบนหนาจอได และจะมี
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอตางๆ

การเขาดูวิธใีชบนหนาจอจากแผงควบคุม
1. กดปุม ตั้งคา/?
2. กด  จนกวาหัวขอท่ี  เหมาะสมจะปรากฏ จากนั้นกด OK

หัวขอวิธีใชจะปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร

บท 2
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Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดซึ่งอาจไมพบใน
เอกสารอื่นๆ

ติดต้ังซอฟตแวรเพ่ือเขาสูไฟล Readme

www.hp.com/
support

ในกรณีที่ทานเช่ือมตออินเทอรเน็ต ทานสามารถหาวิธีใชและ
บริการสนับสนุนไดจากเว็บไซตของ HP เว็บไซตนี้จะใหขอมูล
ดานเทคนิค ไดรเวอร วัสดุและการสั่งซื้อ

การใช Help (วิธใีช) บนหนาจอ
คูมือการใชงานจะแสดงคุณลักษณะตัวอยางเพื่อชวยในการเริ่มใชงาน HP All-
in-One สํารวจ HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) บน
หนาจอที่มากับซอฟตแวร HP All-in-One เพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทั้ง
หมดท่ี HP All-in-One สนับสนุน

หมายเหตุ นอกจากนี้ Help (วิธีใช) บนหนาจอยังมีหัวขอวิธีการแกไข
ปญหาเบื้องตนเพ่ือชวยในการแกไขปญหาใดๆ ที่อาจพบเมื่อใช HP All-
in-One

วิธีการเขาถ ึงและใชงาน Help (วิธีใช) บนหนาจอจะแตกตางกันเพียงเล็กนอย
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาทานดู Help (วิธีใช) บนคอมพิวเตอรระบบ Windows หรือ
Mac แนวทางการใช Help (วิธีใช) จะอยูในสวนตอไปนี้

การใช Help (วิธใีช) บนคอมพวิเตอรระบบ Windows
สวนน้ีจะอธิบายถึงวิธีการเขาถึง Help (วิธีใช) บนหนาจอจากคอมพิวเตอร
ระบบ Windows จะมขีอมูลวิธีการใชคุณลักษณะการนาวิเกต การคนหา และ
ดัชนีในระบบ Help (วิธีใช) เพ่ือคนหาขอมูลเฉพาะท่ีตองการ

(ทําตอ)
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วิธกีารเขาถึง HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) บน
คอมพิวเตอรระบบ Windows
1. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูัน HP) ใหคลิกแท็บของ

HP All-in-One
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเขาสู HP Solution Center (ศูนยบริการโซลู
ชัน HP) โปรดดู ใชซอฟตแวร HP Image Zone

2. ในสวน Device Support (การสนับสนุนอุปกรณ) ใหคลิก
Onscreen Guide (คูมือบนหนาจอ) หรือ Troubleshooting (วิธี
การแกไขปญหาเบื้องตน)
– ถาทานคลิก Onscreen Guide (คูมือบนหนาจอ) จะมเีมนพ็ูอพอัพ

ปรากฏขึ้นมา ทานสามารถเลือกเปดหนาตอนรับเพื่อดูระบบ Help
(วิธีใช) ท้ังระบบหรือไปยัง Help (วิธีใช) สําหรับ HP All-in-One
โดยเฉพาะ

– ถาทานคลิก Troubleshooting (วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน)
หนา Troubleshooting and support (วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตนและการสนับสนุน) จะเปดข้ึน

แผนภาพตอไปน้ีจะเนนคุณลักษณะตางๆ เพ่ือใหทานไดคนหาจาก Help
(วิธีใช)

1 แท็บ Contents (สารบัญ) Index (ดัชนี) และ Search (การคนหา)
2 สวนแสดงผล
3 แถบเครื่องมือ Help (วิธีใช)

บท 2
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แท็บ Contents (สารบัญ) Index (ดัชน)ี และ Search (การคนหา)
แท็บ Contents (สารบัญ) Index (ดัชนี) และ Search (การคนหา) จะชวย
ทานคนหาหัวขอใน HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)
● Contents (สารบัญ)

แท็บ Contents (สารบัญ) จะแสดงหัวขอแบบมุมมองที่ไลลงมาจากดาน
บน ซึ่งคลายกับตารางสารบัญในหนังสือ มุมมองน้ีมีประโยชนสําหรับคนหา
ขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่ง เชนการพิมพภาพ
ถาย
– หากตองการขอมูลเกี่ยวกับหนาที่และคุณลักษณะที่พรอมใชงานจาก

แผงควบคุมของ HP All-in-One ใหเปด 5600 series Help (วิธี
ใช 5600 series) ใกลกับดานลางของรายการ

– หากตองการขอมูลวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ HP All-in-
One ใหเปดคูมือ Troubleshooting and support (วิธีการ
แกไขปญหาเบื้องตนและการสนับสนุน) และเปดคูมือ 5600 series
Troubleshooting (การแกไขปญหาเบื้องตน 5600 series)

– คูมืออื่นๆ ที่มีช่ืออยูในแท็บ Contents (สารบัญ) จะมขีอมูลเกี่ยวกับ
การใชซอฟตแวร HP Image Zone เพ่ือใหงานบน HP All-in-
One เสร็จสมบูรณ

สวนที่มีหัวขอยอยจะถูกระบุไวในรายการ
ดวยไอคอนรูปหนังสือ หากตองการดู
รายการหัวขอยอยภายในคูมือ ใหคลิกที่
เครื่องหมาย + ขางไอคอนหนังสือ (เครื่อง
หมาย + จะเปลี่ยนเปนเครื่องหมาย - เมื่อ
สวนนั้นถูกขยายแลว) หากตองการดูขอมูล
ในหัวขอ ใหคลิกท่ีช่ือคูมือ หรือหัวขอใน
แท็บ Contents (สารบัญ) หัวขอที่เลือกจะ
ปรากฏในสวนแสดงผลทางดานขวา

● Index (ดัชน)ี
แท็บ Index (ดัชนี) จะมีรายการดัชนีเรียงตามลําดับอักษรที่สอดคลองกับ
หัวขอใน HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)
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ทานสามารถใชแถบเลื่อนทางดานขวาของ
รายการเพื่อดูรายการขอมูลตางๆ หรือ
สามารถพิมพคําสําคัญลงในชองขอความ
ดานบนรายการได ขณะที่พิมพ รายการ
ขอมูลดัชนีจะไปยังแถวขอมูลท่ีเร่ิมตนดวย
ตัวอักษรที่ทานพิมพโดยอัตโนมัติ

เมื่อทานเห็นรายการดัชนีท่ีอาจจะเกี่ยวของกับขอมูลที่กําลังพยายามคนหา
ใหดับเบิลคลิกที่รายการดัชนีนั้น
– ถามีหัวขอเพียงหัวขอเดียวในวิธีใชที่เกี่ยวของกับรายการดัชนี หัวขอ

ดังกลาวจะปรากฏในสวนแสดงผลทางดานขวา
– ถามีหัวขอหลายหัวขอทีเกี่ยวของ กรอบโตตอบ Topics Found

(หัวขอที่พบ) จะปรากฏขึ้นมา ดับเบิลคลิกหัวขอใดๆ ที่อยูในกรอบ โต
ตอบเพื่อดูหัวขอนั้นในสวนแสดงผล

● การคนหา
แท็บ Search (การคนหา) จะชวยใหทานคนหาคําเฉพาะที่ตองการไดจาก
ทั้งระบบ Help (วิธีใช) เชน "borderless print" (พิมพแบบไมมีขอบ)

เคล็ดลับ ถาคําใดคําหนึ่งที่ทานปอนเขาไปเปนคําทั่วไป (เชน
"print" (พิมพ) จากตัวอยาง "borderless print" (พิมพแบบไมมี
ขอบ)) ทานอาจตองใสเคร่ืองหมายอัญประกาศที่คําที่ทานตองการ
คนหา เครื่องหมายนี้จะจํากัดการคนหาเพื่อใหไดผลที่ใกลเคียงกับ
ขอมูลที่ทานตองการ แทนที่จะแสดงหัวขอทั้งหมดท่ีมคํีาวา
"borderless" (แบบไมมขีอบ) หรือ "print" (พิมพ) การคนหาจะ
แสดงผลเฉพาะหัวขอที่มีวลี "borderless print" (พิมพแบบไมมี
ขอบ)

หลังจากใสเกณฑการคนแลว ใหคลิก List
Topics (แสดงรายการหัวขอ) เพ่ือดูหัวขอ
Help (วิธีใช) ทั้งหมดท่ีมคํีาหรือวลีท่ีทานใส
ไว ผลจะแสดงอยูในตารางท่ีมสีามคอลัมน
แตละแถวจะมหัีวขอ Title (ช่ือ),
Location (ตําแหนง) ใน Help (วิธีใช) ท่ี
ซึ่งมีหัวขอน้ันอยู และ Rank (อันดับ) ที่
กําหนดใหโดยวัดจากความใกลเคียงกับ
เกณฑการคนหาของทาน

ตามคาดีฟอลตแลว ผลลัพธจะจัดเรียงตาม Rank (อันดับ) โดยหัวขอซึ่งมี
คําท่ีทานคนหา ที่มากที่สุดจะอยูดานบนของรายการแสดงผลลัพธ นอกจาก
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นี้ ทานยังสามารถเรียงผลลัพธตาม Title (ช่ือ) ของหัวขอ หรือ
Location (ตําแหนง) โดยคลิกที่สวนหัวตารางของคอลัมนนั้น หากตอง
การดูเน้ือหาของหัวขอ ใหดับเบิลคลิกที่แถวในตารางแสดงผลลัพธ หัวขอที่
เลือกไวจะปรากฏในสวนแสดงผลทางดานขวา

สวนแสดงผล

สวนแสดงผลทางดานขวาของหนาตาง Help (วิธีใช) จะแสดงผลหัวขอวิธีใชที่
ทานเลือกจากแท็บใดแท็บหนึ่งทางดานซาย หัวขอ Help (วิธีใช) ประกอบดวย
คําอธิบาย คําแนะนําทีละข้ันตอน และภาพประกอบ ถามี
● หัวขอมักจะมีลิงคไปยังหัวขออื่นๆ ในระบบ Help (วิธีใช) ท่ีซึ่งทาน

สามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมได บางครั้งลิงคจะเปดหัวขอใหมในสวนแสดง
ผลโดยอัตโนมัติ และในบางครั้ง อาจมหัีวขอที่เกี่ยวของกันมากกวาหนึ่งหัว
ขอ ถาเปนเชนนั้น กรอบโตตอบ Topics Found (หัวขอที่พบ) จะ
ปรากฏขึ้น ดับเบิลคลิกที่หัวขอใดๆ ในกรอบโตตอบเพื่อดูหัวขอนั้นในสวน
แสดงผล

● หัวขอบางหัวขอจะมีคําแนะนําโดยละเอียดหรือขอมูลเพิ่มเติมที่จะไมเห็น
เมื่อแรกเขาไปที่หนานั้น ลองมองหาคําวา Show All (แสดงทั้งหมด)
หรือ Hide All (ซอนท้ังหมด) ที่มุมบนขวาของหนา ถาสามารถมองเห็น
ขอความเหลานี้ได แสดงวายังมีขอมูลเพิ่มเติมซอนอยูในหนา ขอมูลที่มี ขอ
ความซอนไวจะแสดงใหร ูโดยจะมีขอความสีน้ําเงินพรอมดวยลูกศร ทาน
สามารถดูขอมูลท่ีซอนไวไดโดยการคลิกขอความสีน้ําเงินนั้น

● บางหัวขอมีภาพว ิดีโอเคลื่อนไหวที่แสดงใหทานเห็นถึงวิธีการใช
คุณลักษณะบางตัว ภาพเคลื่อนไหวเหลาน้ีจะมสีัญลักษณแสดงดวยไอคอน
รูปกลองวิดีโอ ตามดวยคําวา "Show me how" (แสดงวิธีการ) เมื่อทาน
คลิกขอความ "Show me how" (แสดงวิธีการ) ภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏ
ข้ึนในหนาตางใหม

แถบเครื่องมือ Help (วิธใีช)
แถบเครื่องมือ Help (วิธีใช) ตามที่แสดงไวดานลางจะมีปุมซึ่งทําใหทานไปยัง
หัวขอตางๆ ใน Help (วิธีใช) ได ทานสามารถยอนกลับและขามหัวขอที่ดูแลว
ได หรืออาจคลิกที่ปุม Home (หนาแรก) เพ่ือกลับไปสูหนา HP Image
Zone help contents (ขอมูลวิธีใช HP Image Zone)
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1 Show/Hide (แสดง/ซอน)
2 Back (ยอนกลับ)
3 Forward (ไปขางหนา)
4 Home (หนาแรก)
5 Print (พิมพ)
6 Options (ตัวเลือก)

แถบเครื่องมือ Help (วิธีใช) จะมปีุมสําหรับเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลของ
Help (วิธีใช) บนหนาจอ ตัวอยางเชน ถาทานอยากใหมีพ้ืนที่มากขึ้นสําหรับดู
หัวขอวิธีใชในสวนแสดงผลทางดานขวา ทานสามารถซอนแท็บ Contents
(สารบัญ) Index (ดัชนี) และ Search (การคนหา) โดยการคลิกท่ีปุม Hide
(ซอน)
สวนปุม Print (พิมพ) จะชวยใหทานสามารถพิมพหนาที่กําลังแสดงผลอยูบน
หนาจอคอมพิวเตอรในปจจุบันได ถาแท็บ Contents (สารบัญ) มองเห็นได
ทางดานซายเมื่อทานคลิก Print (พิมพ) กรอบโตตอบ Print Topics (พิมพ
หัวขอ) จะปรากฏขึ้น ทานสามารถเลือกพิมพเพียงหัวขอที่กําลังดูอยูในสวน
แสดงผล หรือพิมพหัวขอปจจุบันพรอมดวยหัวขอยอยที่เกี่ยวของ คุณลักษณะนี้
จะไมทํางานถาแท็บ Index (ดัชนี) หรือ Search (การคนหา) มองเห็นไดทาง
ดานขวาของหนาตาง Help (วิธีใช)

การใช Help (วิธใีช) บนระบบ Mac
สวนน้ีจะอธิบายถึงวิธีการเขาถึง Help (วิธีใช) บนหนาจอดวยระบบ Mac และ
จะอธิบายวิธีการนาวิเกตและคนหาระบบ Help (วิธีใช) เพ่ือคนหาขอมูลที่ ตอง
การ

วิธกีารเขาถึง HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) ดวย
ระบบ Mac
➔ บนเมนู Help (วิธีใช) ใน HP Image Zone ใหเลือก HP Image

Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเขาสูซอฟตแวร HP Image Zone โปรดดู ใช
ซอฟตแวร HP Image Zone
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หนาตาง HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) จะ
ปรากฏขึ้น แผนภาพตอไปนี้จะเนนคุณลักษณะเพื่อชวยทานในการหา
ขอมูลใน Help (วิธีใช)

1 หนาตางการนาวิเกต
2 สวนแสดงผล
3 แถบเครื่องมือ Help (วิธีใช)

หนาตางการนาวเิกต

หนาตาง HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) (วิธีใช) จะ
เปดข้ึนใน Help Viewer (ตัวเรียกดูวิธีใช) โดยจะแบงหนาตางออกเปนสาม
หนาตาง หนาตางทางซายและตรงกลางจะใหทานไปยังหัวขอตางๆ ใน Help
(วิธีใช) (หนาตางทางขวาประกอบดวยสวนแสดงผล ตามที่อธิบายไวในสวนถัด
ไป)
● หนาตางดานซายประกอบดวยหัวขอทั้งหมดใน Help (วิธีใช)

– หากตองการขอมูลเกี่ยวกับหนาที่และคุณลักษณะที่สามารถเรียกใช
งานบนแผงควบคุมของ HP All-in-One ใหคลิก 5600 series
Help (วิธใีช 5600 series)

– หากตองการทราบวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนในการใช HP All-in-
One ใหคลิก 5600 series Troubleshooting (การแกไขปญหา
เบื้องตน 5600 series)

– สวนอ่ืนๆ ที่แสดงอยูจะมีขอมูลเกี่ยวกับการใชซอฟตแวร
HP Image Zone เพ่ือใหงานของทานบน HP All-in-One เสร็จ
สมบูรณ

● หนาตางตรงกลางจะแสดงขอมูลแบบไลจากดานบนลงลางของหัวขอที่เลือก
ไวทางหนาตางดานซาย ซึ่งคลายกับตารางสารบัญของหนังสือ ซึ่งจะเปน
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ประโยชนเมื่อตองการคนหาขอมูลท้ังหมดเกี่ยวกับคุณลักษณะใด
คุณลักษณะหน่ึง เชนการพิมพภาพถาย

สวนแสดงผล

สวนแสดงผลในหนาตางดานขวาจะแสดงผลหัวขอ Help (วิธีใช) ที่ทานเลือกใน
หนาตางตรงกลาง หัวขอ Help (วิธีใช) ประกอบดวยคําอธิบาย คําแนะนําทีละ
ข้ันตอน และภาพประกอบ ถามี
● หลายๆ หัวขอใน HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)

(วิธีใช) มขีอมูลเกี่ยวกับวิธีใชคุณลักษณะจากแผงควบคุมบน HP All-in-
One และจากซอฟตแวร HP Image Zone บนระบบ Mac ใชแถบ
เลื่อนไปทางดานขวาของสวนแสดงผลเพ่ือดูเนื้อหาทั้งหมดในหัวขอนั้นๆ
บางครั้งอาจมองไมเห็นขอมูลท่ีสําคัญในหนาตางหากไมเลื่อนดู

● หัวขอมักจะมีลิงคหรืออางอิงไปยังหัวขออ่ืนๆ ในระบบวิธีใชที่ซึ่งทาน
สามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมได
– ถาหัวขอที่เกี่ยวของปรากฏในสวนเดียวกันของ Help (วิธีใช) หัวขอ

จะเปดข้ึนในสวนแสดงผลโดยอัตโนมัติ
– ถาหัวขอที่เกี่ยวของนั้นมอียูนสวนตางๆ ของ Help (วิธีใช) หัวขอ

ปจจุบันจะมีแหลงอางอิงไปยังหัวขอเหลานั้นในบานหนาตางการ นาวิ
เกตทางซาย ทานสามารถกําหนดหัวขอที่เกี่ยวของโดยใชบานหนาตาง
การนาวิเกตตรงกลาง หรือคนหาหัวขอตามท่ีอธิบายไวในสวนถัดไป

● บางหัวขอมีภาพว ิดีโอเคลื่อนไหวที่แสดงใหทานเห็นถึงวิธีการใช
คุณลักษณะบางตัว ภาพเคลื่อนไหวเหลาน้ีจะมสีัญลักษณแสดงดวยไอคอน
รูปกลองวิดีโอ ตามดวยคําวา"Show me how" (แสดงวิธีการ) เมื่อคลิก
ไอคอนกลองวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏในอีกหนาตางหน่ึง

แถบเครื่องมือ Help (วิธใีช)
แถบเครื่องมือ Help (วิธีใช) ตามที่แสดงไวดานลางจะมีปุมซึ่งทําใหทานไปยัง
หัวขอตางๆ ใน Help (วิธีใช) ได ทานสามารถยอนกลับไปยังหัวขอท่ีดูแลว
หรือคลิกท่ีปุม Help Center (ศูนยกลางวิธีใช) เพ่ือเขาสู Help (วิธีใช) เพ่ือ
ทราบขอมูลซอฟตแวรแอพพลิเคชันอ่ืนๆ บนเครื่องระบบ Mac
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1 ยอนกลับ
2 Help Center (ศูนยกลางวิธีใช)
3 สวนคนหา

แถบเครื่องมือ Help (วิธีใช) จะมชีองขอความซึ่งจะชวยใหทานคนหาคําที่ตอง
การไดจากระบบ Help (วิธีใช) ทั้งหมด เชน "borderless print" (พิมพแบบ
ไมมขีอบ)
หลังจากใสเกณฑการคนแลว ใหคลิก RETURN บนคียบอรดเพ่ือดูรายการหัวขอ
ทั้งหมดที่มีคําหรือวลีที่ทานปอนไว ผลจะแสดงอยูในตารางที่มีสามคอลัมน แต
ละแถวจะม ีTopic (หัวขอ) Relevance (ความใกลเคียง) (กําหนดตามความ
ใกลเคียงกับเกณฑการคนหาของทาน) และ Location (ตําแหนง) ใน Help
(วิธีใช) ท่ีซึ่งมีหัวขอนี้อยู
ตามคาดีฟอลตแลว ผลลัพธจะจัดเรียงตาม Relevance (ความใกลเคียง) ทั้งนี้
เพ่ือใหหัวขอที่ใกลเคียงกับเกณฑการคนหาที่สุดแสดงอยูดานบนสุดของรายการ
แสดงผลลัพธ ทานสามารถจัดเรียงผลลัพธตาม Topic (หัวขอ) หรือ
Location (ตําแหนง) โดยคลิกที่สวนหัวตารางของคอลัมนนั้น หากตองการดู
เนื้อหาของหัวขอ ใหดับเบิลคลิกที่แถวในตารางแสดงผลลัพธ หัวขอที่เลือกไวจะ
ปรากฏขึ้น
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3 ขั้นตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง
HP All-in-One
หลังจากปฏิบัติตามข้ันตอนในคูมือการติดต้ังแลว โปรดดูบทนี้เพ่ือเสร็จสิ้นการ
ติดต้ัง HP All-in-One ในบทนี้จะมขีอมูลสําคัญเกี่ยวกับการติดต้ังอุปกรณ รวม
ทั้งขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาลักษณะที่ตองการ

● เปลี่ยนการตั้งคาลักษณะที่ตองการของอุปกรณเชน ภาษา ประเทศ/
ภูมิภาค วันที่ และจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขา และปุมกด สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ ต้ังคาลักษณะท่ีตองการ

● ข้ันตอนสุดทายของการตั้งคาโทรสาร รวมทั้งการตั้งโหมดตอบรับ จํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขา และรูปแบบเสียงเรียกเขา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูหัวขอ การติดต้ังโทรสาร

ตั้งคาลักษณะทีต่องการ
กอนเริ่มใชงาน HP All-in-One โปรดตั้งคาลักษณะท่ีตองการตามท่ีอธิบายไว
ในบทนี้

คูมือการใชงานนี้จะใหตัวอยางการตั้งคาลักษณะที่ตองการไว เพ่ือชวยเหลือเมื่อ
เริ่มตนใชเครื่อง HP All-in-One โปรดดูหนาจอวิธีใช HP Image Zone
Help (วิธใีช HP Image Zone) ท่ีมาพรอมกับซอฟตแวร HP All-in-One
เพ่ือทราบขอมูลของลักษณะท่ีตองการตางๆ ที่ใชควบคุมการทํางานของเครื่อง
HP All-in-One ตัวอยางเชน หนาจอวิธีใช HP Image Zone Help (วิธใีช
HP Image Zone) จะใหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนความเร็วในการเล่ือนดูขอ
ความบนหนาจอแผงควบคุม การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ําเพื่อสงโทรสาร และ
คุณลักษณะที่ตองการอื่นๆ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ HP Image Zone Help
(วิธใีช HP Image Zone) โปรดดู การใช Help (วิธีใช) บนหนาจอ

การกําหนดภาษาและประเทศภมูภิา ค
การตั้งคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาคจะกําหนดวา เครื่อง HP All-in-One จะ
แสดงผลเปนภาษาใดบนหนาจอแผงควบคุม โดยทั่วไป ทานจะไดกําหนดภาษา
และประเทศ/ภูมิภาคเมื่อติดต้ัง HP All-in-One เปนครั้งแรก อยางไรก็ตาม
ทานสามารถเปลี่ยนการต้ังคาน้ีไดตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้
1. กด ตั้งคา
2. กด 7 จากนั้นกด 1
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ซึ่งเปนการเลือก Preferences (ลักษณะที่ตองการ) และSet
Language & Country/Region  (การกําหนดภาษาและประเทศ/
ภูมิภาค)

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาษา เมื่อปรากฏภาษาที่ตองการแลว ใหกดปุม
OK

4. หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือเลือก No (ไมใช)
5. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูประเทศ/ภูมิภาค เมื่อปรากฏประเทศ/ภูมิภาคที่

ตองการแลว ใหกดปุม OK
6. หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือเลือก No (ไมใช)

การตั้งวันทีแ่ละเวลา
ทานสามารถตั้งวันที่และเวลาไดจากแผงควบคุม รูปแบบของวันท่ีและเวลาจะ
ข้ึนอยูกับการตั้งคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาค เมื่อสงโทรสาร วันท่ีและเวลา
ปจจุบันจะถูกระบุไปพรอมกับช่ือของทานและหมายเลขโทรสาร โดยจะอยูใน
สวนหัวกระดาษโทรสาร

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภูมิภาค มกีฎหมายกําหนดใหระบุวันที่และ
เวลาท่ีสวนหัวกระดาษโทรสาร

หากเครื่อง HP All-in-One หยุดทํางานทานตองตั้งวันที่และเวลาใหม
1. กด ตั้งคา
2. กด 6 จากนั้นจึงกด3

จากนั้นเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Date and Time (วันท่ีและ
เวลา)

3. ใสเดือน วัน และป โดยกดท่ีปุมหมายเลขที่เหมาะสม ทานอาจใสวันที่ในรูป
แบบอื่นได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคของทาน

4. ใสช่ัวโมงและนาที
5. หากเวลาของทานแสดงในรูป 12 ช่ัวโมง ใหกด 1 สําหรับ AM หรือ 2

สําหรับ PM
วันท่ีและเวลาใหมจะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม

การปรับระดับเสียง
เครื่อง HP All-in-One มีระดับการปรับเสียงเรียกเขาและเสียงของลําโพงสาม
ระดับดวยกันระดับเสียงเรียกเขาคือระดับเสียงที่โทรศัพทดังระดับเสียงของ
ลําโพง คือระดับเสียงอื่นๆ เชน เสียงโทรออก เสียงสัญญาณโทรสาร และเสียง
ปุมกด คาดีฟอลตจะกําหนดเปน soft (เบา)
1. กด ตั้งคา
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2. กด 4 จากนั้นกด 5
ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จากน้ัน
เลือก Ring and Beep Volume (ระดับเสียงเรียกเขาและเสียงสัญญาณ)

3. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึง: Soft (เบา) Loud (ดัง) หรือ
Off (ปด)

หมายเหตุ เสียงปบที่ไดยินเมื่อกดปุมจะยังคงดังในระดับเดิม ไมวา
ทานจะเลือก Loud (ดัง) หรือ Soft (เบา) ก็ตาม ตัวเลือกทั้งสองนี้
จะมผีลเฉพาะกับเสียงเรียกเขา เสียงการโทร และโทนเสียงอื่นๆ ที่
ไดยินเมื่อรับสงโทรสาร อยางไรก็ตาม หากทานเลือก Off (ปด)
เสียงเมื่อกดปุมจะหายไปดวย

หากทานเลือก Off (ปด) ทานจะไมไดยินเสียงโทร เสียงโทรสาร
หรือเสียงเรียกเขา หากตั้งคาของ Ring and Beep Volume
(ระดับเสียงเรียกเขาและเสียงปบ) เปน Off (ปด) ทานจะไมสามารถ
สงโทรสาร โดยใชการโทรจากหนาจอ เชนเมื่อใชการดโทรศัพทเพ่ือ
สงโทรสาร สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทรโดยกดปุมบน หนา
จอ โปรดดูหัวขอ การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทท่ีหนาจอ

4. กด OK

การติดตั้งโทรสาร 
หลังจากปฏิบัติตามข้ันตอนทั้งหมดในคูมือการติดต้ังแลว ใหปฏิบัติตามคําแนะ
นําในสวนนี้เพ่ือติดต้ังโทรสารใหเสร็จสมบูรณ โปรดเก็บคูมือการติดต้ังไว
สําหรับใชในภายหลัง

ในสวนนี้ ทานจะไดเรียนรูวิธีการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือให การสงโทรสาร
สามารถทํางานไดกับอุปกรณและบริการที่ทานอาจมอียูแลวดวยสายโทรศัพท
เดียวกันกับ HP All-in-One

เคล็ดลับ ทานสามารถใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทร
สาร) (Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทร
สาร) (Mac) เพ่ือชวยในการติดต้ังโทรสารไดอยางรวดเร็ว เชนโหมดรับ
สายหรือขอมูลบนหัวกระดาษโทรสาร ทานสามารถเขาสู Fax Setup
Wizard (ตัวชวยติดต้ัง โทรสาร) (Windows) หรือ Fax Setup
Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ัง โทรสาร) (Mac) ไดทางซอฟตแวร 
HP Image Zone หลังจากที่รัน Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ัง
โทรสาร) (Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ัง โทร
สาร) (Mac) ใหปฏิบัติตามข้ันตอนในสวนนี้เพ่ือใหการติดต้ังโทรสาร
เสร็จสมบูรณ
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การตั้งคา HP All-in-One เพื่อใชโทรสาร
กอนที่ทานจะเร่ิมต้ังคา HP All-in-One เพ่ือสงโทรสาร ใหกําหนดประเภทของ
ระบบโทรศัพทที่ประเทศ/ภูมิภาคของทานใช วิธีการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือ
สงโทรสารนั้นแตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาทานมีระบบโทรศัพทแบบอนุกรม
หรือแบบขนาน

● หากไมพบรายชื่อประเทศ/ภูมิภาคของทานในตารางนี้ แสดงวาทานอาจใช
ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ในระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ประเภทของหัว
เสียบของอุปกรณการโทรทีใ่ชรวมกัน (โมเด็ม โทรศัพท และเครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ) จะไมสามารถใชเช่ือมตอกับพอรต "2-EXT" บนเครื่อง
HP All-in-One แตอุปกรณทั้งหมดจะตองตอกับชองเสียบสายโทรศัพทท่ี
อยูบนผนังแทน

● หากประเทศ/ภูมิภาคของทานมีช่ืออยูในตารางดานลาง ทานอาจจะมรีะบบ
โทรศัพทประเภทขนานอยูก็เปนได ในโทรศัพทระบบขนาน ทานสามารถ
ตออุปกรณการโทรรวมกันเขากับสายโทรศัพทไดโดยการใชพอรต "2-
EXT" ที่ดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากระบบโทรศัพทของทานเปนแบบขนาน HP ขอ
แนะนําใหใชสายโทรศัพทแบบ 2 เสนที่มาพรอมกับเครื่อง HP All-
in-One เพ่ือตอเครื่อง HP All-in-One กับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนัง

ประเทศ/ภูมิภาคทีใ่ชโทรศัพทระบบขนาน
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร สเปน ไตหวัน

ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวียดนาม   
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หากทานไมแนใจวาทานมรีะบบโทรศัพทชนิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบ
ขนาน) ใหตรวจสอบกับทางบริษัทโทรศัพทของทาน

เลือกการติดตั้งโทรสารทีถู่กตองสําหรับบานหรือทีท่ํางาน

หากตองการใชโทรสารอยางราบรื่น ทานตองทราบประเภทของอุปกรณและ
การบริการ (ถาม)ี ที่ใชสายรวมกับเครื่อง HP All-in-One เรื่องนี้มคีวามสําคัญ
เนื่องจากทานจําเปนตองเชื่อมตออุปกรณสํานักงานเดิมที่มีอยูเขากับ HP All-
in-One โดยตรง ซึ่งทําใหทานตองเปล่ียนการตั้งคาโทรสารบางประการกอนจึง
จะใชโทรสารได

หากตองการทราบวิธีติดต้ัง HP All-in-One ที่บานหรือสํานักงานที่ดีที่สุด กอน
อื่น ใหทานอานคําถามในสวนน้ีแลวบันทึกคําตอบเอาไว จากนั้น ดูตารางใน
สวนตอไปแลวเลือกวิธีการติดต้ังท่ีแนะนําโดยใชผลคําตอบของทาน

โปรดอานและตอบคําถามตอไปนี้ตามลําดับคําถามดังที่ปรากฏ

1. ทานมีบริการ digital subscriber line (DSL) จากบริษัทโทรศัพทของ
ทานใชหรือไม (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน)
❑ ใช ฉันใชบริการ DSL
❑ ไมใช
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี B: การตั้งคา HP All-in-One ที่ม ีDSL
โดยไมตองตอบคําถามอื่น
หากทานตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป

2. ทานใชระบบเครือขายโทรศัพท (PBX) หรือโครงขายบริการสื่อสารรวม
ระบบดิจิทัล (ISDN) หรือไม?
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี C: ต้ังคาเครื่อง HP All-in-One ท่ีมรีะบบ
โทรศัพท PBX หรือสาย ISDN โดยไมตองตอบคําถามอื่น
หากทานตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป

3. ทานใชบริการรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษจากผูใหบริการระบบโทรศัพท
ของทาน ซึ่งใหบริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียกเขาที่แตก
ตางกันหรือไม?
❑ ใช ฉันใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษ
❑ ไมใช
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขาเฉพาะในสาย
เดียวกัน โดยไมตองตอบคําถามอื่น
หากทานตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป
ทานไมแนใจวาใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษหรือไม? บริษัทโทรศัพท
หลายแหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาพิเศษที่ชวยใหทานใชหมายเลข
โทรศัพทหลายหมายเลขได โดยมีสายโทรศัพทเดียว
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เมื่อทานใชบริการนี้ รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะแตก
ตางกันออกไป ตัวอยางเชน ทานสามารถมเีสียงเรียกเขาครั้งเดียว สองครั้ง
และสามครั้งสําหรับหมายเลขตางๆ ทานสามารถกําหนดใหเลขหมายหนึ่งมี
เสียงเรียกเขาดังหนึ่งครั้งเมื่อเปนสายสนทนา และอีกเลขหมายหนึ่งมีเสียง
เรียกเขาดังสองครั้งเมื่อไดรับสายโทรสาร ซึ่งจะชวยใหทานทราบความ
แตกตางเมื่อโทรศัพทดังวาเปนสายสนทนาหรือโทรสาร

4. ทานรับสายสนทนาโดยใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกับท่ีใชรับโทรสารที่
เครื่อง HP All-in-One หรือไม?
❑ ใช ฉันรับสายสนทนา
❑ ไมใช
กรุณาตอบคําถามตอไป

5. ทานม ีโมเด็มคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One ใช
หรือไม?
❑ ใช ฉันมโีมเด็มคอมพิวเตอร
❑ ไมใช
ทานไมแนใจวาใชโมเด็มคอมพิวเตอรใชหรือไม? ในกรณีที่คําตอบของ
ทานคือ "ใช" สําหรับคําถามดังตอไปน้ี แสดงวาทานกําลังใช โมเด็ม
คอมพิวเตอร:
– ทานรับสงโทรสารโดยตรงจากโปรแกรมซอฟตแวรบนคอมพิวเตอร

โดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-up connection?
– ทานรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ

dial-up connection?
– ทานใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-

up connection?
กรุณาตอบคําถามตอไป

6. ทานมีเครื่องตอบรับซึ่งจะรับสายสนทนาโดยใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกับ
ที่จะใชรับโทรสารที่เคร่ือง HP All-in-One?
❑ ใช ฉันมเีครื่องตอบรับ
❑ ไมใช
กรุณาตอบคําถามตอไป

7. ทานใชบริการวอยซเมลผานผูใหบริการโทรศัพท ที่เลขหมายโทรศัพทที่
ทานจะใชรับโทรสารจาก HP All-in-One?
❑ ใช ฉันใชบริการวอยซเมล
❑ ไมใช
หลังจากตอบคําถามเสร็จแลว โปรดดูสวนตอไปเพื่อเลือกวิธีติดต้ังโทรสาร
ในกรณีตางๆ
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เลือกวิธติีดตั้งโทรสารสําหรับกรณขีองทาน

ตอนนี้เมื่อทานไดตอบคําถามทั้งหมดเก่ียวกับอุปกรณและบริการตางๆ ที่ใชสาย
โทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One แลว ทานก็พรอมท่ีจะเลือกประเภทการ
ติดต้ังที่ดีที่สุดสําหรับบานหรือสํานักงาน

จากคอลัมนแรกในตารางตอไปนี้ ใหเลือกลักษณะรวมของอุปกรณและบริการท่ี
ใชงานไดกับการติดต้ังท่ีบานหรือสํานักงานของทาน ตอจากน้ันใหดูประเภทการ
ติดต้ังที่เหมาะสมในคอลัมนที่สองและสามตามแตระบบโทรศัพทของทาน ใน
สวนตอๆ ไปน้ีจะมคํีาแนะนําทีละข้ันตอนสําหรับแตละประเภท
ถาทานตอบคําถามทั้งหมดในสวนกอนหนาน้ีแลว แตไมมีอุปกรณหรือบริการ
ตามที่ระบุไว ใหเลือก “ไมมี” จากคอลัมนแรกในตาราง

หมายเหตุ หากการติดต้ังท่ีบานหรือสํานักงานของทานไมไดอธิบายไว
ในบทนี้ ใหติดต้ัง HP All-in-One เหมือนเปนโทรศัพทระบบอนาล็อก
ปกติ ตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองเพื่อเช่ือม
ตอปลายสายเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังและอีกปลายสายเขากับ
พอรตที่ติดปายไววา "1-LINE" ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One หาก
ทานใชสายโทรศัพทอื่น ทานอาจพบกับปญหาการสงและรับโทรสาร

อุปกรณ/บริการอื่นๆ ที่
ใชสายรวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะ
นําสําหรับระบบ
โทรศัพทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะ
นําสําหรับระบบ
โทรศัพทแบบอนุกรม

ไมระบุ

(ทานไดตอบคําถามทุก
ขอวา ไมใช)

กรณี A: สายโทรสาร
แยกตางหาก (ไมไดใช
รับสายสนทนา)

กรณี A: สายโทรสาร
แยกตางหาก (ไมไดใช
รับสายสนทนา)

บริการ DSL
(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 1 วา ใช)

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

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

ระบบ PBX หรือ ISDN
(ทานตอบใชสําหรับคํา
ถามท่ี 2 เทานั้น)

กรณี C: ต้ังคาเครื่อง
HP All-in-One ที่มี
ระบบโทรศัพท PBX
หรือสาย ISDN

กรณี C: ต้ังคาเครื่อง
HP All-in-One ที่มี
ระบบโทรศัพท PBX
หรือสาย ISDN

บริการเสียงเรียกเขา
พิเศษ

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 3 วา ใช)

กรณี D: โทรสารที่ใช
เสียงเรียกเขาเฉพาะใน
สายเดียวกัน

กรณี D: โทรสารที่ใช
เสียงเรียกเขาเฉพาะใน
สายเดียวกัน
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อุปกรณ/บริการอื่นๆ ที่
ใชสายรวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะ
นําสําหรับระบบ
โทรศัพทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะ
นําสําหรับระบบ
โทรศัพทแบบอนุกรม

สายสนทนา

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 4 วา ใช)

กรณี E: การใชสาย
สนทนา/โทรสารในสาย
เดียวกัน

กรณี E: การใชสาย
สนทนา/โทรสารในสาย
เดียวกัน

สายสนทนาและบริการ
วอยซเมล

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 4 และ 7 วา ใช)

กรณี F: ใชสายสนทนา/
โทรสารรวมกับ วอยซ
เมล

กรณี F: ใชสายสนทนา/
โทรสารรวมกับ วอยซ
เมล

โมเด็มคอมพิวเตอร

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 5 วา ใช)

กรณี G: สายโทรสารที่
ใชรวมกับโมเด็ม
คอมพิวเตอร (ไมรับสาย
สนทนา)

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและโมเด็ม
คอมพิวเตอร

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 4 และ 5 วา ใช)

กรณี H: สายสนทนา /
โทรสารท่ีใชสาย
สัญญาณรวมกับโมเด็ม
คอมพิวเตอร

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและเครื่อง
ตอบรับ

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 4 และ 6 วา ใช)

กรณี I: สายสนทนา/โทร
สารที่ใชรวมกับเครื่อง
ตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม
คอมพิวเตอร และเคร่ือง
ตอบรับอัตโนมัติ

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 4, 5 และ 6 วา ใช)

กรณี J: ใชสายสนทนา/
โทรสารรวมกับโมเด็ม
คอมพิวเตอรและเครื่อง
ตอบรับอัตโนมัติ

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม
คอมพิวเตอร และบริการ
วอยซเมล

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 4, 5 และ 7 วา ใช)

กรณี K: ใชสายสนทนา/
โทรสารรวมกับ
คอมพิวเตอรโมเด็มและ
วอยซเมล

ไมสามารถใชได

บท 3
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หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาโทรสารเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค โป
รดดูเว็บไซตการกําหนดคาโทรสารตามรายชื่อตอไปนี้

ออสเตรีย www.hp.com/at/faxconfig

เยอรมนี www.hp.com/de/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (ฝรั่งเศส) www.hp.com/ch/fr/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (เยอรมัน) www.hp.com/ch/de/faxconfig

สหราชอาณาจักร www.hp.com/uk/faxconfig

กรณ ีA: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมไดใชรับสายสนทนา)
หากทานมีสายแยกตางหากซึ่งจะไมใชรับสายสนทนา และไมไดติดต้ังอุปกรณ
อื่นทีส่ายนั้น โปรดตั้ง HP All-in-One ดังนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP All-in-One และพอรท "1-LINE"

การติดตั้งเครื่อง HP All-in-One ดวยสายโทรสารแยกตางหาก
1. ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพื่อตอเครื่อง
HP All-in-One กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
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ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ
HP All-in-One ยาวไมพอ

2. โปรดดูการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน On (เปด)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคานี้ โปรดดู การตั้งโหมดตอบรับ

3. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
เปนเสียงโทรศัพทที่ดังนอยครั้งที่สุด (สองครั้ง)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

4. ทําการทดสอบโทรสาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ัง
โทรสารของคุณ

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน HP All-in-One จะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียง
เรียกเขาตามจํานวนคร้ังท่ีทานกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer
(เสียงเรียกเขา) จากนั้น เครื่องจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเคร่ืองที่สงโทร
สารและจะรับโทรสารเขามา

กรณ ีB: การตั้งคา HP All-in-One ทีม่ ีDSL
หากทานมีบริการ DSL ผานทางบริษัทโทรศัพท ใหใชวิธีใชในสวนน้ีเพ่ือเช่ือม
ตอตัวฟลเตอร DSL ระหวางชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังและ HP All-in-
One ตัวฟลเตอร DSL จะกําจัดสัญญาณดิจิตอลที่อาจแทรกเครื่อง HP All-in-
One เพ่ือใหเครื่องสื่อสารกับสายโทรศัพทได (DSL อาจเรียกวา ADSL ใน
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน)

หมายเหตุ หากทานมสีาย DSL และไมไดตอกับ DSL ฟลเตอร ทานจะ
ไมสามารถรับสงโทรสารดวย HP All-in-One

บท 3
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ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 DSL ฟลเตอรและสายโทรศัพทจากผูใหบริการ DSL ของทาน
3 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP All-in-One และพอรท "1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One สําหรับใชงานกับ DSL
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของทาน
2. ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่พอรทของ DSL ฟลเตอร และปลายอีกดานหนึ่งเขาท่ีพอรท "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพื่อตอเครื่อง
HP All-in-One กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน

3. ตอสายโทรศัพทจาก DSL ฟลเตอรเขากับแจ็คโทรศัพท

หมายเหตุ หากทา นใชอุปกรณหรือบริการอ่ืนๆ รวมกันบนสาย
โทรศัพทนี้ เชน บริการจําแนกเสียงเรียกเขา เคร่ืองตอบรับ
อัตโนมัติ หรือวอยซเมล โปรดดูหัวขอตางๆ ในสวนน้ีเพ่ือทราบคํา
แนะนําเพิ่มเติมสําหรับการติดต้ัง

4. ทําการทดสอบโทรสาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ัง
โทรสารของคุณ
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กรณ ีC: ตั้งคาเครื่อง HP All-in-One ทีม่รีะบบโทรศัพท PBX หรือสาย
ISDN
หากทานใชระบบ PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ (converter/terminal
adapter) สําหรับ ISDN ตองปฏิบัติดังนี้:
● หากทานใชระบบ PBX หรือใชอุปกรณแปลงสัญญาณสําหรับ ISDN

โปรดตอ HP All-in-One เขากับพอรทท่ีกําหนดไวสําหรับใชโทรสารและ
โทรศัพท นอกจากนี ้ ใหดูวากําหนดอุปกรณแปลงสัญญาณที่ตรงกับ
ประเภทระบบชุมสาย (switch type) สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของทาน
แลว

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานต้ังคาคอนฟกพอร
ทของอุปกรณโทรศัพทบางอยางไดเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ทานอาจ
กําหนดใหพอรทหนึ่งเปนโทรศัพทและเครื่องโทรสารมาตรฐาน
Group 3 และอีกพอรทหนึ่งเปนพอรทอเนกประสงค หากทาน
ประสบปญหาในการตอพอรทโทรสาร/โทรศัพทของอุปกรณแปลง
สัญญาณ ISDN ใหลองใชพอรทท่ีกําหนดใหเปนพอรทอเนก
ประสงค ซึ่งอาจระบุไววา "multi-combi" หรือคําอื่นที่คลายกัน

● หากทานใชระบบโทรศัพท PBX ใหต้ังเสียงเรียกสายซอนเปน "ปด"

หมายเหตุ ระบบดิจิตอล PBX หลายระบบจะมีเสียงเรียกสายซอนที่
ทางโรงงานไดต้ังให "เปด" ไว สัญญาณของสายเรียกซอนจะรบกวน
การสงโทรสาร และทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารดวย
HP All-in-One ดูเอกสารที่มากับระบบโทรศัพท PBX เพ่ือทราบ
วิธีปดเสียงของสายเรียกซอน

● หากทานใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพื่อไปสูระบบโทรศัพทภายนอก
กอนที่จะกดหมายเลขโทรสาร

● ตองแนใจวาทานไดใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One
เพ่ือเช่ือมตอเครื่องกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง เพราะหากไมใช ทาน
อาจใชงานโทรสารไมได สายโทรศัพทพิเศษนี้นั้นแตกตางจากสาย
โทรศัพทที่ทานอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทที่ใหมาสั้น
เกินไป ใหดู สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP All-in-One ยาวไมพอ สําหรับ
ขอมูลในการตอขยายสาย

กรณ ีD: โทรสารทีใ่ชเสียงเรียกเขาเฉพาะในสายเดียวกัน
หากทานใชบริการรับสายเปนพิเศษ (ผานผูใหบริการระบบโทรศัพท) ซึ่ง
สามารถกําหนดเสียงเรียกเขาที่แตกตางกันสําหรับสายที่โทรเขามาแตละแบบ
ได ใหต้ัง HP All-in-One ดังนี้

บท 3
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ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP All-in-One และพอรท "1-LINE"

การตั้งคาเครื่อง HP All-in-One ใหมเีสียงเรียกเขาเฉพาะ
1. ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพื่อตอเครื่อง
HP All-in-One กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ
HP All-in-One ยาวไมพอ

2. โปรดดูการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน On (เปด)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคานี้ โปรดดู การตั้งโหมดตอบรับ

3. เปลี่ยนคา Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา) เพ่ือใหตรง
กับที่บริษัทโทรศัพทกําหนดมาใหสําหรับหมายเลขโทรสารของทาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One ถูกต้ังคามาจากโรงงานใหรับ
เสียงเรียกเขาทุกรูปแบบ หากทานไมต้ัง Answer Ring
Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา) ใหถูกตองตามที่บริษัทโทรศัพท
กําหนดใหกับหมายเลขโทรสารของทาน เคร่ือง HP All-in-One
อาจรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารหรืออาจไมรับสายเลย

4. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
เปนเสียงโทรศัพทที่ดังนอยครั้งที่สุด (สองครั้ง)
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

5. ทําการทดสอบโทรสาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ัง
โทรสารของคุณ

เครื่อง HP All-in-One จะรับสายเรียกเขาที่มรีูปแบบเสียงเรียกเขาตามที่เลือก
ไว (ตามการตั้งคา Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา)) หลังจาก
เสียงเรียกเขาดังตามจํานวนที่เลือกไว (การตั้งคาจํานวน Rings to Answer
(เสียงเรียกเขา)) โดยอัตโนมัติ จากนั้น เครื่องจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยัง
เครื่องที่สงโทรสารและจะรับโทรสารเขามา

กรณ ีE: การใชสายสนทนา/โทรสารในสายเดียวกัน
หากทานใชสายโทรศัพทเดียวกันเพ่ือรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร และทานไม
ใชอุปกรณสํานักงานอื่นๆ (หรือวอยซเมล) ในสายเดียวกันน้ี โปรดตั้งคาเครื่อง
HP All-in-One ดังนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP All-in-One และพอรท "1-LINE"
3 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

การติดตั้งเครื่อง HP All-in-One โดยใชสายสนทนา/โทรสารรวมกันใน
โทรศัพทสายเดียว
1. ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพื่อตอเครื่อง
HP All-in-One กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
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สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ
HP All-in-One ยาวไมพอ

2. โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําขอใดขอหนึ่งดานลางนี้ โดยพิจารณาจากระบบ
โทรศัพทของทาน:
– หากทานใชระบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจาก

พอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP All-in-One แลวเสียบสาย
โทรศัพทเขาท่ีพอรทนี้

– แตหากทานใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ทานสามารถเสียบสาย
โทรศัพทเขาท่ีแจ็คโทรศัพทไดทันที

3. ทานจะตองกําหนดวา จะใหเครื่อง HP All-in-One รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเอง โดย:
– หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหรับสาย อั ตโนมัต ิ เครื่องจะรับสาย

สนทนาทั้งหมดและรับโทรสาร เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถ
จําแนกระหวางสายโทรสารและสายสนทนาในกรณีนี้ หากสงสัยวาสาย
นั้นเปนสายสนทนา ทานตองรับสายกอนที่เครื่อง HP All-in-One จะ
รับสายนั้น หากตองการใหเครื่อง HP All-in-One รับสายอัตโนมัติ
ใหเปลี่ยนคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน On (เปด)

– หากทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสาร ดวยตนเอง ทาน
ตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไม
สามารถรับโทรสารได หากตองการตั้งคาเครื่อง HP All-in-One เพ่ือ
รับสายดวยตนเอง ใหเปล่ียนคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)
เปน Off (ปด)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคานี้ โปรดดู การตั้งโหมดตอบรับ
4. ทําการทดสอบโทรสาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ัง

โทรสารของคุณ

หากทานรับสายโทรศัพทกอน HP All-in-One และไดยินเสียงสัญญาณโทรสาร
จากเครื่องที่สงโทรสารเขามา ทานจะตองตอบรับสายโทรสารนั้นดวยตัวทานเอง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

กรณ ีF: ใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับ วอยซเมล
หากทานใชสายโทรศัพทเดียวกันเพ่ือรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร และยังใช
บริการวอยซเมลที่สายนี้ โปรดตั้งคาเครื่อง HP All-in-One ดังน้ี

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติหากทานใชบริการ
วอยซเมลในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมาย
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ความวา ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทานตอง
การใหเครื่องรับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบโทรศัพท เพ่ือขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหมเพ่ือ
ใชรับสงโทรสารอยางเดียว

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP All-in-One และพอรท "1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One สําหรับใชงานกับ
1. ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพื่อตอเครื่อง
HP All-in-One กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ
HP All-in-One ยาวไมพอ

2. โปรดดูการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน Off (ปด)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคานี้ โปรดดู การตั้งโหมดตอบรับ

3. ทําการทดสอบโทรสาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ัง
โทรสารของคุณ

ทานตองรับสายโทรสารเขาดวยตนเอง มิฉะน้ันเครื่อง HP All-in-One จะไม
สามารถรับโทรสารได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดู
การรับโทรสารดวยตนเอง
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กรณ ีG: สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอร (ไมรับสายสนทนา)
หากทานมีสายโทรสารที่ไมรับสายสนทนา แตมโีมเด็มคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับ
สายน้ี ใหเช่ือมตอ HP All-in-One ของทานตามที่อธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากโมเด็มคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One ทาน
จึงไมสามารถใชทั้งโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP All-in-One ไดในเวลาเดียว
กัน ตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสงโทรสารหาก
กําลังใชโมเด็มคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชอินเทอรเน็ต

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP All-in-One และพอรท "1-LINE"
3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

ในการตั้งคา HP All-in-One ทีม่โีมเด็มคอมพิวเตอร
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายตอโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอร (โมเด็ม

คอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ปลดสายดังกลาวออก
จากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบเขากับพอรต “2-EXT” ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP All-in-One

3. ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพื่อตอเครื่อง
HP All-in-One กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
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ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ
HP All-in-One ยาวไมพอ

4. ในกรณีที่มกีารตั้งคาซอฟตแวรของโมเด็มคอมพิวเตอรใหรับโทรสารไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ใหปดคาดังกลาว

หมายเหตุ ถาไมปดคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวรโมเด็ม
คอมพิวเตอร เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

5. โปรดดูการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน On (เปด)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคานี้ โปรดดู การตั้งโหมดตอบรับ

6. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
เปนเสียงโทรศัพทที่ดังนอยครั้งที่สุด (สองครั้ง)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

7. ทําการทดสอบโทรสาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ัง
โทรสารของคุณ

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน HP All-in-One จะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียง
เรียกเขาตามจํานวนคร้ังท่ีทานกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer
(เสียงเรียกเขา) จากนั้น เครื่องจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเคร่ืองที่สงโทร
สารและจะรับโทรสารเขามา

กรณ ีH: สายสนทนา /โทรสารทีใ่ชสายสัญญาณรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอร
หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและ
เช่ือมตอโมเด็มคอมพิวเตอรเขากับสายโทรศัพทนี้ ใหต้ังคาHP All-in-One
ตามที่อธิบายไวในสวนนี้

เนื่องจากโมเด็มคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One ทาน
จึงไมสามารถใชทั้งโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP All-in-One ไดในเวลาเดียว
กัน ตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสงโทรสารหาก
กําลังใชโมเด็มคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชอินเทอรเน็ต

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP All-in-One ที่ใชงานรวมกับเครื่อง
คอมพิวเตอรตามจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนที่
ทานจะเริ่ม ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพ่ือดูวาเครื่องมพีอรตโทรศัพท
หนึ่งหรือสองพอรต

● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมพีอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพท
สองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มพีอรต RJ-11 สองพอรตที่
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ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
สวน 5600 series Troubleshooting (การแกไขปญหาเบื้องตน
5600 series) บนหนาจอวิธีใช HP Image Zone Help (วิธใีช
HP Image Zone)

ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาเครื่อง
HP All-in-One ดังนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 พอรทโทรศัพท "IN" ท่ีคอมพิวเตอร
3 พอรทโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท
5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
6 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP All-in-One และพอรท "1-

LINE"

ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP All-in-One เขากับคอมพิวเตอร ทีม่พีอรทโทร
ศัพทสองพอรท
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP All-in-One
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2. หาสายตอโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอร (โมเด็ม
คอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาวออกจาก
ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเสียบเขากับพอรต “2-EXT” ที่อยูดาน
หลังเครื่อง HP All-in-One

3. เช่ือมตอโทรศัพทกับพอรต "OUT" ที่ดานหลังของโมเด็มคอมพิวเตอร
4. ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เสียบปลายดานหนึ่ง

เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพื่อตอเครื่อง
HP All-in-One กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ
HP All-in-One ยาวไมพอ

5. ในกรณีที่มกีารตั้งคาซอฟตแวรของโมเด็มคอมพิวเตอรใหรับโทรสารไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ใหปดการติดต้ังดังกลาว

หมายเหตุ ถาไมปดคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวรโมเด็ม
คอมพิวเตอร เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

6. ทานจะตองกําหนดวา จะใหเครื่อง HP All-in-One รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเอง โดย:
– หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหรับสายอัตโนมัต ิเครื่องจะรับสาย

สนทนาทั้งหมดและรับโทรสาร เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถ
จําแนกระหวางสายโทรสารและสายสนทนาในกรณีนี้; หากสงสัยวา
สายน้ันเปนสายสนทนา ทานตองรับสายกอนที่เครื่อง HP All-in-
One จะรับสายน้ัน หากตองการใหเคร่ือง HP All-in-One รับสาย
อัตโนมัติ ใหเปลี่ยนคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน On
(เปด)

– หากทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง ทาน
ตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไม
สามารถรับโทรสารได หากตองการตั้งคาเครื่อง HP All-in-One เพ่ือ
รับสายดวยตนเอง ใหเปล่ียนคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)
เปน Off (ปด)

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคานี้ โปรดดู การตั้งโหมดตอบรับ
7. ทําการทดสอบโทรสาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ัง

โทรสารของคุณ
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หากทานรับสายโทรศัพทกอน HP All-in-One จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสารเขามา ทานจะตองตอบรับสายโทรสาร
นั้นดวยตัวทานเอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

กรณ ีI: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกับเครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ
หากทานใชสายโทรศัพทเดียวกันเพ่ือรับทั้งสายสนทนาและโทรสาร ซึ่งทานติด
ต้ังเครื่องตอบรับเพื่อรับสายสนทนาที่โทรเขามาดวย ใหต้ังคา HP All-in-One
ดังนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 พอรท "IN" ท่ีเครื่องตอบรับ
3 พอรท "OUT" ท่ีเครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เลือกได)
5 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
6 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP All-in-One และพอรท "1-LINE"

การติดตั้งเครื่อง HP All-in-One โดยใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับเครื่อง
ตอบรับในโทรศัพทเพียงสายเดียว
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP All-in-One
2. ถอดสายโทรศัพทของเครื่องตอบรับออกจากแจ็คโทรศัพท แลวเสียบเขาที่

พอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมเสียบสายเครื่องตอบรับเขาที่ HP All-in-One
โดยตรง สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารจะถูกบันทึกเขาไปที่
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เครื่องตอบรับ และอาจทําใหทานไมสามารถรับโทรสารดวยเครื่อง
HP All-in-One

3. ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพื่อตอเครื่อง
HP All-in-One กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ
HP All-in-One ยาวไมพอ

4. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมโีทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก ทาน
ควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรท "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบ
รับโทรศัพทอัตโนมัติ ทานสามารถซื้อตัวแยกคูขนาน (หรือที่เรียกวา
ตัวตอพวง) เพ่ือตอทั้งสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขา
กับเครื่อง HP All-in-One ทานสามารถใชสายโทรศัพททั่วไป
สําหรับการเชื่อมตอในสวนนี้

5. โปรดดูการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน On (เปด)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคานี้ โปรดดู การตั้งโหมดตอบรับ

6. ต้ังใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากสัญญาณเรียกเขาดัง 4 ครั้งหรือนอยกวา
นั้น

7. เปลี่ยนคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ของเครื่อง HP All-in-
One ใหมีจํานวนครั้งสูงสุดเทาที่เครื่องจะรองรับ (จํานวนเสียงเรียกเขาสูง
สุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

8. ทําการทดสอบโทรสาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ัง
โทรสารของคุณ

เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจํานวนครั้ง
ที่ทานต้ังไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เคร่ือง HP All-in-One จะ
ตรวจสอบสายที่เขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" เพ่ือหาสัญญาณโทรสาร หาก
พบสัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เครื่อง HP All-in-One จะสงสัญญาณ
รับ      โทรสารออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เครื่อง
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HP All-in-One จะเลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความ
เสียงไว

กรณ ีJ: ใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ

หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและ
เช่ือมตอโมเด็มคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับโทรศัพทเขากับสายโทรศัพทน้ี
ใหเช่ือมตอ HP All-in-One ของทานตามที่อธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากโมเด็มคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One ทาน
จึงไมสามารถใชทั้งโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP All-in-One ไดในเวลาเดียว
กัน ตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสงโทรสารหาก
กําลังใชโมเด็มคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชอินเทอรเน็ต

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP All-in-One ที่ใชงานรวมกับเครื่อง
คอมพิวเตอรตามจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนที่
ทานจะเริ่ม ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพ่ือดูวาเครื่องมพีอรตโทรศัพท
หนึ่งหรือสองพอรต

● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมพีอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพท
สองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มพีอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
สวน 5600 series Troubleshooting (การแกไขปญหาเบื้องตน
5600 series) บนหนาจอวิธีใช HP Image Zone Help (วิธใีช
HP Image Zone)

ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาเครื่อง
HP All-in-One ดังนี้
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ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 พอรทโทรศัพท "IN" ท่ีคอมพิวเตอร
3 พอรทโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)
5 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
7 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP All-in-One และพอรท "1-

LINE"

ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP All-in-One เขากับคอมพิวเตอร ทีม่พีอรทโทร
ศัพทสองพอรท
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายตอโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอร (โมเด็ม

คอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาวออกจาก
ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเสียบเขากับพอรต “2-EXT” ที่อยูดาน
หลังเครื่อง HP All-in-One

3. ถอดปลั๊กเครื่องตอบรับออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเชื่อมตอ
กับพอรต "OUT" ที่ดานหลังของโมเด็มคอมพิวเตอร
ซึ่งจะชวยใหเครื่อง HP All-in-One และเครื่องตอบรับโทรศัพทเช่ือมตอ
กันโดยตรง แมวาโมเด็มคอมพิวเตอรจะถูกเช่ือมตอไวในสายกอนก็ตาม

หมายเหตุ หากไมเสียบสายเครื่องตอบรับดวยวิธีน้ี สัญญาณโทร
สารจากเครื่องสงโทรสารจะถูกบันทึกเขาไปที่เครื่องตอบรับ และอาจ
ทําใหทานไมสามารถรับโทรสารดวยเครื่อง HP All-in-One
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4. ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพื่อตอเครื่อง
HP All-in-One กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ
HP All-in-One ยาวไมพอ

5. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมโีทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก ทาน
ควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรท "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบ
รับโทรศัพทอัตโนมัติ ทานสามารถซื้อตัวแยกคูขนาน (หรือที่เรียกวา
ตัวตอพวง) เพ่ือตอทั้งสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขา
กับเครื่อง HP All-in-One ทานสามารถใชสายโทรศัพททั่วไป
สําหรับการเชื่อมตอในสวนนี้

6. ในกรณีที่มกีารตั้งคาซอฟตแวรของโมเด็มคอมพิวเตอรใหรับโทรสารไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ใหปดการติดต้ังดังกลาว

หมายเหตุ ถาไมปดคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวรโมเด็ม
คอมพิวเตอร เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

7. โปรดดูการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน On (เปด)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคานี้ โปรดดู การตั้งโหมดตอบรับ

8. ต้ังใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากสัญญาณเรียกเขาดัง 4 ครั้งหรือนอยกวา
นั้น

9. เปลี่ยนคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ของเครื่อง HP All-in-
One ใหมีจํานวนครั้งสูงสุดเทาที่เครื่องจะรองรับ (จํานวนเสียงเรียกเขาสูง
สุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว โปรดดูหัวขอ
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

10. ทําการทดสอบโทรสาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ัง
โทรสารของคุณ

เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจํานวนครั้ง
ที่ทานต้ังไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เคร่ือง HP All-in-One จะ
ตรวจสอบสายที่เขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" เพ่ือหาสัญญาณโทรสาร หาก
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พบสัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เครื่อง HP All-in-One จะสงสัญญาณรับโทร
สารออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมสีัญญาณโทรสาร เครื่อง HP All-in-One
จะเลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความเสียงไว

กรณ ีK: ใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับคอมพิวเตอรโมเด็มและวอยซเมล
หากทานรับทั้งสายสนทนาและโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน ใหใช
โมเด็มคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกัน และสมัครบริการฝากขอความดวย
เสียงผานทางบริษัทโทรศัพท เช่ือมตอ HP All-in-One ตามท่ีไดอธิบายไวใน
สวนน้ี

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติหากทานใชบริการ
วอยซเมลในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมาย
ความวา ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทานตอง
การใหเครื่องรับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบโทรศัพท เพ่ือขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหมเพ่ือ
ใชรับสงโทรสารอยางเดียว

เนื่องจากโมเด็มคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One ทาน
จึงไมสามารถใชทั้งโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP All-in-One ไดในเวลาเดียว
กัน ตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสงโทรสารหาก
กําลังใชโมเด็มคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชอินเทอรเน็ต

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP All-in-One ที่ใชงานรวมกับเครื่อง
คอมพิวเตอรตามจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนที่
ทานจะเริ่ม ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพ่ือดูวาเครื่องมพีอรตโทรศัพท
หนึ่งหรือสองพอรต

● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมพีอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพท
สองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มพีอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
สวน 5600 series Troubleshooting (การแกไขปญหาเบื้องตน
5600 series) บนหนาจอว ิธีใช HP Image Zone Help (วิธใีช
HP Image Zone)

บท 3

50 HP Officejet 5600 All-in-One series

ข
ั้น
ต
อน
เม
ื่อเ
สร
็จส
ิ้น
กา
รต
ิดต
ั้งผ
ลติ
ภ
ณั
ฑ




ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาเครื่อง
HP All-in-One ดังนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 พอรทโทรศัพท "IN" ท่ีคอมพิวเตอร
3 พอรทโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท
5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
6 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP All-in-One และพอรท "1-

LINE"

ตอสายโทรศัพทจากเครื่อง HP All-in-One เขากับคอมพิวเตอร ทีม่พีอรทโทร
ศัพทสองพอรท
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรท "2-EXT" ที่ดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายตอโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอร

(คอมพิวเตอรโมเด็ม) ไปยังช องเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเสียบเขากับพอรต “2-EXT” ที่
อยูดานหลังเครื่อง HP All-in-One

3. เช่ือมตอโทรศัพทกับพอรต "OUT" ที่ดานหลังของโมเด็มคอมพิวเตอร
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4. ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เสียบปลายดานหนึ่ง
เขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหน่ึงเขาที่พอรท "1-LINE" ที่ดาน
หลังเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานไมใชสายโทรศัพทดังกลาวเพื่อตอเครื่อง
HP All-in-One กับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ทานอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทนี้ตางจากสายที่ทานอาจมีอยู
แ ลวท ี่บานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทนี้สั้นเกินไป โปรดดู
ขอมูลวิธีเพ่ิมความยาวของสายไดที่ สายโทรศัพทที่ใหมากับ
HP All-in-One ยาวไมพอ

5. ในกรณีที่มกีารตั้งคาซอฟตแวรของโมเด็มคอมพิวเตอรใหรับโทรสารไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ใหปดการติดต้ังดังกลาว

หมายเหตุ ถาทานไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

6. โปรดดูการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน Off (ปด)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคานี้ โปรดดู การตั้งโหมดตอบรับ

7. ทําการทดสอบโทรสาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ทดสอบการติดต้ัง
โทรสารของคุณ

ทานตองสามารถโตตอบกับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวทานเอง มิฉะน้ันเครื่อง
HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทร
สารดวยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

เปลี่ยนคาบน HP All-in-One เพื่อรับโทรสาร
หากตองการใหการรับโทรสารราบรื่น ทานจะตองเปลี่ยนคาบางตัวของ HP All-
in-One

หมายเหตุ โดยทั่วไปแลว การตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสารจะ
อยูในระหวางการติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone  โดยใช Fax
Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) สําหรับผูใช Windows หรือ
Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทรสาร) สําหรับผูใช
Macintosh ทานสามารถตั้งคาเครื่อง HP All-in-One ใหรับโทรสาร
อัตโนมัติหรือรับดวยตนเองก็ได ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับคาที่ทานกําหนด ทาน
สามารถเปลี่ยนแปลงคาติดต้ังไดที่แผงควบคุมเสมอ

หากไมแนใจวาควรเลือกคาใดตามตัวเลือกที่อธิบายไวในสวนนี้ โปรดดู การตั้ง
คา HP All-in-One เพ่ือใชโทรสาร
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การตั้งโหมดตอบรับ

โหมดตอบรับจะกําหนดวาเครื่อง HP All-in-One จะรับสายหรือไม
● หากตั้งคาเครื่อง HP All-in-One ใหรับโทรสารอัตโนมัต ิHP All-in-

One จะรับทุกสายที่โทรเขามาและโทรสารที่สงเขามาทั้งหมด โปรดดูการ
ต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน On (เปด)

● หากทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง ทานตองอยูรับ
สายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไมสามารถรับโทรสารได
โปรดดูการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน Off (ปด)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดู การรับโทรสาร
ดวยตนเอง

หากทานไมทราบวาจะใชโหมดตอบรับโหมดใด โปรดดูท่ี การตั้งคา HP All-
in-One เพ่ือใชโทรสาร
1. กด ตั้งคา
2. กด 4 จากนั้นกด 2

ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จากน้ัน
เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

3. กด  เพ่ือเลือก On  (เปด) หรือ Off (ปด)
4. กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)
บริษัทโทรศัพทหลายแหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะที่ชวยใหทานมี
หมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขโดยมสีายโทรศัพทเดียวได เมื่อทานใชบริการ
นี้ รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะแตกตางกันออกไป ทาน
สามารถตั้งคาให HP All-in-One รับสายที่มเีสียงเรียกเขาเฉพาะ
หากทานเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทท่ีมเีสียงเรียกเขา
เฉพาะ โปรดใหบริษัทโทรศัพทต้ังรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับสายสนทนาและ
สายโทรสารที่แตกตางกัน HP ขอแนะนําใหใชเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง หรือ
เสียงเรียกเขาแบบสามครั้งสําหรับหมายเลขโทรสาร เมื่อ HP All-in-One
ตรวจพบเสียงเรียกเขาที่กําหนดไว เครื่องก็จะรับสายและรับโทรสาร
หากทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ กรุณา เลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ี
เปนคาดีฟอลต ก็คือ All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาจากแผงควบคุม
1. โปรดตรวจสอบวาไดต้ังเครื่อง HP All-in-One ใหตอบรับสายโทรสาร

อัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การต้ังโหมดตอบรับ
2. กด ตั้งคา
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3. กด 5 จากนั้นกด 1
ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง)
จากนั้นเลือก Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา)

4. กด  เพ่ือไฮไลตรายการที่เลือก แลวกด OK
เมื่อโทรศัพทดังเปนเสียงเรียกเขาท่ีต้ังไวสําหรับสายโทรสารแลว เครื่อง
HP All-in-One จะรับสายและรับโทรสาร

การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

หากตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน On (เปด) ทานสามารถ
ระบุจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนท่ีเครื่อง HP All-in-One จะรับสายโดย
อัตโนมัติ

การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จะมคีวามสําคัญหากทานใช
เครื่องตอบรับอัตโนมัติบนสายเดียวกับ HP All-in-One โดยที่ตองการให
เครื่องตอบรับอัตโนมัติรับสายกอนเครื่อง HP All-in-One จํานวนครั้งของเสียง
เรียกเขาของเครื่อง HP All-in-One ควรมากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของ
เครื่องตอบรับ

ตัวอยางเชน ต้ังเครื่องตอบรับใหดัง 4 ครั้งหรือนอยกวา และตั้งใหเครื่อง
HP All-in-One ใหมีจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดที่เครื่องตอบรับจะรอง
รับ (จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) ในการ
ต้ังคา เครื่องตอบรับจะรับสาย และ HP All-in-One จะตรวจสอบสายนั้น หาก
HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณโทรสาร HP All-in-One จะรับโทรสาร
หากเปนสายโทรศัพท เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไว

การกําหนดจํานวนเสียงเรียกเขากอนทีแ่ผงควบคุมจะรับสาย
1. กด ตั้งคา
2. กด 4 จากนั้นกด 3

ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จาก
นั้น เลือก Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

3. ปอนจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ถูกตองโดยใชปุมตัวเลข หรือกด 
หรือ  เพ่ือเปลี่ยนจํานวนครั้ง

4. กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

ทดสอบการติดตั้งโทรสารของคุณ
ทานสามารถทดสอบการตั้งคาโทรสาร และตรวจดูสถานะของ HP All-in-One
เพ่ือใหมั่นใจวา ไดต้ังคาเครื่องไวสําหรับการใชโทรสารอยางถูกตองแลว ใหทํา
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การทดสอบนี้หลังจากทานต้ังคาโทรสารที่เครื่อง HP All-in-One เสร็จเรียบ
รอยแลว การทดสอบจะดําเนินการดังนี้:
● ตรวจดูวาไดตอสายโทรศัพทประเภทที่ถูกตองเขากับเครื่อง HP All-in-

One
● ตรวจสอบวาสายโทรศัพทเสียบเขาไปในพอรตที่ถูกตองหรือไม
● ตรวจสอบสัญญาณการโทร (dial tone)
● ตรวจสอบหาสายโทรศัพทท่ีสามารถใชได
● ตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอสายโทรศัพท

เครื่อง HP All-in-One จะพิมพรายงานแจงผลการทดสอบ หากการทดสอบลม
เหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหา ขอมูลที่จะใชแกปญหาที่เกิดข้ึน แลวจึงทําการ
ทดสอบอีกครั้ง

วิธทีดสอบการตั้งคาโทรสารจากแผงควบคุม
1. ต้ังคา HP All-in-One สําหรับการใชโทรสารตามคําแนะนําในการตั้งคาที่

อยูในบทนี้
2. ใสตลับหมึกพิมพและกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดกอนเร่ิมทดสอบ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ และ การใส
กระดาษขนาดเต็มแผน

3. กด ตั้งคา
4. กด 6 จากนั้นกด 6 อีกครั้ง

ซึ่งเมน ูTools (เครื่องมือ) จะปรากฏขึ้น จากนั้น เลือก Run Fax Test
(รันการทดสอบโทรสาร)
เครื่อง HP All-in-One จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแผงควบคุม
และพิมพรายงานออกมา

5. ทบทวนรายงาน
– หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตทานยังประสบปญหาในการสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาท่ีต้ังเหลาน้ัน
ถูกตอง คาที่วางไวหรือไมถูกตองอาจทําใหเกิดปญหาในการสงโทร
สาร

– หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหา ขอมูลที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึน

6. หลังจากไดรายงานการทดสอบโทรสารจาก HP All-in-One แลว กด OK
ถาจําเปน ใหแกปญหาที่พบ แลวทําการทดสอบอีกครั้ง
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแกปญหาที่พบระหวางการทดสอบ
โปรดดู การทดสอบโทรสารลมเหลว
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การตั้งหัวกระดาษโทรสาร
หัวกระดาษโทรสารจะพิมพช่ือและหมายเลขโทรสารของทานไวที่สวนบน
ของกระดาษทุกแผนที่ทานสงไป HP ขอแนะนําใหทานต้ังคาหัวกระดาษโดย
ใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) สําหรับผูใช Windows
หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีติดต้ังโทรสาร) สําหรับผูใช Macintosh ใน
ระหวางการติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone ทานยังสามารถตั้งคาหัว
กระดาษโทรสารไดที่แผงควบคุม

หมายเหต ุ1 ในบางประเทศ/ภูมิภาค กําหนดใหตองมขีอมูลหัวกระดาษ
โทรสาร

หมายเหต ุ2 ในฮังการ ีรหัสประจําตัวผูใช (หัวกระดาษโทรสาร)
สามารถตั้งคาหรือเปลี่ยนไดโดยเจาหนาท่ีที่ไดรับอนุญาตเทานั้น สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP ที่ไดรับอนุญาต

1. กด ตั้งคา
2. กด 4 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) จาก
นั้น เลือก Fax Header (หัวกระดาษโทรสาร)

3. ใสช่ือบุคคลหรือบริษัท แลวกด OK
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนขอความจากแผงควบคุม โปรดดู ขอ
ความและสัญลักษณ

4. ใสหมายเลขโทรสารโดยการใชปุมตัวเลข จากนั้นกด OK
ทานอาจจะรูสึกวาการระบุขอมูลหัวกระดาษโทรสารโดยใช HP Image
Zone ที่มากับซอฟตแวร HP All-in-One น้ันงายกวา นอกจากการระบุหัว
กระดาษแลว ทานยังอาจแทรกใบปะหนาได โดยการสงโทรสารจาก
คอมพิวเตอรและแนบใบปะหนาเขาไป สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอ
วิธีใช HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)

การตั้งคาหมายเลขลัด
ทานสามารถกําหนดหมายเลขลัดที่ใชโทรสารบอยได ทานสามารถโทรหมายเลข
เหลานี้ไดอยางรวดเร็วจากแผงควบคุม

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสงโทรสารโดยใชหมายเลขลัด โปรดดู สงโทรสารเบื้อง
ตน
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ทานสามารถกําหนดหมายเลขลัดไดอยางรวดเร็วและงายดายจากเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยใชซอฟตแวร HP Image Zone ที่มาพรอมกับเครื่อง
HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีหนาจอวิธีใช HP Image
Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)

การกําหนดหมายเลขลัดสวนตัว

ทานสามารถสรางหมายเลขลัดที่ใชโทรสารบอยได หากจําเปน ยังสามารถแกไข
ช่ือหรือหมายเลขโทรสารในรายการหมายเลขลัดที่ไดสรางไว

เคล็ดลับ และสามารถเพิ่มรายการหมายเลขลัดในกลุมรายการไดดวย ซึ่ง
จะทําใหทานสามารถสงโทรสารถึงคนทั้งกลุมไดในครั้งเดียว (จํานวน
รายการหมายเลขลัดในกลุมสูงสุดสําหรับจัดกลุมจะแตกตางกันไปตาม
รุน) หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการหมายเลขลัด โปรด
ดู การสรางกลุมรายการหมายเลขลัด

1. กด ตั้งคา
2. กด 3 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Speed Dial Setup (การตั้งคาหมายเลขลัด) จากน้ัน
เลือก Individual Speed Dial (หมายเลขลัดสวนตัว)
หมายเลขลัดหมายเลขแรกที่ยังไมไดกําหนดกลุมจะปรากฏขึ้นบนจอแผง
ควบคุม

3. กด OK เพ่ือเลือกหมายเลขลัดที่แสดงบนจอแสดงผล ทานสามารถกด 
หรือ  เพ่ือเลือกหมายเลขอื่น จากน้ันกด OK

4. ใสหมายเลขโทรสารเพื่อกําหนดใหหมายเลขนั้นเปนหมายเลขลัด จากนั้น
กด OK

5. ใสช่ือ จากนั้นกด OK
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสขอความ โปรดดู ขอความและ
สัญลักษณ

6. กด 1 หากตองการตั้งหมายเลขอื่น หรือกด 2 เพ่ือสิ้นสุดการสรางหมายเลข
ลัด

การสรางกลุมรายการหมายเลขลัด

ทานสามารถจัดกลุมรายการหมายเลขลัดที่สรางขึ้น เพ่ือสงโทรสารไปยังผูรับ
หลายคนในคราวเดียว (จํานวนรายการหมายเลขลัดสูงสุดสําหรับจัดกลุมจะแตก
ตางกันไปตามรุน)
1. กด ตั้งคา
2. กด 3 จากนั้นกด 2
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ซึ่งเปนการเลือก Speed Dial Setup (การตั้งคาหมายเลขลัด) จากน้ัน
เลือก Group Speed Dial (กลุมหมายเลขลัด)
หมายเลขลัดหมายเลขแรกที่ยังไมไดกําหนดกลุมจะปรากฏขึ้นบนจอแผง
ควบคุม

3. กด OK เพ่ือเลือกหมายเลขลัดที่แสดงบนจอแสดงผล ทานสามารถกด 
หรือ  เพ่ือเลือกหมายเลขอื่น จากน้ันกด OK

4. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูรายการหมายเลขลัดตางๆ ที่กําหนดขึ้น แลวกด
OK เพ่ือเลือกรายการที่ตองการ

5. กด 1 เพ่ือเพิ่มหมายเลขลัดหมายเลขอื่น หรือกด 2 หากเพิ่มหมายเลขเสร็จ
แลว

6. ใสช่ือกลุมหมายเลขลัด จากนั้นกด OK
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสขอความ โปรดดู ขอความและ
สัญลักษณ

7. กด 1 เพ่ือเพิ่มกลุมอื่น หรือกด 2 หากทานทําเสร็จแลว
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4 การวางตนฉบับและการใสกระดาษ

บทนี้จะกลาวถึงขอแนะนําในการวางฉบับในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติหรือบน
กระจก เพ่ือการทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสาร การเลือกประเภทกระดาษที่
เหมาะสมกับงานทานมากที่สุด การใสกระดาษในถาดปอนกระดาษ และการ
หลีกเล่ียงปญหากระดาษติด

วางตนฉบับ
ทานสามารถวางตนฉบับของงานที่จะทําสําเนา สงโทรสาร หรือสแกนลงในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติหรือบนกระจกตนฉบับท่ีวางลงในตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติจะถูกปอนสูเครื่อง HP All-in-One โดยอัตโนมัติ

วางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
ทานสามารถทําสําเนา สแกน หรือแฟกซเอกสารกระดาษ letter กระดาษ A4
หนาเดียวหรือหลายหนา (ไดสูงสุดถึง 25 หนาของกระดาษธรรมดา) หรือ
เอกสารขนาด legal (สูงสุดถึง 15 แผนของกระดาษธรรมดา) โดยการวางลง
ในถาดปอนเอกสาร

ขอควรระวัง อยาวางภาพถายของทานลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
เพราะอาจทําใหภาพถายเสียหายได

หมายเหตุ คุณลักษณะ ิบางประการ เชน คุณลักษณะ ิการทําสําเนาแบบ
Fit to Page (พอดีหนา) จะไมทํางานเมื่อทานวางตนฉบับลงในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู วางตนฉบับลงบน
กระจก

การวางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
1. วางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสารโดยหันดานที่จะพิมพข้ึน เลื่อนกระดาษ

ลงในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติจนกระท่ังไดยินเสียงบิ๊บ ซึ่งแสดงวา
HP All-in-One ตรวจพบเอกสารที่ทานวางไวแลว
ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติรองรับกระดาษธรรมดาไดสูงสุด 25 แผน

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการวางตนฉบับลงบนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
เพ่ิมเติม โปรดดูที ่แผนผังในถาดปอนกระดาษ
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2. เลื่อนตัวปรับกระดาษเขาไปจนชิดขอบทางซายและทางขวาของกระดาษ

วางตนฉบับลงบนกระจก
ทานสามารถทําสําเนา สแกน หรือแฟกซตนฉบับกระดาษ letter หรือกระดาษ
ขนาด A4 ไดโดยการวางตนฉบับไวบนกระจก หากตนฉบับของทานเปน
กระดาษขนาด legal หรือมีเอกสารขนาดเต็มหนาหลายแผน ใหวางตนฉบับลง
ในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู วางตนฉบับลงในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติ

หมายเหตุ คุณสมบัติพิเศษตางๆ จะทํางานไมถูกตองหากกระจกและ
แผนรองฝาปดไมสะอาดสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความ
สะอาดเครื่อง HP All-in-One

การวางตนฉบับลงบนกระจก
1. นําตนฉบับท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษ จากนั้นจึงเปดฝาครอบบน

เครื่อง HP All-in-One
2. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมุมซายดานหนาของกระจก

เคล็ดลับ สําหรับคําอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ โปรดดู
คําแนะนําซึ่งปรากฏอยูบนขอบกระจก
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3. ปดฝา

เลือกกระดาษสําหรับพิมพและทําสําเนา
ทานสามารถใชกระดาษประเภทและขนาดตางๆ กับเครื่อง HP All-in-One
โปรดดูคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือใหมคุีณภาพการพิมพและการสําเนาที่ดีท่ีสุด อยา
ลืมเปลี่ยนการต้ังคา เมื่อทานเปลี่ยนประเภทหรือขนาดกระดาษ

กระดาษทีแ่นะนําสําหรับการพิมพและทําสําเนา
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP  
ที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับประเภทของงานที่ทานจะพิมพ ตัวอยางเชน หาก
ทานตองการพิมพภาพถาย ใหวางกระดาษภาพถาย HP Premium หรือ HP
Premium Plus ลงในถาดปอนกระดาษ

หมายเหตุ อุปกรณนี้ใชงานไดกับกระดาษขนาด 10 x 15 ซม. รวม
แถบ กระดาษ A4 กระดาษ letter และกระดาษ legal (เฉพาะ US) เทา
นั้น

สําหรับการพิมพแบบไมมขีอบ HP All-in-One จะรองรับเฉพาะการ
พิมพดวยกระดาษขนาด 10 x 15 ซม. รวมแถบเทานั้น

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษ HP โปรดดูที่หนาจอวิธีใช HP Image
Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) หรือไปที่
www.hp.com/support/inkjet_media

หมายเหตุ ในตอนนี้ สวนนี้ของเว็บไซตจะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น

หากตองการซื้อกระดาษ HP ใหไปที่
www.hp.com/learn/suresupply
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กระดาษทีค่วรหลีกเลี่ยงการใชงาน
การใชกระดาษที่บางเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่ยืด
ออกไดงายอาจเปนสาเหตุทําใหกระดาษติดได การใชกระดาษเนื้อหนาหรือไม
ดูดซับหมึกเปนสาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบูรณ

กระดาษทีไ่มควรใชในการพิมพ
● กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมกีารออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณของ HP inkjet โดยเฉพาะ)
● เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินิน อาจไมสามารถพิมพได

อยางสม่ําเสมอ และหมึกสามารถซึมเขากระดาษเหลานี้ได
● กระดาษที่ลื่น เปนมันวาว หรือเคลือบมากเกินไปซึ่งไมไดออกแบบมา

สําหรับใชกับเครื่อง HP All-in-One โดยเฉพาะกระดาษชนิดนี้อาจจะติด
เครื่อง HP All-in-One หรือทําใหหมึกไมติด

● กระดาษที่มีหลายสวน เชน สองสวนหรือสามสวน กระดาษอาจยับหรือติด
และหมึกอาจเปอนได

● ซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตาง กระดาษอาจติดในลูกกล้ิงและทําให
กระดาษติดคางได

● ปายประกาศ
● กระดาษภาพถายขนาด10 x 15 ซม. ไมรวมแถบ

กระดาษทีไ่มควรใชในการทําสําเนา
● กระดาษขนาดใดๆ ที่อยูนอกเหนือจากที่ระบุไวในบทขอมูลจําเพาะทาง

เทคนิคของคูมือผูใชฉบับนี้
● กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมกีารออกแบบมาเพื่อใชกับ อุ

ปกรณอิงคเจ็ตของ HP  โดยเฉพาะ)
● ซองจดหมาย
● ปายประกาศ
● แผนใสอื่นที่ไมใช HP Premium Inkjet Transparency Film หรือ

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film
● สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
● กระดาษที่มีหลายสวนหรือแผนฉลาก
● กระดาษภาพถายขนาด10 x 15 ซม. ไมรวมแถบ

การใสกระดาษ
สวนน้ีจะอธิบายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน HP All-
in-One สําหรับการทําสําเนา พิมพ หรือใชโทรสาร
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เคล็ดลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบ
พับหรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
หากไมมีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
ความชื้นอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง HP All-in-
One ไดไมดี

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

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ดึงถาดรับกระดาษออกมา และเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจน

สุด

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

กัน
3. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด
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ขอควรระวัง ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมไดกําลังทํางานอยู
และไมมเีสียงใดๆ เมื่อทานวางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ หาก
HP All-in-One กําลังใชงานตลับหมึกพิมพหรือมกีารทํางานอยู
กระดาษที่หยุดอยูภายในเครื่องอาจยังไมเขาที่ ทานอาจดันกระดาษ
ไปทางดานหนา เพ่ือให HP All-in-One ปลอยกระดาษเปลาออก
มา

เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษท่ีมหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยควํ่าดานที่จะพิมพลงสําหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมหัีว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

6. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

หมายเหตุ เมื่อทานใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป
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ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนกระดาษ
ของเครื่อง HP All-in-One เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพส ูงสุด ใหใชกระดาษภาพ
ถาย 10 x 15 ซม. HP Premium Plus Photo Paper หรือ HP
Premium Photo Paper แบบรวมแถบ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพและทําสําเนา

หมายเหตุ สําหรับการพิมพแบบไมมขีอบ HP All-in-One จะรองรับ
เฉพาะการพิมพกระดาษขนาด 10 x 15 ซม. รวมแถบ

เคล็ดลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบ
พับหรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
หากไมมีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
ความชื้นอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง HP All-in-
One ไดไมดี

การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ทีร่วมแถบลงในถาดปอนกระดาษ
1. ดึงถาดรับกระดาษออก
2. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3. ใสปกกระดาษภาพถายลงทางดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษโดยให ขอบ

สั้นอยูดานหนาและคว่ําดานท่ีจะพิมพลง เลื่อนปกกระดาษภาพถายเขาไป
จนสุด
วางกระดาษภาพถายโดยใหแถบอยูใกลกับทานที่สุด

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดกระดาษภาพถาย
อยาใสกระดาษมากจนเกินไป ตรวจดูวาใสกระดาษภาพถายพอดีกับถาด
ปอนกระดาษ และไมหนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทํา
สําเนาหรือพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคากระดาษ
โปรดดูท่ีหนาจอวิธีใช HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)

การใสบัตรดัชนี
ทานสามารถใสบัตรดัชนีลงในถาดปอนกระดาษของ HP All-in-One เพ่ือพิมพ
บันทึกยอ สูตรอาหาร และขอความอื่นๆ หากตองการพิมพรูปภาพคุณภาพสูง
แบบไมมีขอบ โปรดดู ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)

หมายเหตุ เครื่องจะเหลือขอบไว 1.2 ซม. บนขอบดานสั้น

เคล็ดลับ กอนที่จะพิมพการดจํานวนมาก ใหพิมพการดทดสอบกอนหนึ่ง
แผนเพ่ือตรวจสอบวาขอบกระดาษจะไมตัดขอความของทานออก

การใสบัตรดัชนลีงในถาดปอนกระดาษ
1. ดึงถาดรับกระดาษออก
2. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3. ใสปกการดลงไปทางขวาสุดของถาดปอนกระดาษโดยคว่ําดานที่จะพิมพ

ลง เลื่อนการดเขาไปจนสุด
4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดการด

อยาใสการดมากจนเกินไป ตรวจดูวาการดพอดีกับถาดปอนกระดาษ และ
ไมหนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ใหกําหนดประเภทของกระดาษและขนาดกอน
การพิมพหรือทําสําเนา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หนาจอวิธีใช
HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)

การใสซองจดหมาย
ทานสามารถใสซองจดหมายได 1 ซองหรือมากกวานั้นในถาดปอนกระดาษ
ของ HP All-in-One โปรดอยาใชซองจดหมายทีม่ลีักษณะมันเงาหรือพิมพนูน
รวมถึงซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือหนาตางดวย

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสําหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรดโปรเซสซิ่งของทานเพื่อ
ใหไดคุณภาพที่ดีท่ีสุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผูสงบนซองจดหมาย

การใสซองจดหมาย
1. ดึงถาดรับกระดาษออก
2. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3. ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวาลงทางดานขวาสุดของถาด

ปอนกระดาษโดยใหดานฝาซองหงายขึ้นและชิดดานซาย เลื่อนซอง
จดหมายเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการเพิ่มเติมในการใสซองจดหมาย โปรดดูแผน
ผังตรงฐานถาดปอนกระดาษ

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดซองจดหมาย
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจ
วาปริมาณซองจดหมายพอดีกับถาดปอนกระดาษและไมสูงกวาดานบนสุด
ของตัวปรับความกวางของกระดาษ

คูมือการใชงาน 67

การวางต
น
ฉ
บ
ับ
แ
ละการใสกระด

าษ



5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

การใสกระดาษประเภทอื่น
ประเภทกระดาษตอไปน้ีตองใสดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ

หมายเหตุ มีกระดาษบางประเภทและบางขนาดเทานั้นที่ใชงานไดกับ
ฟงกชันทั้งหมดใน HP All-in-One ทานสามารถใช กระดาษบางประเภท
และบางขนาดเทานั้น เมื่อเริ่มพิมพงานจากกรอบโตตอบ Print  (พิมพ)
ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน กระดาษดังกลาวใชงานไมได สําหรับการทํา
สําเนาหรือการแฟกซ กระดาษที่ใชงานไดเฉพาะสําหรับการพิมพจาก
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะมีการระบุไวดังขางตน

HP Premium Inkjet Transparency Film
ใสแผนใสโดยใหแถบสีขาว (ที่มีลูกศรและโลโก HP ) อยูดานบนและเล่ือนลงใน
ถาดปอนกระดาษกอน

หมายเหตุ HP All-in-One ไมสามารถตรวจพบขนาดกระดาษหรือ
ประเภทกระดาษโดยอัตโนมัติ เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ใหกําหนด
ประเภทของกระดาษเปนแผนใสกอนการพิมพหรือทําสําเนาลงบนแผน
ใส

HP Iron-On Transfers (สิ่งพิมพทีผ่นึกดวยเตารีด)
ใหแถบสีฟาอยูบนดานที่ไมไดพิมพของสิ่งพิมพที่ผนึก จากนั้นใสกระดาษเขาไป
ในถาดปอนกระดาษดวยตนเองโดยใหแถบสีฟาหงายข้ึน

หมายเหต ุ1 กอนนํากระดาษมาใช ควรทําใหกระดาษแบนเรียบ อยาใส
กระดาษที่มวนงอลงในเครื่อง เพ่ือปองกันการมวนงอ ควรเก็บกระดาษไว
ในหีบหอเดิมจนกวาจะตองการใชงาน

หมายเหต ุ2 กระดาษประเภทนี้ใชในการพิมพเทานั้น
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HP Greeting Cards HP Photo Greeting Cardsหรือ
HP Textured Greeting Cards
ใสปก HP  greeting card paper ลงในถาดปอนกระดาษโดยคว่ําดานที่จะ
พิมพลง เลื่อนบัตรเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ ตรวจสอบใหแนใจวาสวนที่จะพิมพของบัตรอวยพรหันไปทาง
เครื่อง โดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลง

หมายเหตุ กระดาษประเภทนี้ใชในการพิมพเทานั้น

HP Inkjet Labels
ควรใชแผนฉลาก letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสําหรับใชกับเครื่องพิมพ อิงค
เจ็ทของ HP  (เชน HP inkjet labels) และฉลากไมควรมีอายุเกินกวา 2 ป
แผนฉลากทีเ่กาเกินไปอาจหลุดลอกออกมาเมื่อถูกดึงผาน HP All-in-One ซึ่ง
เปนสาเหตุใหกระดาษติด

หมายเหตุ กระดาษประเภทนี้ใชในการพิมพเทานั้น

การใสฉลาก
– กรีดปกฉลากออกจากกันเพ่ือไมใหฉลากติดกัน
– วางแผนฉลากลงบนกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ โดยคว่ํา

ฉลากดานที่ตองการพิมพลงอยาใสแผนฉลากทีละแผน

การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
● เก็บแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเมื่อทานใชกระดาษขนาด

legal
● ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
● ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยับไดดวยการเก็บ

กระดาษที่ไมไดใชท้ังหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
● ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบ

ไมโคงงอหรือฉีกขาด
● อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร

ใสกระดาษที่เปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด
● ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก

ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาด
ปอนกระดาษโคงงอ
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● อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
● ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับเครื่อง HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่ม

เติม โปรดดู เลือกกระดาษสําหรับพิมพและทําสําเนา
● อยาทิ้งตนฉบับไวบนกระจก หากทานวางตนฉบับลงในตัวปอนเอกสาร

อัตโนมัติในขณะที่มตีนฉบับอยูบนกระจกอยูแลว ตนฉบับอาจติดอยูในตัว
ปอนเอกสารอัตโนมัติได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกระดาษติด โปรดดู การแกไขปญหา
เบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ หรือสวนวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนในหนาจอวิธีใช
HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)
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5 การใชคุณสมบัตกิารทําสําเนา

HP All-in-One สามารถทําสําเนาสีและสําเนาขาวดําคุณภาพสูงบนกระดาษ
ประเภทตางๆ รวมท้ังแผนใส ทานสามารถขยายหรือลดขนาดตนฉบับใหพอดี
กับขนาดกระดาษได ปรับความเขมของสําเนา และใชคุณลักษณะพิเศษเพ่ือทํา
สําเนาภาพถายคุณภาพสูงได รวมถึงการทําสําเนาแบบไมมขีอบ
ในบทนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มความเร็วการทําสําเนา การเพ่ิมคุณภาพของสําเนา
การกําหนดจํานวนของสําเนาที่จะพิมพ แนวทางในการเลือกประเภทและขนาด
กระดาษที่ดีท่ีสุดสําหรับงานของทาน

เคล็ดลับ หากตองการใหไดคุณภาพที่ดีที่สุดบนสําเนามาตรฐาน ใหต้ัง
ขนาดกระดาษเปน Letter หรือ A4 ประเภทกระดาษเปน Plain
Paper (กระดาษธรรมดา) และคุณภาพการทําสําเนาเปน Fast (ดวน)

คูมือการใชงานจะแสดงตัวอยางคุณลักษณะำการทําสําเนา  เพ่ือชวยใหทาน
สามารถเริ่มใชงาน HP All-in-One เพ่ือทําสําเนา สํารวจ HP Image Zone
Help (วิธใีช HP Image Zone) บนหนาจอท่ีมีมาก ับซอฟตแวร HP All-in-
One เพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับคาการทําสําเนาทั้งหมดที่ HP All-in-One สนับ
สนุน ตัวอยางเชน HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) บน
หนาจอจะมีขอมูลเกี่ยวกับการทําำสําเนาเอกสารหลายหนา การปรับความสวาง
ของสําเนาและอื่นๆ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเขาสู HP Image Zone Help
(วิธใีช HP Image Zone) โปรดดู การใช Help (วิธีใช) บนหนาจอ

การทําสําเนา
ทานสามารถทําสําเนาคุณภาพสูงจากแผงควบคุมได เพียงวางตนฉบับหลายหนา
ลงในถาดปอนตนฉบับ

การทําสําเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมซายดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากทานใชถาดปอนตนฉบับ ใหวางตนฉบับในถาดปอนตนฉบับโดยใส
ดานบนของเอกสารเขาไปกอน

3. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
– กด เริ่มพิมพสดีํา เพ่ือเริ่มพิมพงานสําเนาขาวดํา
– พิมพ เริ่มพิมพส ีเพ่ือเริ่มพิมพงานสําเนาสี
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หมายเหตุ ถาทานมีตนฉบับสี การกด เริ่มพิมพสี ดํา จะทําใหได
สําเนาขาวดํา แตถากด เริ่มพิมพส ีก็จะได สําเนาที่มสีีตรงตามตน
ฉบับ

การเปลี่ยนแปลงคาการทําสําเนา
ทานสามารถตั้งคาการทําสําเนาของ HP All-in-One ตามความตองการเพ่ือ
จัดการกับงานไดเกือบทุกรูปแบบ

เมื่อเปลี่ยนคาการทําสําเนา คาที่เปลี่ยนแปลงจะมผีลกับงานสําเนาปจจุบันเทา
นั้น ทานตองตั้งคาที่เปล่ียนแปลงนั้นเปนคาดีฟอลต คานั้นจึงจะมีผลกับงาน
สําเนาในอนาคตทุกงาน

หากตองการเปลี่ยนคาการทําสําเนา สําหรับงานปจจุบันเทานั้น
1. กด สําเนา คางไวเพ่ือใหแสดงผลเมนูท่ีถูกตอง เมนูตอไปนี้สามารถใชงาน

ได
– Number of Copies (จํานวนสําเนา)
– Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย)
– Copy Quality (คุณภาพสําเนา)
– Copy Paper Size (ขนาดกระดาษทําสําเนา)
– Paper Type (ประเภทกระดาษ)
– Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมขึ้น)
– Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ)
– Set New Defaults (กําหนดคาดีฟอลตใหม)

2. กด  จนกวาคาที่เหมาะสมจะปรากฏขึ้น
3. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– หากตองการเปลี่ยนคาอื่นๆ  ใหกด สําเนา
ซึ่งจะเปนการเลือกคาปจจุบันและแสดงผลเมนถูัดไป

– หากตองการเริ่มทําสําเนา ใหกด เริ่มพิมพส ีหรือ เ ริ่มพิมพสดีํา

การบันทึกคาปจจุบันเปนคาดีฟอลตสําหรับงานในอนาคต
1. เปลี่ยนการตั้งคาใหเปนคาที่ตองการใน Copy Menu (เมนทูําสําเนา)
2. กด สําเนา คางไวจนกวา Set New Defaults (กําหนดคาดีฟอลตใหม)

จะปรากฏขึ้น
3. กด  ไว จนกวา Yes (ใช) ปรากฏขึ้น แลวกด OK
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สํารวจ HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) บนหนาจอเพื่อ
เรียนรูวิธีทําสําเนาแบบพิเศษเชนการขยายและการยอขนาดสําเนา การทํา
สําเนาหลายหนาลงบนเอกสารหนาเดียว และการเพิ่มคุณภาพสําเนา

ทําสําเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) แบบไมมี
ขอบ

เพ่ือใหไดสําเนาภาพถายคุณภาพดีที่สุด ใหวางกระดาษภาพถายลงในถาด
ปอนกระดาษ และเปลี่ยนคาการทําสําเนาใหถูกตองตรงตามประเภทกระดาษ
และการเพิ่มคุณภาพภาพถายนอกจากนี้ ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพถาย
เพ่ือคุณภาพการพิมพที่ดีข้ึนเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพ
ภาพแลว ทานจะมีระบบสีหกสี โปรดอาน การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม

การทําสําเนาภาพถายแบบไมมขีอบจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษภาพถายที่มรีอยปรขุนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนกระดาษ

เคล็ดลับ การที่จะทําสําเนาแบบไมมขีอบใหประสบผลสําเร็จ ทาน
ตองใส กระดาษภาพถายทีม่รีอยปร ุ10 x 15 ซม.
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางกระดาษภาพถาย โปรดดู ใส
กระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)

2. วางภาพถายตนฉบับคว่ําหนาบนมุมซายดานหนาของกระจก
วางภาพถายลงบนกระจกโดยใหดานกวางขนานไปกับมุมดานหนา
ของกระจก ตามคําแนะนําที่ระบุไวบนขอบกระจก

3. กด สําเนา จนกวา Copy Paper Size (ขนาดกระดาษทําสําเนา) จะ
ปรากฏขึ้น
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4. กด  จนกวา 10 x 15 cm (10 x 15 ซม.) หรือ 4 x 6 inches (4 x
6 นิ้ว) จะปรากฏขึ้นแลวจึงกด OK

5. กด สําเนา จนกวา Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย) จะปรากฏขึ้น
6. กด  จนกระทั่ง Fit to Page (พอดีหนา) ปรากฏขึ้น
7. กด เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพสี

เครื่อง HP All-in-One จะทําสําเนาภาพถายตนฉบับขนาด 10 x 15 ซม.
แบบไมมีขอบ

หมายเหตุ ทานสามารถฉีกแยกภาพถายตามรอยปรเุมื่อหมึกพิมพ
แหงแลว

หยุดการทําสําเนา
➔ หากตองการหยุดทําสําเนา ใหกดปุม ยกเลิก บนแผงควบคุม
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6 การใชคุณลักษณะการสแกน

บทนี้จะมีขอมูลเกี่ยวกับการสแกนไปยังแอพพลิเคชันบนคอมพ ิวเตอรหรือไปยัง
HP Instant Share ปลายทาง
การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับคอมพิวเตอร ทานสามารถสแกนวัตถุไดเกือบทุกประเภท (ภาพถาย บท
ความในนิตยสาร และเอกสารขอความ) ตราบใดที่ไมทําใหกระจกบน HP All-
in-One มีรอยขีดขวน

หมายเหตุ ในเครื่อง Mac ทานสามารถเปลี่ยนคาดีฟอลตการสแกน HP
Scan Pro ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP Image Zone
Help (วิธใีช HP Image Zone) บนหนาจอ

การสแกนรูปภาพ
ทานสามารถเริ่มสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือจากเครื่อง HP All-in-One
สวนน้ีจะกลาวถึงวิธีสแกนจากแผงควบคุมของ HP All-in-One เทานั้น
หากตองการทราบวิธีสแกนจากคอมพิวเตอร รวมถึงวิธีปรับคา ปรับขนาด หมุน
ภาพ ตัดภาพ และทําใหภาพจากการสแกนคมชัด โปรดดู HP Image Zone
Help (วิธใีช HP Image Zone) บนหนาจอ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของ
ซอฟตแวร

เมื่อตองการใชคุณลักษณะ ิการสแกน เคร่ือง HP All-in-One และคอมพิวเตอร
ตองเชื่อมตอกันและเปดใชงานอยู อีกทั้งตองติดต้ังและรันซอฟตแวรของ
HP All-in-One และรันคอมพิวเตอรกอนที่จะสแกน หากตองการตรวจสอบวา
ซอฟตแวร HP All-in-One กําลังรันอยูบนคอมพิวเตอรระบบ Windows หรือ
ไม ใหมองหาไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิสเต็มเทรยของ
Windows สวนบนเคร่ือง Mac จะมกีารรันซอฟตแวรของ HP All-in-One
เสมอ

หมายเหตุ การปดไอคอน HP Digital Imaging Monitor ที่ซสิเต็ม
เทรยใน Windows อาจสงผลให HP All-in-One ไมสามารถใช คุณสม
บัต  ิ บางอยางในการสแกน และจะมขีอความแสดงขอผิดพลาด No
Connection (ไมมกีารเชื่อมตอ) ปรากฏขึ้น ในกรณีน้ี ทานสามารถ
เรียกการทํางานเต็มรูปแบบกลับมาไดดวยการรีสตารทคอมพิวเตอรหรือ
เริ่มการใชงานซอฟตแวร HP Image Zone
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การสแกนตนฉบับลงคอมพวิเตอร
ทานสามารถสแกนตนฉบับทีว่างอยูบนกระจกไดโดยตรงจากแผงควบคุม หรือ
จากถาดปอนตนฉบับ

1. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมซายดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน
ถาดปอนตนฉบับ

2. กด สแกน หากไฟยังไมสวาง
เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม

3. กด OK เพ่ือเลือกแอพพลิเคชันดีฟอลตใหรับงานสแกน หรือใชปุมลูกศร
เพ่ือเลือกแอพพลิเคชันอื่น แลวจึงกด OK

เคล็ดลับ เมื่อตองการทําใหภาพที่สแกนเปนสีขาวดํา ใหกด เริ่ม
พิมพสดีํา แทนการกด OK

ภาพสแกนตัวอยางจะปรากฏในหนาตาง HP Scanning (การสแกน
ของ HP) บนระบบ Windows หรือในหนาตาง HP Scan Pro ของ
ระบบ Mac เพ่ือใหทานสามารถแกไขภาพได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแตงภาพตัวอยาง โปรดดู
HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) บนหนาจอ ซึ่งมา
พรอมกับซอฟตแวรของทาน

4. สามารถปรับแตงภาพตัวอยางแบบใดก็ได เมื่อปรับแตงเสร็จแลว ใหคลิก
Accept  (ตกลง)
เครื่อง HP All-in-One จะสงงานสแกนไปยังแอพพลิเคชันท่ีเลือกไวเชน
หากทานเลือก HP Image Zone เครื่องจะเปดและแสดงภาพขึ้นมาโดย
อัตโนมัติ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใช HP Instant Share เพ่ือใหผูอื่นเขามาดูรูปภาพที่
สแกนแลว โปรดดูที่ HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)
บนหนาจอ

หยุดการสแกน
➔ หากตองการหยุดสแกน ใหกดปุม ยกเลิก บนแผงควบคุม

แลกเปลี่ยนรูปภาพทีส่แกนแลวกับเพื่อนและญาติ
ทานสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพที่สแกนแลวกับเพื่อนและครอบครัวดวยการ
แนบรูปภาพนั้นไปทางอีเมล หรือดวยการสงโดยใช HP Instant Share
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สงเปนเอกสารแนบทางอเีมล
ทานสามารถบันทึกงานสแกนลงยังคอมพิวเตอร และใชคอมพิวเตอรนั้นสงรูป
ภาพที่สแกนแลวเปนเอกสารแนบทางอีเมลได

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการบันทึกรูปภาพที่สแกนแลว โปรดดู การสแกนตนฉบับ
ลงคอมพิวเตอร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงรูปภาพที่สแกนแลวเปนเอกสารแนบทาง อี
เมล โปรดดู HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) ที่หนาจอ
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของซอฟตแวรของทาน

สงโดยใช HP Instant Share
ทานสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพกับเ พ่ือนๆ และครอบครัวไดอยางงายดายโดย
ใช บริการออนไลน HP Instant Share เมื่อใชบริการ HP Instant Share
ทานจะสามารถสงรูปภาพไปใหผูอื่นทางอีเมล หรืออัพโหลดภาพถายเขายัง
อัลบั้มภาพถายออนไลนหรือบริการลางอัดภาพถาย

หมายเหตุ บริการท่ีอธิบายไวเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเทศ/
ภูมิภาค บริการบางประเภทที่อธิบายไวอาจไมมีในประเทศ/ภูมิภาคของ
ทาน

การนํา ูภาพทีส่แกนแลวไปใหดูรวมกัน
1. วางตนฉบับคว่ําหนาบนมุมซายดานหนาของกระจก
2. กด สแกน

เมนู สแกนไปยัง จะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม
3. กด  หรือ  เพ่ือเลือก HP Instant Share

HP All-in-One จะสงรูปภาพที่สแกนแลวไปยังคอมพิวเตอรของทาน ใช
ซอฟตแวร HP Instant Share บนคอมพิวเตอรเพ่ือสงรูปภาพเปนภาพ
ตัวอยางขนาดยอไปที่ผูรับอีเมล (สามารถดาวนโหลดภาพขนาดจริงไดใน
ภายหลังเมื่อสะดวก) หรือที่อัลบั้มภาพถายออนไลนหรือบริการลางอัดภาพ
ถาย หรือไปยังอุปกรณ HP ที่เช่ือมตอเครือขาย

การพิมพรูปภาพทีส่แกนแลว
ทานสามารถพิมพรูปภาพที่สแกนแลวโดยใชซอฟตแวร HP Image Zone
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image
Zone) ที่หนาจอซึ่งจะอยูในซอฟตแวร
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การปรับแตงรูปภาพทีส่แกนแลว
ทานสามารถปรับแตงรูปภาพที่สแกนแลวโดยใชซอฟตแวร HP Image
Zone นอกจากนี้ ยังสามารถแกไขเอกสารที่สแกนแลวโดยใชซอฟตแวรการ
อานอักขระดวยแสง (Optical Character Recognition - OCR)

ปรับแตงภาพถายหรือภาพกราฟกทีส่แกนแลว
ทานสามารถปรับแตงภาพถายหรือภาพกราฟกท่ีสแกนแลวโดยใชซอฟตแวร
HP Image Zone  ซอฟตแวรนี้จะสามารถปรับความสวาง คอนทราส ความ
เขมของสี และอื่นๆ ทานสามารถหมุนรูปภาพโดยใชซอฟตแวร HP Image
Zone
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image
Zone) ที่หนาจอซึ่งจะอยูในซอฟตแวร

แกไขเอกสารทีส่แกนแลว
การสแกนขอความ (หรือการอานอักขระดวยแสง - OCR) จะชวยใหทาน
สามารถนําเนื้อหาในบทความนิตยสาร หนังสือ และส่ิงพิมพอ่ืนเขามาอยูในรูป
แบบเวิรดโปรเซสเซอรหรือโปรแกรมอื่นๆ ไดอีกมากมายซึ่งสามารถแกไขขอ
ความไดเต็มที่ การเรียนรูวิธีการทํา OCR ที่ถูกตองนั้นถือเปนสิ่งสําคัญ หาก
ทานตองการผลการสแกนที่ดีเยี่ยม อยาคาดหวังวาเอกสารขอความทีไ่ดรับ
การสแกนนั้นจะสมบูรณแบบเมื่อทานใชซอฟตแวร OCR เปนครั้งแรก การใช
ซอฟตแวร OCR นั้นเปนศิลปะอยางหน่ึงที่ตองอาศัยเวลาและการฝกฝนจน
ชํานาญ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนเอกสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เอกสารท่ีมทีั้งขอความและภาพ โปรดอานเอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับ
ซอฟตแวร OCR ของทาน
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7 การพิมพจากคอมพิวเตอร 
เครื่อง HP All-in-One สามารถใชกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันใดก็ไดที่ใช
พิมพได วิธีการน้ันจะแตกตางกันเล็กนอย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาทานสั่งพิมพจาก
เครื่องพีซทีี่รันดวย Windows หรือเครื่อง Mac ตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติ
ตามข้ันตอนสําหรับระบบปฏิบัติการในบทนี้

คูมือการใชงานจะแสดงตัวอยางคุณลักษณะการพิมพ เพ่ือชวยใหทานสามารถ
เริ่มใชงาน HP All-in-One เพ่ือพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน สํารวจ
HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) บนหนาจอของ
ซอฟตแวร HP All-in-One เพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับคาการพิมพทั้งหมดที่ HP All-
in-One สนับสนุน ตัวอยางเชน HP Image Zone Help (วิธใีช
HP Image Zone) บนหนาจอจะมีขอมูลเกี่ยวกับการพิมพโปสเตอร การพิมพ
เอกสารหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว และอ่ืนๆ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) โปรดดู การใช Help
(วิธีใช) บนหนาจอ

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะต้ังคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ เมื่อทานพิมพ
จากหรือพิมพโดยใชเทคโนโลยี HP ColorSmart ทานจําเปนตองเปลี่ยนการ
ต้ังคาตางๆ ดวยตัวเองก็ตอเมื่อทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ พิมพลงบน
กระดาษเฉพาะประเภทกระดาษหรือฟลม หรือใชคุณสมบัติพิเศษ

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน (Windows)
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. เลือก HP All-in-One เปนเคร่ืองพิมพ
4. หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ

Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก),
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ), Printer (เครื่องพิมพ), หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

5. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับงานพิมพโดยการใชคุณสมบัติที่มอียูใน
แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) Finishing (การตกแตง)
Effects (เอฟเฟกต) Basics (เบื้องตน) และ Color (สี)
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เคล็ดลับ ทานสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับงานพิมพได
อยางงายดาย โดยการเลือกประเภทงานพิมพที่กําหนดไวแลวใน
แท็บ Printing Shortcuts ช็อตคัทการพิมพ คลิกเลือกประเภท
งานพิมพในรายการ What do you want to do? ทานตองการ
ทําอะไร? คาดีฟอลตสําหรับงานพิมพประเภทนั้นจะถูกกําหนดไว
และสรุปบนแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคั ทการพิมพ) หาก
จําเปน ทานสามารถปรับการตั้งคาไดที่น่ี หรือเปลี่ยนแปลงบนแท็บ
อื่นๆ ในกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) ได

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

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน (Mac)
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหเลือก Page Setup

(ต้ังคาหนากระดาษ)
กรอบโตตอบ Page Setup (ต้ังคาหนากระดาษ) จะปรากฏขึ้น ซึ่ง
สามารถเลือกขนาดกระดาษ แนวการพิมพ และปรับกระดาษได

3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. ระบแุอททริบิวตของหนา:

– เลือกขนาดกระดาษ
– เลือกแนวการวางกระดาษ
– ใสเปอรเซ็นตการปรับขนาด

5. คลิก OK (ตกลง)
6. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหเลือก Print (พิมพ)

กรอบโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้น และพาเนล จํานวนสําเนา &
จํานวนหนา จะเปดข้ึน

7. เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพแตละตัวในปอปอัพเมนใูหเหมาะสมกับงานของ
ทาน

8. คลิก Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ
ทานสามารถปรับแตงการตั้งคาการพิมพของ HP All-in-One เพ่ือจัดการกับ
งานพิมพไมวาจะเปนงานใด
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สําหรับผูใช Windows
กอนเปลี่ยนคาการพิมพ ทานควรตัดสินใจวาตองการเปลี่ยนคาสําหรับเฉพาะ
งานพิมพปจจุบัน หรือตองการตั้งคานี้เปนคาดีฟอลตสําหรับงานพิมพทั้งหมดใน
อนาคต การแสดงคาการพิมพนั้นข้ึนอยูกับวา ทานตองการใชคาที่เปลี่ยนแปลง
กับงานพิมพทั้งหมดในอนาคตหรือตองการใชกับงานพิมพปจจุบันเทานั้น

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพในอนาคต
1. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูัน HP) ใหคลิก

Settings (การตั้งคา) ใหช้ีไปที่ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ)
ตอจากนั้นใหคลิก Printer Settings (การตั้งคาเครื่องพิมพ)

2. ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)

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

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

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

เพ่ือพิมพงาน

ผูใช Mac
ใชกรอบโตตอบ Page Setup (การตั้งคาหนากระดาษ) และ Print (พิมพ)
เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับงานพิมพของทาน การเลือกใชกรอบโตตอบใหตรง
กับการตั้งคาที่ตองการปรับเปลี่ยน

การเปลี่ยนขนาดกระดาษ แนวการพิมพ หรือปรับขนาด
1. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหเลือก Page Setup

(ต้ังคาหนากระดาษ)
2. เลือก HP All-in-One ใน Print Center (ศูนยการพิมพ) (v 10.2)

หรือ Printer Setup Utility (ยูทิลิต้ีการตั้งคาการพิมพ) (v 10.3 หรือ
สูงกวา) กอนเริ่มพิมพ

3. เปลี่ยนคาขนาดกระดาษ แนวการพิมพ และปรับขนาด แลวคลิก OK
(ตกลง)
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การเปลี่ยนคาการพิมพอื่นๆ ทั้งหมด
1. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหเลือก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
3. ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ แลวคลิก Print (พิมพ) เพ่ือพิมพ

งาน

การหยุดงานพิมพ
ถึงแมทานจะสามารถหยุดงานพิมพจากเครื่อง HP All-in-One หรือ
คอมพิวเตอรได แตเพ่ือใหไดผลท่ีดีกวา HP ขอแนะนําใหหยุดงานพิมพที่
เครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ สําหรับผูใช Windows แมวาซอฟตแวรแอพพลิเคชันสวน
ใหญจะออกแบบมาสําหรับระบบ Windows จะใชที่เก็บพักการพิมพ
(print spooler) ของ Windows แตซอฟตแวรแอพพลิเคชันอาจไมได
ใชท่ีเก็บพักการพิมพนั้น ตัวอยางแอพพลิเคชันซอฟตแวรที่ไมไดใชที่เก็บ
พักการพิมพของ Windows คือ PowerPoint ใน Microsoft Office
97
ถาทานไมสามารถยกเลิกงานพิมพดวยข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังตอไปนี้
โปรดอานวิธีการยกเลิกการพิมพแบ็กกราวดในวิธีใชแบบออนไลนของ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

หากตองการหยุดงานพิมพจาก HP All-in-One
➔ กด ยกเลิก บนแผงควบคุม มองหาขอความ Print Cancelled (ยกเลิก

การพิมพแลว) บนจอแผงควบคุม หากไมมขีอความปรากฏขึ้นใหกด ยก
เลิก อีกครั้ง

การหยุดงานพิมพจากคอมพิวเตอร (ผูใช Windows 9x หรือ 2000)
1. ในทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) แลวเลือก

Settings (การตั้งคา) จากนั้นใหคลิก Printers  (เครื่องพิมพ)
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP All-in-One

เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานสามารถดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ
ในทาสกบารของ Windows

3. เลือกงานพิมพที่ตองการยกเลิก
4. ในเมนู Document (เอกสาร) ใหคลิก Cancel Printing (ยกเลิกการ

พิมพ) หรือ Cancel (ยกเลิก) หรือกดปุม DELETE (ลบ) ท่ีคียบอรด
ซึ่งอาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกการพิมพ
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การหยุดงานพิมพจากคอมพิวเตอร (ผูใช Windows XP)
1. ที่ทาสกบารของ Windows ใหคลิกที่ Start  (เร่ิมตน) จากนั้นคลิก

Control Panel  (แผงควบคุม)
2. เปดแผงควบคุม Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
3. ดับเบิลคลิกไอคอน HP All-in-One

เคล็ดลับ ทานสามารถดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพในทาสกบาร
Windows

4. จากนั้น เลือกงานพิมพที่ตองการยกเลิก
5. ในเมนู Document (เอกสาร) ใหคลิก Cancel Printing (ยกเลิกการ

พิมพ) หรือ Cancel (ยกเลิก) หรือกดปุม DELETE (ลบ) ท่ีคียบอรด
ซึ่งอาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกการพิมพ

หากตองการหยุดงานพิมพจากคอมพิวเตอร (Mac)
1. เปด Print Center (ศูนยการพิมพ) (v10.2) หรือ Printer Setup

Utility  (ยูทิลิต้ีการตั้งคาเครื่องพิมพ) (v10.3 หรือสูงกวา) จากโฟลเดอร
Applications:Utilities (แอพพลิเคชัน:ยทูิลิต้ี)

2. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
3. จากเมนู Printers (เครื่องพิมพ) ใหเลือก Show Jobs (แสดงงาน)
4. จากนั้น เลือกงานพิมพที่ตองการยกเลิก
5. คลิก Delete (ลบ)

ซึ่งอาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกการพิมพ
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8 การใชคุณสมบัตโิทรสาร

ทานสามารถใช HP All-in-One เพ่ือสงและรับโทรสาร ซึ่งรวมถึงโทรสารที่
เปนสี

หมายเหตุ กอนสงโทรสาร กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาไดต้ังคา HP All-
in-One สําหรับโทรสารอยางถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัว
ขอ การตั้งคา HP All-in-One เพ่ือใชโทรสาร

คูมือการใชงานนี้จะใหตัวอยางคุณลักษณะโทรสารไว เพ่ือชวยเหลือเมื่อเริ่มตน
ใชเครื่อง HP All-in-One เพ่ือรับสงโทรสาร โปรดดูหนาจอวิธีใช
HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) ที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวร HP All-in-One เพ่ือทราบขอมูลคุณลักษณะโทรสารทั้งหมดที่
เครื่อง HP All-in-One สนับสนุน ตัวอยางเชน หนาจอวิธีใช HP Image
Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) จะใหขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดเวลา
ท่ีจะสงโทรสาร การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคน และอื่นๆ สําหรับขอมูลเกี่ยว
กับ HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) โปรดดู การใช
Help (วิธีใช) บนหนาจอ

การสงโทรสาร
ทานสามารถสงโทรสารไดหลายวิธีทั้งสงโทรสารที่เปนขาวดํา หรือที่เปนสีได
จากแผงควบคุมเครื่อง HP All-in-One นอกจากนี้ ยังสามารถสงโทรสารได
ดวยตนเองจากโทรศัพทที่เครื่องดวยโดยใหทานสนทนากับผูรับกอนที่จะสงโทร
สารได

หากทานตองสงโทรสารไปยังหมายเลขเดิมบอยครั้ง ทานสามารถกําหนดให
หมายเลขนั้นเปนหมายเลขลัด สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต้ังคารายการ
หมายเลขลัด โปรดดูที่ การตั้งคาหมายเลขลัด

สงโทรสารเบื้องตน
ทานสามารถสงโทรสารขาวดําหนาเดียวหรือหลายหนาไดโดยใชแผงควบคุม
ตามที่อธิบายไวดังนี้ หากตองการสงโทรสารที่เปนสีหรือภาพถาย โปรดดูหนาจอ
วิธีใช HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)

หมายเหตุ หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสาร
เสร็จเรียบรอย ใหเปดใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนที่จะสงโทรสาร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ พิมพรายงานยืนยันการโทรสาร
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เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถเลือกสงโทรสารดวยตนเองโดยใช
โทรศัพทหรือปุมกดบนหนาจอ ซึ่งจะชวยใหสามารถควบคุมความเร็วใน
การโทรได คุณลักษณะ ินี้มปีระโยชนมากเมื่อทานตองการใชบัตร
โทรศัพทเพ่ือชําระคาโทรศัพท และตองกดปุมตางๆ เมื่อไดรับสัญญาณใน
ขณะโทร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ การสงโทรสารจาก
โทรศัพทดวยตนเอง หรือ การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทท่ีหนาจอ

1. ใสเอกสารตนฉบับลงในถาดปอนตนฉบับโดยหงายหนาที่มขีอความขึ้น
หากตองการสงโทรสารหนาเดียว ก็สามารถวางตนฉบับบนกระจกได

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตน
ฉบับลงในถาดปอนตนฉบับ ท้ังนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนา
จากบนกระจกได

2. กด โทรสาร
หนาจอ Fax Number (ใสหมายเลขโทรสาร) จะปรากฏขึ้น

3. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด หมายเลขลัด หรือกดปุม
หมายเลขลัดแบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกโทรหมายเลขลัดนั้น หรือกด โทรซ้ํา/
หยุด เพ่ือโทรหมายเลขลาสุดที่เคยโทรไว

4. กด เริ่มพิมพสดีํา
– หากเครื่อง HP All-in-One ตรวจพบวามตีนฉบับอยูในตัวปอนตน

ฉบับอัตโนมัต ิเคร่ือง HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับนั้น
ไปยังหมายเลขที่ทานกด

– แตหาก HP All-in-One ไมพบตนฉบับในตัวปอนตนฉบับ
อัตโนมัต ิขอความ Fax from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับตน
แผนกระจก?) จะปรากฏขึ้น ตรวจดูวาทานไดใสตนฉบับไวบน
แผนกระจกแลว จากน้ันกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช)

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
ทานสามารถกดหมายเลขโทรสารบนโทรศัพทที่ใชสายเดียวกันได หรือจะใช
HP All-in-One ก็ไดหากทานคิดวาสะดวกกวาการกดปุมหมายเลขบน
โทรศัพท โดยที่ไมตองกดปุมบนแผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One วิธีสง
โทรสารแบบนี้คือการสงโทรสารดวยตนเอง เมื่อสงโทรสารดวยตนเอง ทานจะ
ไดยินเสียงสัญญาณการโทร และเสียงโทรศัพท หรือเสียงอ่ืนๆ จากแปนหูฟง
โทรศัพท ซึ่งจะชวยใหใชบัตรโทรศัพทเพ่ือสงโทรสารไดงายข้ึน
ทางผูรับโทรสารอาจรับสายดวยตนเอง หรือมเีครื่องโทรสารรับสายนี้ ข้ึนอยูกับ
วาผูรับโทรสารจะตั้งคาเครื่องโทรสารของตนอยางไร หากผูรับโทรสารรับสาย
ดวยตนเอง ทานจะสามารถพูดคุยกับผูรับสายน้ีกอนสงโทรสารได แตหากเปน
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เครื่องโทรสารรับสายนี้ ทานจะสามารถสงโทรสารไปยังเครื่องดังกลาวไดทันที
เมื่อไดยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสารปลายทาง

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
1. ใสเอกสารตนฉบับลงในถาดปอนตนฉบับโดยหงายหนาที่มขีอความขึ้น

หมายเหตุ หากทานวางตนฉบับของทานบนกระจก จะทําใหไมรอง
รับคุณลักษณะนี้ ทานจะตองวางตนฉบับลงในถาดปอนตนฉบับ

2. กดหมายเลขที่แปนบนโทรศัพทที่ตอกับเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หามกดปุมบนแผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One
เมื่อสงโทรสารดวยตนเอง ทานตองกดหมายเลขโทรศัพทของผูรับ
บนแปนโทรศัพท

3. ถาผูรับรับสาย ทานสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได

หมายเหตุ แตหากเปนเคร่ืองโทรสารรับสายน้ี ทานจะไดยิน
สัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสารปลายทาง ดําเนินการในขั้นตอ
ไปเพื่อสงโทรสาร

4. เมื่อพรอมท่ีจะสงโทรสารแลว ใหกด โทรสาร บนแผงควบคุมของเครื่อง
HP All-in-One

5. เมื่อมคํีาสั่งปรากฏขึ้น กด 1 เพ่ือเลือก Send Fax (สงโทรสาร) แลวกด
เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพสี

หมายเหตุ หากมกีารพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกด
ปุม Start (เริ่ม) ที่โทรสารของผูรับเมื่อไดยินสัญญาณโทรสารดวย

โทรศัพทจะไมมเีสียงสัญญาณในขณะท่ีสงโทรสาร ซึ่งทานสามารถวางสาย
ในชวงนี้ได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวา
จะสงโทรสารเสร็จ

การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพททีห่นาจอ
การโทรโดยกดปุมบนหนาจอจะชวยใหทานสามารถกดหมายเลขบนแผงควบคุม
เหมือนกับการโทรศัพทปกติ เมื่อสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอ ทานจะได
ยินเสียงสัญญาณการโทร และเสียงโทรศัพท หรือเสียงอื่นๆ จากลําโพงของ
HP All-in-One ซึ่งจะชวยใหทานสามารถตอบสนองไดทันทีในขณะที่กดปุม
รวมทั้งสามารถควบคุมจังหวะการโทรไดดวย

เคล็ดลับ หากทานตองการกดปุมบนหนาจอเพื่อสงโทรสารโดยใชบัตร
โทรศัพท HP ขอแนะนําใหสรางรายการหมายเลขลัดเพ่ือเก็บรหัสผูใ ช
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บัตรโทรศัพท (PIN) ของทาน หากทานไมเก็บรหัสผูใ ชบ ัตรโทรศัพท
(PIN) ในหมายเลขลัด อาจจะไมสามารถปอนรหัส PIN ไดอยางรวดเร็ว
เครื่อง HP All-in-One อาจสงสัญญาณโทรสารกอนที่ทานจะปอนรหัส
PIN เสร็จทําใหการโทรไมสําเร็จ

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเสียงเอาไว มิเชนนั้นทานจะไม
ไดยินเสียงการโทร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ การปรับระดับ
เสียง

การสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอทีแ่ผงควบคุม
1. ใสเอกสารตนฉบับลงในถาดปอนตนฉบับโดยหงายหนาที่มขีอความขึ้น

หากตองการสงโทรสารหนาเดียว เชนภาพถาย ก็สามารถวางตนฉบับบน
กระจกได

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตน
ฉบับลงในถาดปอนตนฉบับ ท้ังนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนา
จากบนกระจกได

2. กด โทรสาร แลวกด เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพสี
– หากเครื่อง HP All-in-One พบวามตีนฉบับอยูในตัวปอนตนฉบับ

อัตโนมัต ิทานจะไดยินสัญญาณการโทร
– แตหาก HP All-in-One ไมพบตนฉบับในตัวปอนตนฉบับ

อัตโนมัต ิขอความ Fax from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับตน
แผนกระจก?) จะปรากฏขึ้น ตรวจดูวาทานไดใสตนฉบับไวบน
แผนกระจกแลว จากน้ันกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช)

3. เมื่อไดยินเสียงการโทร ใหใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมหมายเลขบนแผง
ควบคุม

4. ปฏิบัติตามขอความเตือนที่อาจเกิดข้ึน

เคล็ดลับ หากใชบัตรโทรศัพทเพ่ือสงโทรสาร เมื่อปรากฏคําส่ังให
ปอนรหัสผูใชบัตรโทรศัพท กด หมายเลขลัด หรือปุมการโทรหมาย
เลขลัดสัมผัสเดียวเพ่ือเลือกหมายเลขลัดท่ีเก็บรหัส PIN ไว

โทรสารของทานจะถูกสงเมื่อเครื่องโทรสารที่รับตอบรับ

การรับโทรสาร
การตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) จะกําหนดให HP All-in-One
สามารถรับโทรสารอัตโนมัติหรือใหทานรับโทรสารดวยตนเอง หากตั้งคาตัว
เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน Off (ปด) ทานจะตองรับโทร
สารดวยตนเอง หากตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปน On (เปด)
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ซึ่งเปนคาดีฟอลต เครื่อง HP All-in-One จะรับสายท่ีเขามาโดยอัตโนมัติ และ
รับโทรสารหลังจากเสียงเรียกเขาดังครบจํานวนครั้งตามที่กําหนดไวใน Rings
to Answer (เสียงเรียกเขา) (จํานวนครั้งของ Rings to Answer (เสียง
เรียกเขา) ที่กําหนดไวเปนคาดีฟอลตคือหาครั้ง) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) โปรดดู การตั้งโหมดตอบรับ

หมายเหตุ หากทานใสตลับหมึกสําหรับการพิมพภาพถายไว ทานอาจ
ตองเปลี่ยนเปนตลับหมึกพิมพสีดําเมื่อจะรับโทรสาร โปรดดู การใชตลับ
หมึกพิมพภาพถาย

การรับโทรสารดวยตนเอง
หากทานต้ังเครื่อง HP All-in-One ใหรับโทรสารดวยตนเอง (ตัวเลือก Auto
Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) จะถูกต้ังคาเปน Off (ปด)) หรือทานรับสายแลว
ไดยินเสียงสัญญาณโทรสาร ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในสวนนี้เพ่ือรับโทรสาร
1. ทานตองเปดเครื่อง HP All-in-One ไวและใสกระดาษไวในถาดรับ

กระดาษใหเรียบรอย
2. นําตนฉบับออกจากถาดปอนตนฉบับ
3. หากทานกําลังสนทนากับผูสงอยู แจงใหผูสงกด Start (เริ่ม) บนเครื่อง

โทรสาร
4. เมื่อไดยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสารเขามา กรุณาปฏิบัติดังนี้:

a. กด โทรสาร บนแผงควบคุมของ HP All-in-One
b. เมื่อปรากฏคําสั่ง กด 2 เพ่ือเลือก Receive (รับ)
c. หลังจากเครื่อง HP All-in-One เริ่มรับโทรสาร ทานสามารถวางหู

โทรศัพทได

เคล็ดลับ หากโทรศัพทที่ใชนั้นใชสายเดียวกับเครื่อง HP All-in-
One แตไมไดเสียบที่พอรต "2–EXT" ตรงดานหลังของเครื่อง
HP All-in-One ทานอาจจะอยูไกลเกินกวาจะไปที่แผงควบคุมบน
เครื่อง HP All-in-One หากทานไมสามารถไปถึงแผงควบคุม ให
รอสักครู แลวกด 1 2 3 ที่โทรศัพท
หากเครื่อง HP All-in-One ยังไม เริ่มรับโทรสาร ใหรอตอไปสัก
ครู แลวกด 1 2 3 อีกครั้ง หลังจากเครื่อง HP All-in-One เร่ิมรับ
โทรสาร ทานสามารถวางหูโทรศัพทได

ตั้งคาการรับโทรสารสํารอง
ทานสามารถตั้งคาของ HP All-in-One ใหเก็บโทรสารทั้งหมดที่ได หรือใหเก็บ
เฉพาะโทรสารที่สงเขามาขณะอุปกรณขัดของ หรือไมเก็บโทรสารที่ไดรับไว
เลย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะที่ตองการและขอกําหนดดานความปลอดภัย
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หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One จะลบโทรสารทั้งหมดในหนวยความ
จําเมื่อปดเครื่อง HP All-in-One นอกจากนี้ ยังสามารถลบโทรสารจาก
หนวยความจํา โดยการลางบันทึกโทรสารจาก Setup Menu(เมนกูาร
ต้ังคา) หรือเปลี่ยนโหมด Backup Fax Reception (การรับโทรสาร
สํารอง) เปน Off (ปด) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่หนาจอวิธีใช
HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)

โหมด Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) มีดังน้ี: On
(เปด), On Error Only (เปดเฉพาะเมื่อเกิดขอขัดของ) และ Off (ปด)
● On คือคาที่ต้ังไวเปนคาดีฟอลต เมื่อ Backup Fax Reception (การ

รับโทรสารสํารอง) ถูกต้ังไวเปน On (เปด) เคร่ือง HP All-in-One จะ
เก็บโทรสารทั้งหมดไวในหนวยความจํา ดังนั้น ทานก็จะสามารถสั่งพิมพ
โทรสารลาสุดที่บันทึกไวในหนวยความจําไดไมเกิน 8 ชุด สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ การสั่งพิมพโทรสารที่อยูในหนวยความจํา

หมายเหตุ หลังจากที่หนวยความจําเต็ม เครื่อง HP All-in-One
จะบันทึกขอมูลโทรสารที่ไดรับเขามาใหมทับขอมูลโทรสารที่เกาที่สุด
ที่พิมพออกมาแลว หากหนวยความจําเต็มเน่ืองจากยังไมไดส่ังพิมพ
โทรสารใดๆ เครื่อง HP All-in-One จะหยุดรับสายโทรสาร

● On Error Only (เปดเฉพาะเมื่อเกิดขอขัดของ) จะสั่งใหเครื่อง HP All-
in-One เก็บโทรสารในหนวยความจําเฉพาะเมื่อเกิดขอขัดของที่ทําให
เครื่อง HP All-in-One ไมสามารถพิมพโทรสารน้ันได (เชน หาก
HP All-in-One กระดาษหมด)  เครื่อง HP All-in-One จะเก็บโทรสารที่
เขามาไวเรื่อยๆ ตราบเทาที่ยังมพ้ืีนที่หนวยความจําเหลืออยู (หากหนวย
ความจําเต็ม HP All-in-One จะหยุดรับโทรสารที่เขามา) เมื่อแกไขขอขัด
ของแลว โทรสารที่เก็บไวในหนวยความจําจะถูกพิมพออกมาโดยอัตโนมัติ
และโทรสารนั้นจะถูกลบออกจากหนวยความจํา

● Off (ปด) หมายถึง จะไมมีการเก็บโทรสารไวในหนวยความจําเลย (เชน
ทานอาจตองการปด Backup Fax Reception (การรับโทรสาร
สํารอง) เนื่องจากเหตุผลดานความปลอดภัย) หากเกิดขอขัดของที่ทําให
HP All-in-One พิมพโทรสารไมได (เชน เครื่อง HP All-in-One
กระดาษหมด) HP All-in-One จะหยุดรับโทรสารที่สงเขามา

หมายเหตุ หากเปดใชงาน Backup Fax Reception (การรับ โทร
สารสํารอง) เอาไวแตปดเครื่อง HP All-in-One โทรสารทั้งหมดที่เก็บ
ไวในหนวยความจําจะถูกลบทิ้ง รวมทั้งโทรสารที่ยังไมไดพิมพ ซึ่งอาจถูก
สงมาถึงทานในขณะท่ีเครื่อง HP All-in-One กําลังเกิดขอขัดของ ทาน
จําเปนตองติดตอขอใหผูสงทําการสงโทรสารนั้นมาใหใหมอีกครั้ง (หาก
ตองการทราบรายการโทรสารที่สงมาถึง กรุณาสั่งพิมพบันทึกโทรสาร
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บันทึกโทรสารซึ่งเก็บรายการจํานวนโทรสารที่ทานไดรับ จะไมถูกลบทิ้ง
เมื่อปดเครื่อง HP All-in-One หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึก
โทรสาร โปรดดูหนาจอวิธีใช HP Image Zone Help (วิธใีช
HP Image Zone) )

วิธต้ัีงการรับโทรสารสํารองจากแผงควบคุม
1. กด ตั้งคา
2. กด 5 จากนั้นกด 5 อีกครั้ง

ซึ่งเปนการเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง)
จากนั้นเลือก Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)

3. กด  เพ่ือเลือก On (เปด), On Error Only (เปดเฉพาะเมื่อเกิดขอ ขัด
ของ) หรือ Off (ปด)

4. กด OK

การสั่งพิมพโทรสารทีอ่ยูในหนวยความจํา
หากทานเลือกโหมดใน Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)
ไวเปน On (เปด) เครื่อง HP All-in-One จะเก็บโทรสารที่ไดรับไวในหนวย
ความจําไมวาเครื่องจะเกิดขอขัดของหรือไมก็ตาม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูหัวขอ ต้ังคาการรับโทรสารสํารอง

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One จะลบโทรสารทั้งหมดในหนวยความ
จําเมื่อปดเครื่อง HP All-in-One นอกจากนี้ ยังสามารถลบโทรสารจาก
หนวยความจํา โดยการลางบันทึกโทรสารจาก Setup Menu (เมนกูาร
ต้ังคา) หรือเปลี่ยนโหมด Backup Fax Reception (การรับโทรสาร
สํารอง) เปน Off (ปด) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่หนาจอวิธีใช
HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)

ทานจะสามารถสั่งพิมพโทรสารลาสุดที่บันทึกไวในหนวยความจําอีกครั้งไดไม
เกิน 8 ชุดหากโทรสารนั้นยังอยูในหนวยความจํา ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของ โทร
สารในหนวยความจําดวย ตัวอยางเชน ทานอาจจําเปนตองพิมพโทรสารใหม
หากทําสําเนาโทรสารชุดเกาที่พิมพไวแลวหายไป

1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. กด ตั้งคา
3. กด 6 จากนั้นกด 5

ซึ่งเปนการเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Reprint Faxes in
Memory (การพิมพโทรสารในหนวยความจําซ้ํา)
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โทรสารจะถูกพิมพตามลําดับยอนหลังจากท่ีไดรับ โดยพิมพโทรสารที่ไดรับ
ลาสุดกอน ตามดวยลําดับถัดไป

4. หากตองการหยุดพิมพโทรสารจากหนวยความจํา กดปุม ยกเลิก

การพิมพรายงาน
ทานสามารถตั้งคาเครื่อง HP All-in-One ใหพิมพรายงานขอผิดพลาดในการ
พิมพและรายงานการยืนยันของการรับและสงโทรสารแตละครั้งไดโดย
อัตโนมัติ ทานยังสามารถพิมพรายงานของระบบไดดวยตนเองตามที่ตองการ
รายงานเหลาน้ีจะใหขอมูลของระบบที่เปนประโยชนเกี่ยวกับเครื่อง HP All-in-
One
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางรายงานจากระบบ โปรดดูท่ีหนาจอ
วิธีใช HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone)

พิมพรายงานยืนยันการโทรสาร
หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จเรียบรอย ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนที่จะสง
โทรสาร เลือก On Fax Send (เกี่ยวกับการสงโทรสาร) หรือ Send &
Receive (สง & รับ)
1. กด ตั้งคา
2. กด 2 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Print Report (การพิมพรายงาน) จากนั้นเลือก Fax
Report Setup (การตั้งคารายงานโทรสาร)

3. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงตอไปน้ี จากน้ันกด OK

Off (ปด) ไมตองพิมพรายงานยืนยันการโทรสาร เมื่อไมมีปญหา
ในการสงและรับ ซึ่งจะตั้งไวเปนคาดีฟอลต

On Fax
Send (เกี่ยว
กับการสงโทร
สาร)

พิมพรายงานยืนยันการสงโทรสารทุกชุด

On Fax
Receive
(เกี่ยวกับการ
รับโทรสาร)

พิมพรายงานยืนยันการรับโทรสารทุกชุด
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Send &
Receive 
(สง & รับ)

พิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสารทุกชุด

พิมพรายงานขอขัดของเมื่อรับสงโทรสาร
ทานสามารถกําหนดคา HP All-in-One เพ่ือใหพิมพรายงานอัตโนมัติเมื่อเกิด
ขอขัดของขณะรับสงโทรสาร

1. กด ตั้งคา
2. กด 2 จากนั้นกด 2

ซึ่งเปนการเลือก Print Report (การพิมพรายงาน) จากนั้นเลือก Fax
Error Report (รายงานโทรสารผิดพลาด)

3. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงตอไปน้ี จากน้ันกด OK

Send &
Receive
(สง & รับ)

เครื่องจะพิมพรายงานเมื่อเกิดขอขัดของใดๆ ก็ตามเกี่ยว
กับโทรสาร (คาดีฟอลต) ซึ่งจะต้ังไวเปนคาดีฟอลต

Off (ปด) ไมพิมพรายงานขอขัดของใดๆ ที่เกิดข้ึนกับโทรสาร

On Fax
Send (เกี่ยว
กับการสงโทร
สาร)

เครื่องจะพิมพเมื่อเกิดขอขัดของในการสงโทรสาร

On Fax
Receive
(เกี่ยวกับการ
รับโทรสาร)

เครื่องจะพิมพเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการรับ

การหยุดรับสงโทรสาร
ทานสามารถยกเลิกโทรสารที่กําลังสงหรือรับไดตลอดเวลา

การหยุดรับสงโทรสารโดยใชแผงควบคุม
➔ กด ยกเลิก ท่ีแผงควบคุมเพื่อระงับโทรสารที่ทานกําลังสงหรือรับมองหาขอ

ความ Fax Cancelled (ยกเลิกการรับสงโทรสารแลว) บนจอแผงควบ
คุม หากไมมีขอความปรากฏขึ้น ใหกด ยกเลิก ทุกครั้ง
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เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาใดๆ ที่เริ่มพิมพไปแลว จากนั้น
จะ    ยกเลิกการพิมพโทรสารสวนที่ยังเหลืออยูโดยอาจใชเวลาสักครู

การยกเลิกหมายเลขทีก่ําลังโทร
➔ กด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกหมายเลขที่ทานกําลังโทรอยู
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9 การสั่งซื้อวัสดุ

ทานสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑของ HP เชน กระดาษประเภทที่แนะนําและตลับ
หมึกพิมพทางระบบออนไลนไดจากเว็บไซตของ HP

การสั่งซื้อกระดาษ แผนใส หรือวัสดพุิมพอ่ืนๆ
หากทานตองการสั่งซื้อวัสดุสําหรับพิมพเชน HP Premium Paper,
HP Premium Plus Photo Paper หรือ HP Premium Inkjet
Transparency Film ใหไปที่ www.hp.com/learn/suresupply เมื่อระบบ
แจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนา
จอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากน้ันคลิกที่ลิงคสําหรับการเลือกซื้อในหนานั้น

การสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ
หากตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพสําหรับ HP All-in-One ใหไปท่ี  
www.hp.com/learn/suresupply เมื่อระบบแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/
ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จาก
นั้นคลิกที่ลิงคสําหรับการเลือกซื้อในหนานั้น เครื่อง HP All-in-One สามารถ
ใชไดกับตลับหมึกพิมพตอไปนี้:

ตลับหมึกพิมพ หมายเลขสั่งซื้อใหมของ HP

ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ตสีดํา HP #27 ตลับหมึกพิมพสีดํา
#56 ตลับหมึกพิมพสีดําความจุสูง

ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ตสามสี HP #22 ตลับหมึกพิมพสี

ตลับหมึกพิมพภาพถายอิงคเจ็ต HP #58 ตลับหมึกพิมพภาพถายสี

นอกจากนี้ หากตองการสั่งซื้อใหม ทานก็สามารถคนหาหมายเลขสั่งซื้อตลับหมึก
พิมพท้ังหมดที่เครื่องพิมพของทานรองรับได โดยการปฏิบัติดังตอไปนี้:
● สําหรับ ผูใช Windows: ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลู

ชัน HP) ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่ Print Settings
(การตั้งคาการพิมพ) ตอจากน้ันใหคลิก Printer Toolbox (กลองเครื่อง
มือเครื่องพิมพ) คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกโดย
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ประมาณ) จากนั้นคลิก Print Cartridge Ordering Information
(ขอมูลการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ)

● สําหรับ ผูใช Mac: ใน HP Image Zone ใหคลิกแท็บ Devices
(อุปกรณ) ในสวน Select Devices (เลือกอุปกรณ) ใหคลิกไอคอน
สําหรับ HP All-in-One ในสวน Device Options (ตัวเลือกอุปกรณ)
ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวเลือก Maintain Printer (ดูแล
เครื่องพิมพ) เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก HP All-in-One แลวคลิก
Utilities (ยูทิลิต้ี) จากปอปอัพเมนู เลือก Supplies (อุปกรณ)

นอกจากนี้ ทานยังสามารถติดตอตัวแทนจําหนาย HP ในประเทศของทาน หรือ
ไปท่ี www.hp.com/support เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของหมายเลขสั่งซื้อ
ตลับหมึกพิมพสําหรับ HP All-in-One

การสั่งซื้ออุปกรณอื่นๆ
หากตองการสั่งซื้ออุปกรณอื่นๆ เชน ซอฟตแวร HP All-in-One สําเนาคูมือ
การใชงานท่ีพิมพ คูมือการติดต้ัง หรือช้ินสวนอะไหลอื่นๆ โปรดโทรติดตอ
หมายเลขตอไปนี้:
● ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา โทร 1-800-474-6836 (1-800-HP

invent)
● ในยุโรป โทร +49 180 5 290220 (เยอรมน)ี หรือ +44 870 606

9081 (สหราชอาณาจักร)
หากตองการสั่งซื้อซอฟตแวร HP All-in-One ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ โปรด
ติดตอหมายเลขโทรศัพทสําหรับประเทศ/ภูมิภาคของทาน หมายเลขดานลาง
แสดงวันที่พิมพคูมือฉบับนี้ ทานสามารถดูรายการหมายเลขโทรศัพทปจจุบัน
สําหรับการสั่งซื้อไดที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับ
สนุนทางเทคนิค

ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขติดตอเพื่อสั่งซื้อ

เอเชียแปซิฟก (ยกเวนประเทศญี่ปุน) 65 272 5300

ออสเตรเลีย 1300 721 147

ยุโรป +49 180 5 290220 (เยอรมนี)
+44 870 606 9081 (สหราช
อาณาจักร)

นิวซีแลนด 0800 441 147

บท 9

96 HP Officejet 5600 All-in-One series

กา
รส
ั่งซ
ื้อว
ัสด
ุ

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=prodhomes&h_lang=th&h_cc=all&h_product=hpofficeje441141&h_page=hpcom
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=prodhomes&h_lang=th&h_cc=all&h_product=hpofficeje441141&h_page=hpcom


ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขติดตอเพื่อสั่งซื้อ

แอฟริกาใต +27 (0)11 8061030

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 1-800-HP-INVENT
(1-800-474-6836)

(ทําตอ)
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10 การดูแลรักษาเครื่อง HP All-in-
One
HP All-in-One ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอยในบางครั้ง ทานอาจตอง
ทําความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปดเพ่ือกําจัดฝุนบนพื้นผิว และเพื่อให
สําเนาและงานสแกนสะอาดทานจะตองเปลี่ยน ปรับตําแหนง หรือทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพของทานเปนครั้งคราวบทนี้เปนคําแนะนําดานการดูแล
รักษาเครื่อง HP All-in-One ใหอยูในสภาพการใชงานที่สมบูรณ โปรดปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการดูแลรักษาเหลาน้ีตามความจําเปน

การทําความสะอาดเครื่อง HP All-in-One
ทานจําเปนตองทําความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปด เพ่ือใหสําเนาและภาพ
สแกนออกมาชัดเจน ทานอาจตองปดฝุนภายนอกของเครื่อง HP All-in-One
ดวย

การทําความสะอาดกระจก
กระจกที่สกปรกเนื่องจากรอยนิ้วมือ รอยเปอน เศษผม และฝุนบนพื้นผิวกระจก
จะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทํางานอยางถูก
ตองของคุณสมบัติตางๆ เชน Fit to Page (พอดีหนา)

การทําความสะอาดกระจก
1. ใหปดเครื่อง HP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน

หมายเหตุ เมื่อทานถอดปลั๊กไฟออก เครื่องจะลบวันที่และเวลาออก
ทานจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไป สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การต้ังวันที่และเวลา โทรสารที่เก็บไวใน
หนวยความจําทั้งหมดก็จะถูกลบออกไปดวย

2. ทําความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ํายาทําความ
สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน
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ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน นํ้ายาขัดเงา เบนซิน หรือ
คารบอนเตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ได หามเทหรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึม
ลงไปใตกระจกและทําความเสียหายตอเครื่อง

3. เช็ดกระจกใหแหงโดยใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเพื่อปองกันไมใหกระจก
เปนรอย

การทําความสะอาดแถบกระจกในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
1. ยกฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

2. ยกฝาขึ้น ในลักษณะเดียวกับขณะที่ทานวางตนฉบับลงบนกระจก

3. ยกตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

มีแถบกระจกอยูใตตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
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4. ทําความสะอาดแถบกระจกดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ํายาทําความสะอาด
กระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

คําเตือน หามใชสารกัดกรอน น้ํายาขัดเงา เบนซิน หรือ
คารบอน   เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจทําใหเสียหายไดหาม
วางหรือฉีดของเหลวบนกระจกโดยตรง ของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใต
กระจกและทําใหอุปกรณเสียหายได

5. เลื่อนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติตํ่าลง และปดฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
6. ปดฝา

การทําความสะอาดแผนรองฝาปด
เศษผงเล็กๆ อาจสะสมอยูที่แผนรองฝาปดใตฝาเครื่อง HP All-in-One
1. ปดเครื่อง HP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน
2. ทําความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ําสบูออนๆ และ

น้ําอุน
ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรองฝา
ปด

3. ใชผาชามัวสหรือผานุมเช็ดแผนรองใหแหง

ขอควรระวัง อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทําใหเกิดรอย
ขีดขวน

4. หากจําเปนตองทําความสะอาดเพิ่ม ใหทําซ้ําข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกครั้งเพื่อ
เช็ดแอลกอฮอลออก

ขอควรระวัง โปรดระวัง อยาทําแอลกอฮอลหกบนกระจกหรือสวนที่
มีสีของเคร่ือง HP All-in-One เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณเสียหาย
ได
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การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก
ใชผานุมหรือฟองน้ําเปยกหมาดๆ เช็ดฝุน รอยเปอน และคราบสกปรกออกจาก
ตัวเครื่องทานไมจําเปนตองทําความสะอาดสวนภายในของ HP All-in-One
อยาวางของเหลวไวใกลแผงควบคุมและสวนภายในของตัวเครื่อง HP All-in-
One

ขอควรระวัง  เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับสวนที่เปนสีของ
เครื่อง HP All-in-One อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทําความสะอาด
ที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลกับแผงควบคุม ถาดปอนเอกสาร ฝา หรือ
สวนท่ีเปนสีของเครื่อง

พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ถาทานพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องกอน
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ รายงานน้ีจะใหขอมูลที่มปีระโยชนเกี่ยวกับอุปกรณ ซึ่ง
รวมถึงตลับหมึกพิมพดวย

1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด
ปอนกระดาษ

2. กด ตั้งคา
3. กด 2 จากนั้น กด 6

ซึ่งเปนการเลือก Print Report (พิมพรายงาน) จากนั้นเลือก Self-
Test Report (รายงานการทดสอบเครื่อง)
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง ซึ่งอาจระบุ
สาเหตุของปญหาการพิมพ

4. ตรวจสอบใหแนใจวาแถบสีไมขาดหาย
หากแถบสีดําหายไป สีจาง เปนเสนริ้ว หรือแตกเปนเสนเล็กๆ อาจระบุได
วามีปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพภาพถายหรือตลับหมึกพิมพสีดําในชอง
เสียบทางขวา
หากแถบเสนใดเสนหนึ่งในสามแถบที่เหลือหายไป สีจาง เปนเสนริ้ว หรือ
แตกเปนเสนเล็กๆ อาจระบุไดวามปีญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพชนิดสามสี
ในชองเสียบทางซาย
หากแถบสีไมปรากฎเปนสีดํา ส ีน้ําเงิน สีแดงและสีเหลือง ทานอาจตองทํา
ความสะอาดตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ทานอาจตอง
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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หมายเหตุ ตัวอยางรูปแบบการทดสอบตลับหมึกพิมพปกติและตลับหมึก
พิมพท่ีผิดปกติ โปรดดูที่หนาจอ HP Image Zone Help (วิธใีช
HP Image Zone) ซึ่งมีอยูในซอฟตแวรของทาน

การดูแลตลับหมึกพิมพ
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพสูงสุดจากเครื่อง HP All-in-One ทานควรทําตาม
ข้ันตอนการดูแลรักษางายๆ บางประการ ซึ่งในสวนนี้จะแนะนําการจัดการตลับ
หมึกพิมพ และว ิธีการเปลี่ยน ปรับตําแหนง และทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

การดูแลตลับหมึกพิมพ
กอนเปลี่ยนหรือทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ทานควรดูช่ือช้ินสวนและวิธี
จัดการเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

จับตลับหมึกพิมพดานท่ีเปนพลาสติกสีดํา โดยใหฉลากอยูดานบนหามสัมผัส
หนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก

หมายเหตุ ระวังอยางทําตลับหมึกพิมพหลนเพราะอาจทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหาย ไมสามารถใชได
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การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
เมื่อปริมาณหมึกของตลับหมึกพิมพเหลือนอย จะปรากฏขอความขึ้นบนจอที่แผง
ควบคุม

เคล็ดลับ  ทานยังสามารถใชคําแนะนําเหลาน้ีเพ่ือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสี
ดําดวยตลับหมึกพิมพภาพถาย เพ่ือการพิมพ ภาพถายสีท่ีมคุีณภาพสูง

หมายเหตุ ทานสามารถตรวจสอบหมึกท่ีเหลืออยูในตลับหมึกโดยการใช
ซอฟตแวร HP Image Zone ที่มากับเครื่อง HP All-in-One สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนาจอ HP Image Zone Help (วิธใีช
HP Image Zone) ที่มีอยูในซอฟตแวร

เมื่อทานไดรับขอความเตือนบนจอที่แผงควบคุมวาปริมาณหมึกเหลือนอย ทาน
ควรมีตลับหมึกพิมพพรอมสําหรับเปลี่ยนนอกจากนี้ ทานควรเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพเมื่อพบวาขอความมสีีจางหรือพบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพซึ่งเกี่ยว
ของกับตลับหมึกพิมพ

หากตองการหาหมายเลขการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพทุกรุนที ่ เครื่อง HP All-in-
One สนับสนุน โปรดดู การสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ หากตองการสั่งซื้อตลับหมึก
พิมพสําหรับ HP All-in-One ใหไปท่ี   www.hp.com/learn/suresupply
เมื่อระบบแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนํา
บนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกที่ลิงคสําหรับการเลือกซื้อในหนาน้ัน

หากตองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP All-in-One

ขอควรระวัง หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยูในขณะที่ทานเปด
ฝาแครตลับหมึกพิมพเพ่ือถอดตลับหมึกพิมพ เครื่อง HP All-in-
One จะไมปลอยตลับหมึกพิมพออกมาใหเปลี่ยน ทานอาจทําให
เครื่อง HP All-in-One เสียหาย หากพยายามถอดตลับหมึกพิมพ
ออก ในขณะที่ตลับหมึกพิมพไมไดหยุดอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง

2. เปดฝาแครตลับหมึกโดยการดึงออกไปทางดานหนา
ตลับหมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
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3. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบน
ตลับหมึกพิมพเพ่ือปลดออกมา
หากทานกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสามสี ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบทางซาย
หากทานจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพภาพถายหรือตลับหมึกพิมพสีดํา ใหถอด
ตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบทางขวา

1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี
2 ชองเสียบสําหรับตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสีดํา

4. ดึงตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบในลักษณะ ี่เขาหาตัว
5. หากทานกําลังถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกเพื่อใสตลับหมึกพิมพภาพถาย

ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู การใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
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หากทานกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ เนื่องจากปริมาณหมึกอยูในระดับตํ่า
หรือหมึกหมด ควรนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค
เจ็ต HP ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึก
พิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไป
ที่เว็บไซตตอไปนี้:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
inkjet.html

6. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอ่ืนนอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวัง หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การ
สัมผัสสวนตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิด
พลาด และเกิดปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

7. เลื่อนตลับหมึกพิมพใหมเขาไปในชองวาง จากนั้นคอยๆ ดันสวนบนสุดของ
ตลับหมึกพิมพออกไปขางหนา เมื่อตลับหมึกพิมพเขา ที่จะไดยินเสียงดังคลิ
ก
หากทานใสตลับหมึกพิมพสามสี ใหเล่ือนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบทาง
ซาย
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หากทานใสตลับหมึกพิมพสีดําหรือตลับหมึกพิมพภาพถาย ใหเลื่อนตลับ
หมึกพิมพลงในชองเสียบทางขวา

8. ปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

การใชตลับหมึกพิมพภาพถาย
ทานสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพสีที่ทานพิมพ และทําสําเนาไดดีที่สุดดวย
เครื่อง HP All-in-One โดยการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพภาพนําตลับหมึกพิมพสีดํา
ออกและใสตลับหมึกพิมพภาพเขาไปแทน เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพชนิดสามสี
และตลับหมึกพิมพภาพแลว ทานจะมีระบบสีหกสี ซึ่งจะชวยทําใหภาพสีที่ออกมา
มีคุณภาพดีข้ึน
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เมื่อทานตองการพิมพเอกสารขอความปกติ ใหสลับตลับหมึกพิมพสีดําใสเขาไป
ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพเพ่ือปองกันตลับหมึกพิมพขณะที่ไมไดใช

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย โปรดดู การ
สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

● สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ โปรดดู การ
ใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ

การใชตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
ในบางประเทศ/ภูมิภาค เมื่อทานซื้อตลับหมึกพิมพภาพถาย ทานอาจไดรับตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพดวย สําหรับในบางประเทศ/ภูมิภาค ตัวปองกันตลับหมึก
พิมพจะอยูในกลองซึ่งใหมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One หากไมมีตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพมาพรอมกับตลับหมึกพิมพหรือเครื่อง HP All-in-One
ทานสามารถสั่งซื้อไดจากศูนยบริการลูกคาของ HP ไปที่ www.hp.com/
support
ตัวปองกันตลับหมึกพิมพไดรับการออกแบบมาเพื่อล็อคตลับหมึกพิมพไว และ
ปองกันไมใหตลับหมึกพิมพแหงเมื่อยังไมใชงานเมื่อนําตลับหมึกพิมพออกจาก
HP All-in-One โดยต้ังใจจะนํากลับมาใชใหมในภายหลัง ควรเก็บตลับหมึก
พิมพไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ เชน เก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพเมื่อนําตลับหมึกพิมพสีดําออก เพ่ือจะไดพิมพภาพถาย
คุณภาพสูงดวยตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพ 3 สี

การใสตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
➔ เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพโดยเอียงตลับหมึก

เล็กนอย และดันตลับหมึกพิมพจนเขาที่ดังคลิก

หากตองการถอดตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
➔ กดดานบนของตัวปองกันตลับหมึกพิมพเพ่ือปลดล็อคตลับหมึกพิมพ จาก

นั้นคอยๆ ดึงตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกัน
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การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
เครื่อง HP All-in-One จะมขีอความแจงใหทานปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
ทุกครั้งที่ทานติดต้ังหรือเปล่ียนตลับหมึกพิมพทานยังสามารถปรับตําแหนงของ
ตลับหมึกพิมพไดตลอดเวลาที่แผงควบคุมหรือใชซอฟตแวร HP Image
Zone บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําให
ไดงานพิมพที่มคุีณภาพสูง

หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไปใหม
HP All-in-One จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพ เครื่อง
HP All-in-One จะจําคาของแนวตลับหมึกพิมพ ดังนั้น ทานไมตองปรับ
แนวตลับหมึกพิมพอีก

การปรับแนวตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมเมื่อเครื่องแจงเตือน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter

หรือ A4 ไวในถาดปอนกระดาษ จากนั้นใหกด OK
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพออก
มา

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับ
ตําแหนงตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใหใส
กระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้นลอง
ปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง

หากการปรับตําแหนงยังคงลมเหลวแสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับ
หมึกพิมพอาจมีขอบกพรอง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP
ไปท่ี www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอ
ขอมูลการสนับสนุนทางเทคนิค

2. ใสหนาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพลงทางมุมซายดานหนาของกระจก
แลวกด OK
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เครื่อง HP All-in-One จะปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ นํากระดาษที่ใช
ปรับตําแหนงหมึกพิมพไปรีไซเคิลหรือนําไปทิ้ง

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมในกรณอีื่นๆ
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ตั้งคา
3. กด 6 จากนั้นกด 2

ซึ่งเปนการเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Align Print
Cartridge (การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ)
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพออก
มา

4. ใสหนาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพลงทางมุมซายดานหนาของกระจก
และกด OK
เครื่อง HP All-in-One จะปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ นํากระดาษที่ใช
ปรับตําแหนงหมึกพิมพไปรีไซเคิลหรือนําไปทิ้ง

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพโดยการใชซอฟตแวร
HP Image Zone ที่มากับเคร่ือง HP All-in-One โปรดดูที่หนาจอ
HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) ซึ่งมากับซอฟตแวร

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
ใชคุณสมบัตินี้เมื่อรายงานการทดสอบเครื่องปรากฎเสนริ้ว หรือเสนสีขาวใน
แถบสี หรือเมื่อสีขุนมัวหลังจากใสตลับหมึกพิมพในครั้งแรก หามทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึกโดยเปลา
ประโยชนและอายุการใชงานของหัวฉีดหมึกสั้นลง

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ตั้งคา
3. กด 6 จากนั้นกด 1

ซึ่งเปนการเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Clean Print
Cartridge (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ)
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาเอกสารที่ทานสามารถนํากลับมาใช
ใหมหรือทิ้ง
หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจากทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
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กอนที่จะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความสะอาด
หนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ โปรดดู การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึก
พิมพ และสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู การ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยการใชซอฟตแวร
HP Image Zone ที่มากับเคร่ือง HP All-in-One โปรดดูที่ HP Image
Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) บนหนาจอซอฟตแวร

การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
ทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพเฉพาะในกรณีที่จอแผงควบคุมแสดง
ขอความเตือนหลายครั้งใหทานตรวจสอบตลับหมึกพิมพหลังจากที่ทานไดทํา
ความสะอาดหรือปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพแลว

กอนทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ ใหนําตลับหมึกพิมพออก และ
ตรวจสอบวาไมมอีะไรติดอยูบนหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ แลวจึงใสตลับหมึก
พิมพเขาไปใหม หากยังมขีอความใหตรวจสอบตลับหมึกอยู ใหทําความสะอาด
หนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้:
● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด

หรือมีเสนใยหลุดออกมา

เคล็ดลับ แผนกรองกาแฟไมมีเสนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

● น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือนํ้าด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่ทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหายได)

ขอควรระวัง หาม ใชน้ํายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือ
แอลกอฮอลทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ นํ้ายาเหลานั้นอาจทํา
ใหตลับหมึกพิมพหรือ HP All-in-One เสียหาย

วิธทีําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
1. เปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊ก

ไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ เมื่อถอดปลั๊กไฟออก เครื่องจะลบวันที่และเวลาทิ้ง ทาน
จะตองต้ังวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไป สําหรับ
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ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การต้ังวันที่และเวลา โทรสารที่เก็บไวใน
หนวยความจําทั้งหมดก็จะถูกลบออกไปดวย

3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพ่ือปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสอง
ตลับใหนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละ
ตลับ อยาทิ้งตลับหมึกพิมพไวนอกเคร่ือง HP All-in-One นานเกิน
30 นาที

4. ตรวจสอบหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพวามีหมึกหรือเศษผงเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผาท่ีไมมีสวนผสมของสําลลีงในนํ้ากล่ัน และบีบผาให

เปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
7. ทําความสะอาดเฉพาะแถบสีทองแดง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความ

สะอาดหัวฉีดหมึก โปรดดู การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก รอ
ประมาณสิบนาทีเพ่ือใหตลับหมึกพิมพแหง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8. เลื่อนตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในชองเสียบดันตลับหมึกไปดานหนาจน
กระทั่งเขาที่ดังคลิก

9. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหน่ึง หากจําเปน
10. คอยๆ ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ

HP All-in-One

การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก
หากเครื่อง HP All-in-One ถูกใชงานในสภาพแวดลอมที่มฝุีนละออง อาจมี
เศษผงสะสมอยูภายในเครื่องเล็กนอย เศษผงนี้อาจรวมถึงฝุนละออง เสนผม
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พรม หรือใยผาเมื่อเศษผงเขาไปจับอยูในตลับหมึกพิมพ อาจทําใหหมึกกระจาย
เปนริ้วหรือเปนรอยเปอนในหนาที่พิมพ การเกิดเสนริ้วของหมึกสามารถแกไข
ไดโดยการทําความสะอาดรอบๆ หัวฉีดหมึกตามที่อธิบายไวนี้

หมายเหตุ ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึกโดยใชแผงควบคุม
หรือ HP Image Zone หากทานยังคงเห็นเสนริ้วและรอยเปอนอยูบน
หนาที่พิมพหลังจากที่ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพเรียบรอยแลว สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้:
● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด

หรือมีเสนใยหลุดออกมา

เคล็ดลับ แผนกรองกาแฟไมมีเสนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

● น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือนํ้าด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่ทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหายได)

ขอควรระวัง หามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัส
สวนตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และ
เกิดปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก
1. เปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดฝาแครตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊ก

ไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ เมื่อถอดปลั๊กไฟออก เครื่องจะลบวันที่และเวลาทิ้ง ทาน
จะตองต้ังวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไป สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การต้ังวันที่และเวลา โทรสารที่เก็บไวใน
หนวยความจําทั้งหมดก็จะถูกลบออกไปดวย

3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพ่ือปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสอง
ตลับใหนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละ
ตลับ อยาทิ้งตลับหมึกพิมพไวนอกเคร่ือง HP All-in-One นานเกิน
30 นาที
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4. วางตลับหมึกพิมพลงบนแผนกระดาษโดยใหหัวฉีดหมึกหงายขึ้น
5. นําผายางชุบน้ําสะอาดบิดหมาดๆ
6. ใชแผนยางทําความสะอาดบริเวณดานหนาและขอบรอบๆ หัวฉีดหมึกดัง

รูปดานลาง

1 แถบหัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)
2 หนาและขอบรอบๆ บริเวณหัวฉีดหมึก

ขอควรระวัง หาม ทําความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก

7. เลื่อนตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในชองเสียบดันตลับหมึกไปดานหนาจน
กระทั่งเขาที่ดังคลิก

8. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหน่ึง หากจําเปน
9. คอยๆ ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของ

HP All-in-One
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11 ขอมูลเกี่ยวกับวิธกีารแกไขปญหา
เบื้องตน
ในบทนี้จะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ HP All-in-
One โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาการติดต้ังและการตั้งคา และหัวขอการทํา
งานบางหัวขอ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP Image Zone Help (วิธใีช
HP Image Zone) บนหนาจอที่มีอยูในซอฟตแวร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู การใช Help (วิธีใช) บนหนาจอ
ปญหาหลายๆ อยางเกิดข้ึนเมื่อเช่ือมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรโดย
ใชสายเคเบิล USB กอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One บน
คอมพิวเตอร ถาทานเช่ือมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรกอนที่จะมีคําสั่ง
ปรากฏบนหนาจอใหติดต้ังซอฟตแวร ทานตองทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้:

วิธกีารแกปญหาเบื้องตนสําหรับปญหาทั่วไปเรื่องการติดตั้ง
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีที่ติดต้ังไว)
3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
4. ปด HP All-in-One รอหนึ่งนาที แลวรีสตารทเครื่อง
5. ติดต้ังซอฟตแวรของ HP All-in-One ใหมอีกครั้ง

ขอควรระวัง อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอ
การติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดต้ังและการติดต้ังซอฟตแวรใหม
โปรดดูท่ี ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
โปรดดูรายการดานลางสําหรับขอมูลเรื่องหัวขอที่มอียูในบทนี้

หัวขอเพิ่มเติมเรื่องวิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนในคูมือผูใช
● การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคา: มีขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา

ฮารดแวร การติดต้ังซอฟตแวร และการแกไขปญหาเบื้องตนในการตั้งคา
โทรสาร

● วิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงาน: ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาตางๆ ซึ่งอาจเกิดข้ึนในระหวางการทํางานปกติ เมื่อใชคุณลักษณะ
ตางๆ ของ HP All-in-One

● การอัพเดตอุปกรณ: ทานอาจเขาเว็บไซตศูนยบริการลูกคาของ HP เพ่ือ
สืบคนขอมูลการอัพเกรดอุปกรณของทาน ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
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จากศูนยบริการลูกคาของ HP หรือขอความบนจอแผงควบคุม สวนนี้จะ
เปนขอมูลเกี่ยวกับการอัพเดตอุปกรณ

แหลงขอมูลอื่นๆ
● คูมือการติดตั้ง: คูมือการติดต้ังจะอธิบายถึงวิธีการตั้งคา HP All-in-One
● คูมือการใชงาน: คูมือการใชงานก็คือหนังสือเลมที่ทานกําลังอานอยูในขณะ

นี้ หนังสือเลมนี้จะอธิบายคุณลักษณะ ิพ้ืนฐานของ HP All-in-One วิธีการ
ใช HP All-in-One และขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในการติดต้ังและ
การทํางาน

● HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone): HP Image
Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) บนหนาจอจะอธิบายวิธีการใช
HP All-in-One รวมกับเครื่องคอมพิวเตอร นอกจากนี้ ยังประกอบดวย
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนที่ไมมอียูในคูมือการใช
งาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช Help (วิธีใช) บนหนาจอ

● ไฟล Readme: ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
ระบบและปญหาในการติดต้ังท่ีอาจเกิดข้ึนได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดู  ูไฟล Readme

หากทานใชหนาจอวิธีใช หรือเว็บไซต HP แลวแตยังไมสามารถแกไขปญหา
ได ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP โดยใชหมายเลขสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของทาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรับประกันและบริการของ
HP

 ูไฟล Readme
ทานสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดระบบและปญหาในการติดต้ังที่
อาจเกิดข้ึนไดจากไฟล ReadMe
● หากทานใชระบบปฏิบัติการ Windows ทานสามารถอานไฟล Readme

จากทาสกบารของ Windows โดยคลิกที่ Start (เริ่ม) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) แลวเลือก HP คลิ
กที่ Officejet All-in-One 5600 series แลวคลิกท่ี Readme

● สําหรับระบบ Mac OS X ทานสามารถอานไฟล Readme ไดโดยดับ
เบิลคลิกไอคอนที่อยูในโฟลเดอรบนสุดของซดีีรอมซอฟตแวรของ HP All-
in-One
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วิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้ง
สวนน้ีจะมคํีาแนะนําเร่ืองวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนการติดต้ังและการกําหนด
คาคอนฟกสําหรับปญหาที่พบบอยที่สุดเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวรและการติด
ต้ังโทรสาร

การแกไขปญหาเบื้องตนในการติดตั้งฮารดแวร
อานสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาที่อาจพบในการติดต้ังฮารดแวร HP All-in-One

ไมสามารถเปด HP All-in-One ได
วิธแีกไข โปรดตรวจสอบวาไดเช่ือมตอสายไฟทั้งหมดไวแนนแลว และ
รอสักครูเพ่ือให HP All-in-One เปดข้ึน หากทานเปด HP All-in-One
เปนคร้ังแรก อาจใชเวลาหนึ่งนาทีเพ่ือเปด นอกจากนี้ ถาเสียบ HP All-in-
One เขากับปลั๊กตอพวง อยาลืมเปดสวิตซที่ปลั๊กตอพวงกอน

1 การเชื่อมตอกระแสไฟฟา
2 อะแดปเตอรไฟฟา
3 เตาเสียบท่ีตอสายดิน

ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับมยีังปญหาในการใช HP All-in-One รวม
กับคอมพิวเตอร

วิธแีกไข ทานตองติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One เปน
อันดับแรกกอนตอสายเคเบิล USB ในระหวางการติดต้ัง หามเสียบสาย
เคเบิล USB จนกวาจะมคํีาสั่งบนหนาจอ การตอสายเคเบิล USB กอนอาจ
เปนสาเหตุทําใหเกิดขอผิดพลาด
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เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ HP All-in-
One ดวยสาย USB โดยตรง เพียงเสียบปลายดานหนึ่งของสายเคเบิล
USB เขากับดานหลังของคอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของ
เครื่อง HP All-in-One ทานสามารถเชื่อมตอเขากับพอรต USB ใดๆ ที่
อยูดานหลังคอมพิวเตอรได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู วิธีการแกปญหา
เบื้องตนสําหรับปญหาทั่วไปเรื่องการติดต้ัง

มขีอความปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุมใหติดฝาครอบแผงควบคุม

วิธแีกไข ทานอาจไมไดใสฝาครอบแผงควบคุม หรือใสไมถูกตอง โปรด
ตรวจสอบวาไดวางฝาครอบตรงกับปุมที่อยูดานบนของ HP All-in-One
และปดฝาใหสนิท

บท 11

118 HP Officejet 5600 All-in-One series

วิธ
กีา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ื้อง
ต
น



จอทีแ่ผงควบคุมแสดงภาษาทีไ่มถูกตอง

วิธแีกไข ทานสามารถเปลี่ยนคาภาษาจาก Setup Menu (เมนต้ัูงคา)
ไดเสมอ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนดภาษาและประเทศภมูิ
ภา ค

การตั้งคาทีไ่มถูกตองจะแสดงในเมนบูนจอทีแ่ผงควบคุม

วิธแีกไข ทานอาจเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ไมถูกตอง เมื่อต้ังคา HP All-
in-One ประเทศ/ภูมิภาคที่ทานเลือกจะกําหนดขนาดกระดาษที่ปรากฏบน
จอแผงการควบคุม

หากตองการเปลี่ยนประเทศ/ภูมิภาค ทานตองตั้งคาภาษาใหม ทานสามารถ
เปลี่ยนคาภาษาจาก Setup Menu (เมนูต้ังคา) ไดเสมอ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู การกําหนดภาษาและประเทศภูมิภา ค

ปรากฏขอความบนจอแผงควบคุมใหปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข เครื่อง HP All-in-One จะมขีอความแจงใหทานปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพทุกครั้งที่ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไป
ใหม HP All-in-One จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพ
เครื่อง HP All-in-One จะจําคาของแนวตลับหมึกพิมพ ดังน้ัน ทาน
ไมตองปรับแนวตลับหมึกพิมพอีก

ปรากฏขอความบนจอแผงควบคุมวา ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพผิดพลาด
สาเหตุ บรรจกุระดาษผิดประเภทลงในถาดปอนกระดาษ เชน กระดาษสี
กระดาษที่มีขอความ หรือกระดาษรีไซเคิลบางประเภท
วิธแีกไข ใสกระดาษธรรมดาท่ียังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปใน
ถาดปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง
หากการปรับตําแหนงลมเหลวอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับหมึกพิมพ
อาจมขีอบกพรอง ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปท่ี
www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค
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แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับสนุนทาง
เทคนิค

สาเหตุ เทปพลาสติกที่ใชปองกันจะติดอยูที่ตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับถาเทปพลาสติกยังคงติดอยูที่
หัวฉีดหมึก ใหคอยๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพูหามสัมผัสหัว
ฉีดหมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง

ใสตลับหมึกพิมพเขาไปอีกครั้ง และตรวจสอบวาไดใสตลับหมึกพิมพถูก
ตองและล็อคเขาที่

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังตลับหมึกพิมพ โปรดดู การดูแล
ตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ หนาสัมผัสบนตลับหมึกพิมพไมควรสัมผัสกับหนาสัมผัสของแคร
ตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข นําตลับหมึกออกแลวใสตลับหมึกพิมพใหมอีกคร้ังใสตลับหมึก
พิมพเขาไปจนสุดและล็อคเขาท่ี

สาเหตุ ตลับหมึกพิมพหรือเซ็นเซอรเสีย

วิธแีกไข ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปที่ www.hp.com/
support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่
Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับสนุนทางเทคนิค

เครื่อง HP All-in-One ไมพิมพงาน
วิธแีกไข ถา HP All-in-One และคอมพิวเตอรไมติดตอสื่อสารกัน ให
ลองปฏิบัติดังนี้:
● ตรวจสอบวาลําดับการพิมพของ HP All-in-One ไมถูกหยุดช่ัวคราว

(Windows) หรือถูกหยุดทํางาน (Mac) ถาเปนเชนนั้น ใหเลือกคาที่
เหมาะสมเพื่อเริ่มการพิมพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประ
เมินลําดับการพิมพ โปรดดูท่ีเอกสารประกอบซึ่งมีมาพรอมระบบ
ปฏิบัติการที่ติดต้ังอยูในคอมพิวเตอรของทาน

● ตรวจเช็คสาย USB หากทานใชสายเคเบิลเสนเกา อาจทํางานไมถูก
ตอง ลองตอสายเคเบิลเขากับผลิตภัณฑอื่นเพ่ือดูวาสาย USB ใชงาน
ไดหรือไม หากทานประสบปญหา อาจจําเปนตองเปลี่ยนสาย USB
โปรดตรวจสอบวาสายเคเบิลไมยาวเกินกวา 3 เมตร
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● ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอรของทานจะตองสามารถใชพอรท USB ได
ระบบปฏิบัติการบางระบบ เชน Windows 95 และ Windows NT
ไมสนับสนุนการเช่ือมตอ USB ดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่มาพรอม
กับระบบปฏิบัติการที่ทานใช

● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวาง HP All-in-One กับเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานตรวจดูวา เสียบสายเคเบิล USB เขาท่ีพอรท
USB ดานหลังของ HP All-in-One อยางแนนหนาและ เสียบสาย
เคเบิล USB อีกดานหน่ึงเขากับพอรท USB บนเคร่ืองคอมพิวเตอร
ของทาน หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลเรียบรอยแลว ปดและเปดเครื่อง
HP All-in-One ใหมอีกคร้ัง

● ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอรทานอาจตองการปดการเชื่อม
ตอผลิตภัณฑตัวเกาจากเครื่องคอมพิวเตอร

● หลังจากที่ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหลองรีสตารทคอมพิวเตอรปด
และเปดเครื่อง HP All-in-One ใหมอีกคร้ัง

● หากจําเปน ใหนําซอฟตแวร HP Image Zone ออกแลวติดต้ังอีก
ครั้งสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวร
ใหมอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP All-in-One และการเชื่อมตอ
ผลิตภัณฑเขากับคอมพิวเตอรของทาน โปรดดูคูมือการติดต้ังที่มาพรอม
กับ HP All-in-One

มขีอความปรากฏขึ้นที่จอแผงควบคุมวามกีระดาษติดหรือมสีิ่งกีดขวางแครตลับ
หมึก

วิธแีกไข หากมขีอความวามกีระดาษติดหรือมีส่ิงกีดขวางตลับหมึก
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงขอความท่ีจอแผงควบคุม แสดงวาอาจมวีัสดุหีบหอ

คูมือการใชงาน 121

วิธกีารแ
กไขป

ญ
ห
าเบ

ื้องต
น



อยูภายในเครื่องHP All-in-One ใหลองดูดานในเครื่องพิมพ รวมทั้งในฝา
แครตลับหมึกพิมพ อาจมีตัวล็อคกันเลื่อนอยูทางดานซายของ HP All-in-
One ดึงตัวล็อคนั้นออก

วิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวร
ถาทานประสบปญหาในระหวางติดต้ังซอฟตแวร โปรดดูหัวขอดานลางเพื่อหา
วิธีแกไข ถาทานประสบปญหาเกี่ยวกับการติดต้ังฮารดแวร โปรดดู การแกไข
ปญหาเบื้องตนในการติดต้ังฮารดแวร

โดยปกติ ในการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ระบบจะทํางานตามลําดับตอ
ไปน้ี:
1. ซีดีรอมซอฟตแวรHP All-in-One จะรันโดยอัตโนมัติ
2. ซอฟตแวรจะเริ่มติดต้ัง
3. ไฟลจะถูกทําสําเนาลงในคอมพิวเตอรของทาน
4. ทานจะตองเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน
5. ตัวอักษร OK และเครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นบนหนาจอตัวชวยใน

การติดต้ัง
6. ทานตองรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
7. Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) (Windows) หรือ Fax

Setup Utility (ยทูิลิต้ีติดต้ังโทรสาร) (Mac) จะรัน
8. ข้ันตอนการลงทะเบียนจะเริ่มตนข้ึน

หากไมมีเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงเกิดข้ึน แสดงวาอาจมปีญหาในการติดต้ัง
หากตองการตรวจสอบการติดต้ังบนเครื่องระบบ Windows ใหทําการตรวจ
สอบดังนี้:
● เปด HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูัน HP) และตรวจสอบ

เพ่ือยืนยันวาปุมตอไปนี้ปรากฏขึ้น: Scan Picture  (สแกนภาพ),
Scan Document (สแกนเอกสาร), Send a Fax (สงโทรสาร) หาก
ไอคอนไมปรากฏขึ้นในทันที ทานอาจตองรอสักครูเพ่ือให HP All-in-
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One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรของทาน หรือดูท่ี ไมมปีุมบางปุมใน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชัน HP) (Windows)
สําหรับขอมูลการใชงาน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลู
ชัน HP) โปรดดูที่ HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image
Zone) ที่หนาจอซึ่งมาพรอมกับซอฟตแวรของทาน

● เปดกรอบโตตอบ Printers (เคร่ืองพิมพ) และตรวจสอบวามี HP All-in-
One อยูในรายการ

● มองหาไอคอน HP All-in-One ทีซ่สิเต็มเทรยดานขวาสุดของแถบงาน
Windows ซึ่งแสดงใหเห็นวา HP All-in-One พรอมใชงาน

เมื่อใสแผนซดีรีอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอรแลว ไมมอีะไรเกิดขึ้น
วิธแีกไข ถาการติดต้ังไมไดรันโดยอัตโนมัติ ทานสามารถรันการติดต้ัง
ไดดวยตนเอง

การเริ่มการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows
1. ไปท่ีเมน ูStart (เริ่มตน) บน Windows แลวคลิก Run (เปดใชงาน)
2. ในกรอบโตตอบ Run (เปดใชงาน) ใหใส d:\setup.exe (หาก

ไดรฟซดีีรอมของทานไมไดแทนดวยอักษร D ใหปอนตัวอักษรอ่ืนที่
ถูกตอง) จากน้ัน คลิก OK

หากตองการเริ่มการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Mac
1. ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน CD บนเดสกทอปของทานเพื่อดูสารบัญของ

ซีดี
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Setup (ต้ังคา)

หนาจอตรวจสอบระบบขั้นต่ําปรากฏขึ้น (Windows)
วิธแีกไข ระบบของทานไมตรงตามขอกําหนดขั้นตํ่าในการติดต้ัง
ซอฟตแวรคลิก Details (รายละเอียด) เพ่ือดูรายละเอียดของปญหาดัง
กลาว จากนั้นแกไขปญหากอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร
นอกจากนี้ ทานอาจสามารถลองติดต้ัง HP Image Zone Express
แทน โดย HP Image Zone Express จะมกีารทํางานที่นอยกวา
ซอฟตแวร HP Image Zone แตตองการเน้ือที่และหนวยความจําบน
คอมพิวเตอรนอยกวา

คูมือการใชงาน 123

วิธกีารแ
กไขป

ญ
ห
าเบ

ื้องต
น



สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone
Express โปรดดูคูมือการติดต้ังที่มากับ HP All-in-One

มเีครื่องหมาย X สแีดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB
วิธแีกไข โดยปกติ จะมีเครื่องหมายสีเขียวปรากฏขึ้นเพ่ือบงช้ีวา ใช
คุณสมบัติการติดต้ังแบบพรอมใชงาน (plug and play) ไดเครื่องหมาย
X สีแดงบงช้ีวา เกิดขอผิดพลาดของคุณสมบัติการติดต้ังแบบพรอมใชงาน
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. ตรวจสอบวาติดฝาครอบแผงควบคุมไวอยางแนนหนา ถอดปลั๊กสาย

ไฟของ HP All-in-One จากนั้นเสียบปลั๊กกลับไปอีกครั้ง
2. ตรวจสอบวาเสียบสาย USB และสายไฟแลว

3. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง) เพ่ือลองใชคุณสมบัติการติดต้ังแบบพรอม
ใชงานหากเครื่องยังไมทํางาน ใหดําเนินการข้ันตอไป

4. ตรวจสอบวาติดต้ังสายเคเบิล USB ไวอยางถูกตอง ดังนี้:
– ถอดสาย USB แลวเสียบใหม
– อยาตอสายเคเบิล USB เขากับแปนพิมพหรือฮับที่ไมใชไฟ

(non-powered)
– ตรวจสอบวาสาย USB ตองมีความยาวไมเกิน 3 เมตร
– หากท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานมสีาย USB ตออยูหลายสาย

ทานอาจดึงสายอื่นๆ ออกกอนขณะติดต้ัง
5. ดําเนินการติดต้ังตอ แลวรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อระบบแจง

เตือน
6. ถาทานกําลังใชคอมพิวเตอรระบบ Windows ใหเปด

HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูัน HP) และตรวจสอบ
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ไอคอนที่จําเปน (Scan Picture (สแกนภาพ) Scan
Document (สแกนเอกสาร) และ Send a Fax (สงโทรสาร)) หาก
ไอคอนที่สําคัญไมปรากฏขึ้น ใหนําซอฟตแวรออกแลวติดต้ังใหม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวร
ใหมอีกครั้ง

ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดทีไ่มทราบสาเหตเุกิดขึ้น

วิธแีกไข พยายามติดต้ังตอไป หากยังใช งานไมได ใหหยุดแลวเริ่มติดต้ัง
ใหม จากนั้นทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ หากเกิดขอผิดพลาด
ทานอาจตองถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม อยาเพียงแตลบไฟล
โปรแกรม HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอรของทาน โปรดตรวจ
สอบวาลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ี Uninstall (ถอนการติด
ต้ัง) ที่มีเมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง

ไมมปีุมบางปุมใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชัน HP)
(Windows)

หากไอคอนท่ีสําคัญ (เชน Scan Picture (สแกนภาพ) Scan
Document  (สแกนเอกสาร) Send Fax  (สงโทรสาร) ไมปรากฏขึ้น
แสดงวาการติดต้ังของทานอาจไมสมบูรณ

วิธแีกไข และหากการติดต้ังไมสมบูรณ ทานอาจตองถอนการติดต้ังและ
ติดต้ังซอฟตแวรใหมอยาเพียงแตลบไฟลโปรแกรม HP All-in-One ออก
จาก  ฮารดไดรฟแตควรลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ี
uninstall (ถอนการติดต้ัง) ที่อยูในกลุมโปรแกรม HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง

Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดตั้งโทรสาร) (Windows) หรือ Fax
Setup Utility (ยทูลิติีต้ิดตั้งโทรสาร) (Mac) ไมทํางาน

วิธแีกไข ทานสามารถเ ริ่มใชงาน Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ัง
โทรสาร) (Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีติดต้ังโทรสาร)
(Mac) ดวยตนเองเพื่อเสร็จสิ้นการติดต้ัง HP All-in-One
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การเริ่มใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดตั้งโทรสาร) (Windows)
➔ ที่ HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูัน HP) ใหคลิก

Settings (การตั้งคา) แลวเลือก Fax Settings & Setup (การ
ต้ังคาและการติดต้ังโทรสาร) จากนั้นคลิก Fax Setup Wizard (ตัว
ชวยติดต้ังโทรสาร)

การเริ่มใช Fax Setup Utility (ยทูลิติีต้ิดตั้งโทรสาร) (Mac)
1. ใน HP Image Zone ใหคลิกแท็บ Devices (อุปกรณ)
2. ในสวน Select Devices (เลือกอุปกรณ) ใหคลิกไอคอนของ

HP All-in-One
3. คลิก Settings (คา) แลวจึงเลือก Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีติด

ต้ังโทรสาร)

หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น (Windows)
วิธแีกไข ทานสามารถเขาสูหนาจอลงทะเบียน (Sign up now) จาก
ทาสกบาร Windows โดยคลิก Start (เร่ิม) แลวเลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP, Officejet
All-in-One 5600 series แลวจึงคลิก Product Registration (ลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ)

Digital Imaging Monitor  ไมปรากฏในซสิเต็มเทรย (Windows)
วิธแีกไข ถา Digital Imaging Monitor ไมปรากฏในซสิเต็มเทรย
(ซึ่งปกติจะอยูทางมุมขวาลางของเดสกทอป) ใหเริ่มใชงาน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูัน HP) เพ่ือตรวจสอบวามี ไอ
คอนที่สําคัญอยูหรือไม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุมที่สําคัญที่หายไปใน HP Solution
Center (ศูนยบริการโซลูชัน HP) โปรดดูที่ ไมมีปุมบางปุมใน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชัน HP) (Windows)

ถอนการติดตั้งและ ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

หากการติดต้ังของทานไมสมบูรณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแตลบไฟลโปรแกรม
HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอรของทาน โปรดตรวจสอบวาลบไฟล
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ตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ี Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ท่ีอยูในกลุม
โปรแกรมที่ทานติดต้ังซอฟตแวร HP Image Zone
การติดต้ังใหมอาจใชเวลาประมาณ 20 - 40 นาที มวีิธีถอนการติดต้ังซอฟตแวร
บนคอมพิวเตอรระบบ Windows สามระบบ และอีกหนึ่งวิธีสําหรับการถอน
การติดต้ังบนเครื่อง Mac

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่1
1. ปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One จากเครื่องคอมพิวเตอร อยา

เช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One กับเคร่ืองคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ัง
ซอฟตแวรใหม

2. กดปุม เปด เพ่ือปด HP All-in-One
3. ในทาสกบาร Windows ใหคลิก Start (เริ่มใช) Programs

(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP, Officejet
All-in-One 5600 series, Uninstall (ถอนการติดต้ัง)

4. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
5. หากมขีอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก No  (ไม)

โปรแกรมอื่นๆ ท่ีใชไฟลเหลานี้อาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบออก

6. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One กอน
ที่จะ      รีสตารทคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One
กับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหม

7. เมื่อตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสซีดีรอม HP All-in-One เขาไปใน
ไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอร แลวปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอและคําแนะ
นําในคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ HP All-in-One

8. หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตอ HP All-in-One กับ
คอมพิวเตอรของทาน

9. กดปุม เปด เพ่ือเปด HP All-in-One
หลังจากเชื่อมตอและเปดเครื่อง HP All-in-One ทานอาจตองรอสักครู
ขณะคอมพิวเตอรดําเนินการคนหารายละเอียดของอุปกรณเพ่ือให
คุณสมบัติการติดต้ังแบบพรอมใชงานทํางานอยางสมบูรณ

10. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอน HP Digital Imaging
Monitor จะปรากฏในซิสเต็มเทรยของ Windows
เพ่ือตรวจสอบวาติดต้ังซอฟตแวรอยางถูกตอง ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูัน HP) บนเดสกท็อป หาก
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HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูัน HP) แสดงไอคอนที่จําเปน
(Scan Picture (สแกนภาพ), Scan Document (สแกนเอกสาร), Send
a Fax (สงโทรสาร)) แสดงวาซอฟตแวรไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่2

หมายเหตุ ใชวิธีนี้ หาก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) ไมปรากฏในเมนู
Start (เริ่มตน) ของ Windows

1. บนแถบงานของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) Settings (การตั้ง
คา) Control Panel (แผงควบคุม)

2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม)
3. เลือก HP All-in-One & OfficeJet 4.0 จากนั้นคลิก Change/

Remove (เปลี่ยน/ลบออก)
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

4. ปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One จากเครื่องคอมพิวเตอร
5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One กอน
ที่จะ      รีสตารทคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One
เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหม

6. ใสแผนซดีีรอมของ HP All-in-One ลงในซดีีรอมไดรฟของคอมพิวเตอร
ทานแลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในคูมือการ
ติดต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่3

หมายเหตุ วิธีนี้เปนวิธีสํารองที่จะใช หาก Uninstall (ถอนการติดต้ัง)
ไมปรากฏในเมนู Start (เริ่มตน) ของ Windows

1. ใสแผนซดีีรอมของ HP All-in-One ลงในซดีีรอมไดรฟของคอมพิวเตอร
ทานแลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

2. เลือก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) และทําตามคําสั่งบนหนาจอ
3. ปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One จากเครื่องคอมพิวเตอร
4. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
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หมายเหตุ ทานตองปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One กอน
ที่จะ      รีสตารทคอมพิวเตอรอยาเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One
เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหม

5. การเริ่มตนโปรแกรม Setup (การติดต้ัง) สําหรับ HP All-in-One อีก
ครั้ง

6. เลือกReinstall (ติดต้ังใหม)
7. ปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอและคําแนะนําในคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ

HP All-in-One

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Mac
1. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากเครื่อง Mac
2. ดับเบิลคลิกที่ Applications: (แอพพลิเคชัน)โฟลเดอร HP All-in-

One Software (ซอฟตแวร HP All-in-One)
3. ดับเบิลคลิกที่ HP Uninstaller (ตัวถอนการติดต้ัง HP)

ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. หลังจากถอนการติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหปลดการเชื่อมตอ HP All-in-

One และรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองปลดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One กอน
ที่จะ     รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-
One เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหม

5. เมื่อตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซดีีรอม HP All-in-One ลง
ในไดรฟซดีีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร

6. บนหนาจอเดสกท็อป ใหเปดแผนซีดีรอมแลวดับเบิลคลิกที่ HP all-in-
one installer

7. ปฏิบัติตามคําสั่งบนหนาจอและคําแนะนําในคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

วิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้งโทรสาร
ในสวนนี้จะกลาวถึงขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนจากการตั้งคาโทรสาร
สําหรับ HP All-in-One หากทานต้ังคา HP All-in-One สําหรับโทรสารไมถูก
ตอง ทานอาจประสบปญหาเมื่อสงหรือรับโทรสาร หรือทั้งสงและรับ
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หัวขอนี้ประกอบดวยวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการต้ังคาเทานั้น
สําหรับหัวขอเพิ่มเติมวิธีการแ กไขปญหาเบื้องตนของโทรสาร เชน ปญหาเกี่ยว
กับเอกสารที่โทรสารมา หรือความลาชาในการรับโทรสาร โปรดดูสวน 5600
series Troubleshooting (การแกไขปญหาเบื้องตน 5600 series) ใน
HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) ที่หนาจอ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู การใช Help (วิธีใช) บนหนาจอ

หากทานพบปญหาเกี่ยวกับโทรสาร ใหพิมพรายงานการทดสอบโทรสาร เพ่ือ
ตรวจดูสถานะของ HP All-in-One การทดสอบจะทําไมได หากตั้งคา HP All-
in-One สําหรับสงโทรสารไมถูกตอง ทําตามแบบทดสอบนี้หลังจากที่ทานต้ังคา
HP All-in-One เพ่ือสงโทรสารเสร็จเรียบรอยแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดู ทดสอบการติดต้ังโทรสารของคุณ
หากการทดสอบผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา
ที่พบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ทานสามารถดูไดจากสวนตอไป การทดสอบโทร
สารลมเหลว

การทดสอบโทรสารลมเหลว

หากทานทดสอบโทรสารแลวไมสําเร็จใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับขอผิดพลาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติมอยางละเอียด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดู
วาการทดสอบสวนใดที่ผิดพลาด แลวหาหัวขอเกี่ยวกับการแกไขปญหาท่ีตรงกัน
● การทดสอบ "ฮารดแวรโทรสาร" ลมเหลว
● การทดสอบ "โทรสารท่ีเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง" ลมเหลว
● การทดสอบ "สายโทรศัพทที่เช่ือมตอกับพอรตบนโทรสารที่ถูกตอง" ลม

เหลว
● การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศัพทท่ีถูกตองกับโทรสาร" ลมเหลว
● การทดสอบ "การตรวจหาสัญญาณหมุนโทรศัพท" ลมเหลว
● การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว

การทดสอบ "ฮารดแวรโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข
● ปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด ที่แผงควบคุม จากนั้นดึง

ปลั๊กที่ดานหลังเครื่อง HP All-in-One ออก หลังจากนั้นสองสาม
วินาที ใหเสียบปลั๊กใหมและเปดเครื่องอีกครั้ง รันการทดสอบอีกครั้ง
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หนึ่ง หากการทดสอบลมเหลวอีก ใหทบทวนขอมูลการแกไขปญหา
เบื้องตนในสวนนี้

● ลองสงหรือรับโทรสาร ถาทานสามารถสงหรือรับโทรสารไดเรียบรอย
แสดงวาอาจไมมปีญหาแลว

● หากทานมีคอมพิวเตอรท่ีใช Windows และกําลังรันการทดสอบจาก
Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) ตองแนใจวาเครื่อง
HP All-in-One ไมมีงานอ่ืนคางอยู เชน การรับโทรสารหรือทํา
สําเนา โปรดดูที่จอแผงควบคุม วามีขอความแสดงวาเครื่อง HP All-
in-One กําลังมีงานอยูหรือไม ถายังมงีานอื่น ใหรอจนกวาจะเสร็จ
และอยูในสถานะหยุดทํางาน แลวจึงคอยทําการทดสอบ

หลังจากที่ทานแกปญหา ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพื่อตรวจสอบวา
สามารถสงโทรสารได และ HP All-in-One พรอมสําหรับการใชงานโทร
สาร หาก Fax Hardware Test (การทดสอบฮารดแวรโทรสาร) ยังไม
สามารถทําได และเกิดปญหาในการโทรสาร ใหติดตอ HP เพ่ือขอการ
สนับสนุน ไปที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการ
สนับสนุนทางเทคนิค

การทดสอบ "โทรสารทีเ่ชื่อมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง" ลมเหลว

วิธแีกไข
● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับเครื่อง

HP All-in-One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายไฟท่ีใหมากับ HP All-in-One หาก

ทานไมใชสายไฟที่ใหมา เพ่ือเช่ือมตอจากชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลัง
จากที่ทานเสียบสายไฟที่ใหมากับ HP All-in-One แลว ให
รันทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

● ตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพท
บนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทในกลองท่ีมาพรอมกับ
HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขากับพอรต “1-LINE” ทางดานหลัง
ของ HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
HP All-in-One สําหรับการโทรสาร โปรดดูที่ การติดต้ังโทรสาร

● หากทานใชตัวแยกสัญญาณโทรศัพท อาจทําใหเกิดปญหาในการใช
โทรสารได (ตัวแยกสัญญาณ คือตัวตอโทรศัพทที่มีหัวแจ็คโทรศัพท
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แยกออกเปนสองหัว สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท) ลองถอดตัวแยก
สัญญาณออก แลวตอ HP All-in-One เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง

● ลองตอเครื่องโทรศัพทที่ใชตามปกติและสายโทรศัพทกับแจ็คโทรศัพท
ที่จะใชตอเครื่อง HP All-in-One แลวฟงเสียงสัญญาณโทรศัพท หาก
ทานไมไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพท โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทของทานเพื่อตรวจสอบสายสัญญาณน้ี

● ลองสงหรือรับโทรสาร ถาทานสามารถสงหรือรับโทรสารไดเรียบรอย
แสดงวาอาจไมมปีญหาแลว

หลังจากแกปญหาที่พบทั้งหมดแลว ลองรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อ
ใหแนใจวาผานการทดสอบ และเครื่อง HP All-in-One พรอมสําหรับการ
ใชโทรสาร

การทดสอบ "สายโทรศัพททีเ่ชื่อมตอกับพอรตบนโทรสารทีถู่กตอง" ลมเหลว
วิธแีกไข ตอสายโทรศัพทกับพอรทที่ไมถูกตองที่ดานหลังของ HP All-
in-One
1. ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เสียบปลายดาน

หนึ่งเขาที่แจ็คสายโทรศัพท และปลายอีกดานหนึ่งเขาที่พอรท "1-
LINE" ที่ดานหลังเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพอรท "2-EXT" เพ่ือตอกับแจ็ค
โทรศัพท ทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสาร ควรใชพอรท
"2-EXT" เพ่ือตอกับอุปกรณอื่นๆ เทานั้น เชน เคร่ืองตอบรับ
อัตโนมัติหรือโทรศัพท

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คตอสายโทรศัพท
2 ตอสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเขากับ HP All-in-One และพอรท

"1-LINE"
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2. หลังจากตอสายโทรศัพทกับพอรท "1-LINE" แลว ใหทําการทดสอบ
โทรสารอีกครั้งเพื่อใหมั่นใจวา ผานการทดสอบเรียบรอย และเครื่อง
HP All-in-One พรอมสําหรับการใชโทรสาร

3. ลองสงหรือรับโทรสาร

การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศัพททีถู่กตองกับโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข
● โปรดใชสายโทรศัพทในกลองที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือ

ตอกับแจ็คโทรศัพทควรตอปลายสายดานหนึ่งของโทรศัพทเขากับ
พอรท "1-LINE" ที่ดานหลังของ HP All-in-One และตอปลายอีก
ดานกับแจ็คโทรศัพท ดังภาพดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอม HP All-in-One

 ถาสายโทรศัพทที่จัดใหไวยาวไมพอ ทานสามารถเพิ่มความยาวของ
สายไดสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP All-
in-One ยาวไมพอ

● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ ็คโทรศัพทกับเคร่ือง HP All-in-
One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

การทดสอบ "การตรวจหาสัญญาณหมุนโทรศัพท" ลมเหลว

วิธแีกไข
● อุปกรณอ่ืนที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับ HP All-in-One อาจทําใหการ

ทดสอบลมเหลวได หากตองการทราบวามีอุปกรณอื่นที่ทําใหเกิด
ปญหาหรือไม ใหปลดสายอุปกรณอื่นๆ ออกจากสายโทรศัพท แลวทํา
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การทดสอบอีกครั้ง หาก Dial Tone Detection Test
(การทดสอบหาเสียงสัญญาณโทรศัพท) ผานโดยไมมอีุปกรณอื่น
แสดงวามอีุปกรณอยางใดอยางหนึ่งที่กอใหเกิดปญหา ลองเสียบ
อุปกรณเพ่ิมทีละตัว แลวทําการทดสอบในแตละครั้ง จนกวาจะพบ
วาอุปกรณใดที่ทําใหเกิดปญหา

● ลองตอเครื่องโทรศัพทที่ใชตามปกติและสายโทรศัพทกับแจ็คโทรศัพท
ที่จะใชตอเครื่อง HP All-in-One แลวฟงเสียงสัญญาณโทรศัพท หาก
ทานไมไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพท โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทของทานเพื่อตรวจสอบสายสัญญาณน้ี

● ตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทในกลองท่ีมาพรอมกับ
HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขากับพอรต “1-LINE” ทางดานหลัง
ของ HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
HP All-in-One สําหรับการโทรสาร โปรดดูที่ การติดต้ังโทรสาร

● หากทานใชตัวแยกสัญญาณโทรศัพท อาจทําใหเกิดปญหาในการใช
โทรสารได (ตัวแยกสัญญาณ คือตัวตอโทรศัพทที่มีหัวแจ็คโทรศัพท
แยกออกเปนสองหัว สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท) ลองถอดตัวแยก
สัญญาณออก แลวตอ HP All-in-One เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง

● หากระบบโทรศัพทไมไดใชสัญญาณหมุนแบบมาตรฐาน เชน ระบบ
PBX บางระบบ อาจทําใหการทดสอบลมเหลวได และจะทําใหเกิด
ปญหาในการสง/รับโทรสาร ลองสงหรือรับโทรสารทดสอบ

● ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังคาประเทศ/ภูมิภาคไวถูกตองตามประเทศ/
ภูมิภาคของทาน หากไมไดต้ังคาประเทศ/ภูมิภาค หรือหากต้ังคาไม
ถูกตอง การทดสอบอาจลมเหลวและอาจเกิดปญหาในการสงและรับ
โทรสาร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนดภาษาและประเทศ
ภูมภิา ค

● ทานตองตอเครื่อง HP All-in-One กับสายโทรศัพทระบบอนาล็อก มิ
ฉะนั้นทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารได หากตองการตรวจดูวา
สายโทรศัพทนั้นเปนระบบดิจิตอลหรือไม ใหลองตอสายโทรศัพท
ระบบอนาล็อกทั่วไป แลวฟงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณ
โทรศัพทตามปกติ แสดงวาอาจเปนสายโทรศัพทสําหรับระบบดิจิตอล
โปรดตอ HP All-in-One กับสายโทรศัพทระบบอนาล็อก แลวลองสง
หรือรับโทรสาร

หลังจากแกปญหาที่พบทั้งหมดแลว ลองรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อ
ใหแนใจวาผานการทดสอบ และเครื่อง HP All-in-One พรอมสําหรับการ
ใชโทรสาร หากการทดสอบ Dial Tone Detection (การตรวจหาเสียง
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สัญญาณโทรศัพท) ยังคงลมเหลว โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการระบบ
โทรศัพทของทานเพื่อตรวจสอบสายโทรศัพท

การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข
● ทานตองตอเครื่อง HP All-in-One กับสายโทรศัพทระบบอนาล็อก

 มิฉะน้ันทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารได หากตองการตรวจ
ดูวาสายโทรศัพทนั้นเปนระบบดิจิตอลหรือไม ใหลองตอสายโทรศัพท
ระบบอนาล็อกทั่วป แลวฟงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณ
โทรศัพทตามปกติ แสดงวาอาจเปนสายโทรศัพทสําหรับระบบดิจิตอล
โปรดตอ HP All-in-One กับสายโทรศัพทระบบอนาล็อก แลวลองสง
หรือรับโทรสาร

● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ ็คโทรศัพทกับเคร่ือง HP All-in-
One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

● ตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทในกลองท่ีมาพรอมกับ
HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนัง จากนั้นตอปลายอีกดานเขากับพอรต “1-LINE” ทางดานหลัง
ของ HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
HP All-in-One สําหรับการโทรสาร โปรดดูที่ การติดต้ังโทรสาร

● อุปกรณอ่ืนที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับ HP All-in-One อาจทําใหการ
ทดสอบลมเหลวได หากตองการทราบวามีอุปกรณใดที่ทําใหเกิด
ปญหาหรือไม ใหปลดสายอุปกรณอื่นๆ ออกจากสายโทรศัพท แลวทํา
การทดสอบอีกครั้ง
– หาก Fax Line Condition Test (การทดสอบสภาพสายโทร

สาร) ผานโดยไมมีอุปกรณอื่น แสดงวามีอุปกรณอยางใดอยาง
หนึ่งที่กอใหเกิดปญหา ลองเสียบอุปกรณเพ่ิมทีละตัว แลวทําการ
ทดสอบในแตละครั้ง จนกวาจะพบวาอุปกรณใดท่ีทําใหเกิด
ปญหา

– หาก Fax Line Condition Test (การทดสอบสภาพสายโทร
สาร) ลมเหลวแมไมติดต้ังอุปกรณอื่น ใหลองตอ HP All-in-
One เขากับสายโทรศัพทที่ใชตามปกติ แลวทบทวนขอมูล
การ แกไขปญหาเบื้องตนในสวนนี้อีกคร้ัง

● หากทานใชตัวแยกสัญญาณโทรศัพท อาจทําใหเกิดปญหาในการใช
โทรสารได (ตัวแยกสัญญาณ คือตัวตอโทรศัพทที่มีหัวแจ็คโทรศัพท
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แยกออกเปนสองหัว สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท) ลองถอดตัวแยก
สัญญาณออก แลวตอ HP All-in-One เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง

หลังจากแกปญหาที่พบทั้งหมดแลว ลองรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อ
ใหแนใจวาผานการทดสอบ และเครื่อง HP All-in-One พรอมสําหรับการ
ใชโทรสาร หากการทดสอบ Fax Line Condition (สภาพสายโทรสาร)
ยังคงลมเหลว และทานประสบปญหาในการใชโทรสาร โปรดติดตอบริษัทผู
ใหบริการระบบโทรศัพทบานของทานเพื่อตรวจสอบสายโทรศัพท

จอแผงควบคุมแสดงสัญลักษณวาไมไดวางหโูทรศัพท

วิธแีกไข แสดงวาทานกําลังใชสายโทรศัพทผิดประเภท ตรวจสอบใหแน
ใจวาทานกําลังใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเช่ือม
ตออุปกรณเขากับสายโทรศัพท สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบ
"การใชประเภทสายโทรศัพทที่ถูกตองกับโทรสาร" ลมเหลว

HP All-in-One มปีญหาในการรับและสงโทรสาร
วิธแีกไข ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP All-in-One แลว ดูที่จอแผง
ควบคุมบน HP All-in-One หากจอแสดงผลรูปกราฟฟกสีวางเปลาและไฟ
ที่ปุม เปด ดับอยู แสดงวาเครื่อง HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแน
ใจวาสายไฟเชื่อมตอกับเครื่อง HP All-in-One อยางแนนหนาและเสียบ
เขากับเตาเสียบแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One
หลังจากเปด HP All-in-One แลว HP แนะนําใหทานรอสักหานาทีกอน
สงหรือรับโทรสาร HP All-in-One ไมสามารถสงหรือรับโทรสารไดสักครู
ในขณะท่ีกําลังเริ่มตนเช่ือมตอหลังจากเปดเครื่องแลว

วิธแีกไข
● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอม HP All-

in-One เพ่ือเช่ือมตอเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ปลายสาย
ของสายโทรศัพทควรจะตอเขากับพอรตช่ือ "1-LINE" ที่ดานหลัง
ของ HP All-in-One และปลายอีกดานของชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง ตามที่แสดงดานลาง
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1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One

 ถาสายโทรศัพทที่จัดใหยาวไมพอ ทานสามารถเพิ่มความยาวของสาย
ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP All-in-
One ยาวไมพอ

● ลองตอเครื่องโทรศัพทที่ใชตามปกติและสายโทรศัพทกับแจ็คโทรศัพท
ที่จะใชตอเครื่อง HP All-in-One แลวฟงเสียงสัญญาณโทรศัพท หาก
ทานไมไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพท โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทของทานเพื่อตรวจสอบสายสัญญาณน้ี

● อุปกรณอ่ืน ซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกัน เชน HP All-in-One อาจ
กําลังถูกใชงานอยู ตัวอยางเชน ทานไมสามารถใช HP All-in-One
ในการโทรสารได หากไมไดตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม
คอมพิวเตอร เพ่ือสงอีเมลหรือใชอินเทอรเน็ตอยู

● ตรวจสอบดูวามข้ัีนตอนใดๆ ที่กอใหเกิดขอผิดพลาดอีกหรือไม ตรวจ
สอบจอแผงควบคุมหรือคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงความผิด
พลาดซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและว ิธีการแ กไขปญหา หากมีขอ
ผิดพลาด HP All-in-One จะไมสงหรือรับโทรสารจนกวาจะแกไขขอ
ผิดพลาดนั้นได

● การเชื่อมตอสายโทรศัพทอาจมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มีคุณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได ตรวจ
สอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับชองเสียบ
สายโทรศัพทบนผนังและฟงวามีเสียงดังคงท่ีหรือมเีสียงรบกวนหรือ
ไม หากทานไดยินเสียงรบกวน ใหปด Error Correction Mode
(ECM) แลวลองสงโทรสารใหมอีกครั้ง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยน ECM โปรดดู HP Image Zone Help (วิธใีช
HP Image Zone) ที่หนาจอ หากปญหายังคงมอียู ใหติดตอบริษัท
โทรศัพท
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● หากทานใชระบบสายแบบ DSL ใหตรวจสอบวาไดเช่ือมตอตัวแยก
สัญญาณ DSL แลว มิฉะนั้นจะไมสามารถใชโทรสารได สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู กรณี B: การตั้งคา HP All-in-One ท่ีม ีDSL

● โปรดดูใหแนใจวา ไมไดตอเครื่อง HP All-in-One กับแจ็คโทรศัพท
ที่ติดต้ังไวสําหรับโทรศัพทระบบดิจิตอล หากตองการตรวจดูวาสาย
โทรศัพทนั้นเปนระบบดิจิตอลหรือไม ใหลองตอสายโทรศัพทระบบ
อนาล็อกท่ัวไป แลวฟงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณ
โทรศัพทตามปกติ แสดงวาอาจเปนสายโทรศัพทสําหรับระบบดิจิตอล

● ถาทานใชตัวแปลงสัญญาณ/อะแด็ปเตอรเทอรมินัลของระบบ PBX
หรือ ISDN โปรดตรวจสอบวา HP All-in-One ไดเช่ือมตอกับพอร
ตที่ถูกตองแลวและอะแด็ปเตอรข้ัวตอถูกต้ังคาเปนประเภทสวิตชท่ีถูก
ตองสําหรับประเทศ/ภูมิภาค ถาเปนไปได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดู กรณี C: ต้ังคาเครื่อง HP All-in-One ที่มีระบบโทรศัพท
PBX หรือสาย ISDN

● หาก HP All-in-One ใชสายโทรศัพทรวมกับบริการ DSL โมเด็ม
DSL อาจตอสายดินไมถูกตอง หากโมเด็ม DSL ตอสายดินไมถูก
ตอง อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพทได สายโทรศัพทที่
มีคุณภาพเสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจทําใหการใชโทรสารมีปญหา
ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยการเสียบ
สายโทรศัพทเขากับแจ็คโทรศัพท แลวฟงดูวามสีัญญาณรบกวนหรือ
ไม หากทานไดยินสัญญาณรบกวน ใหปดโมเด็ม DSL และถอดปลั๊ก
ออกอยางนอย 15 นาที เปดโมเด็ม DSL แลวลองฟงเสียงสัญญาณ
โทรศัพทอีกครั้ง

หมายเหตุ ทานอาจประสบปญหาเสียงรบกวนในสายโทรศัพท
เนื่องจากไฟฟาสถิตไดอีกในอนาคต หากเครื่อง HP All-in-
One หยุดรับสงโทรสาร ใหปฏิบัติตามข้ันตอนน้ีอีกครั้ง

ถาสายโทรศัพทยังมีสัญญาณรบกวน โปรดติดตอบริษัทโทรศัพท
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปดโมเด็ม DSL โปรดติดตอขอการสนับ
สนุนจากผูใหบริการ DSL

● หากทานใชตัวแยกสัญญาณโทรศัพท อาจทําใหเกิดปญหาในการใช
โทรสารได (ตัวแยกสัญญาณ คือตัวตอโทรศัพทที่มีหัวแจ็คโทรศัพท
แยกออกเปนสองหัว สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท) ลองถอดตัวแยก
สัญญาณออก แลวตอ HP All-in-One เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง
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HP All-in-One มปีญหาในการสงโทรสารดวยตนเอง

วิธแีกไข
● โทรศัพทที่ทานใชเพ่ือรับโทรสารตองตอเขากับ HP All-in-One โดย

ตรง หากตองการสงโทรสารดวยตนเอง ทานตองตอโทรศัพทเขากับ
พอรท "2-EXT" ของ HP All-in-One ดังภาพดานลาง สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการสงโทรสารดวยตนเอง โปรดดู การสงโทรสารจาก
โทรศัพทดวยตนเอง

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One
3 โทรศัพท

● หากทานตองการสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทท่ีตอกับเครื่อง
HP All-in-One โดยตรง ทานตองใชปุมตัวเลขท่ีโทรศัพทเพ่ือ
สง     โทรสาร หามกดที่ปุมตัวเลขบนแผงควบคุมของเครื่อง HP All-
in-One

HP All-in-Oneไมสามารถรับโทรสารแตสงโทรสารได

วิธแีกไข
● หากทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ โปรดดูใหแนใจวาทาน

ไดต้ังใหคุณสมบัติ Answer Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียก
เขา) บน HP All-in-One ตอบรับ All Rings (สายเรียกเขาทั้ง
หมด) แลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบเสียง
เรียกเขา (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

● ถา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ถูกต้ังคาเปน Off (ปด) ทาน
ตองรับโทรสารดวยตนเอง มิฉะน้ัน HP All-in-Oneจะไมสามารถรับ
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โทรสาร สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดู การ
รับโทรสารดวยตนเอง

● ถาทานใชบริการวอยซเมลในหมายเลขโทรศัพทเดียวกับหมายเลข
โทรศัพทที่ใชโทรสาร ทานตองรับโทรสารดวยตนเอง ไมสามารถรับ
แบบอัตโนมัติได ซึ่งหมายความวา ทานตองโตตอบกับฝายตรงขาม
หากตองการรับโทรสารที่เขามา สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา
HP All-in-One เมื่อทานใชบริการวอยซเมล ใหดูที่ การติดต้ังโทร
สาร สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดู การรับ
โทรสารดวยตนเอง

● หากทานใชโมเด็มคอมพิวเตอรท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกับ HP All-in-
One ใหตรวจสอบวาไมไดต้ังคาซอฟตแวรของโมเด็มใหรับโทรสาร
โดยอัตโนมัติ โมเด็มที่ถูกต้ังคาเพื่อรับโทรสารโดยอัตโนมัติจะใชสาย
โทรศัพทเพ่ือรับโทรสารที่สงเขามาทั้งหมด ซึ่งจะทําให HP All-in-
One ไมสามารถรับสายโทรสารเขา

● หากทานใชเครื่องตอบรับอ¸อัตโนมัติบนสายเดียวกับที่ใช HP All-in-
One ทานอาจประสบปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
– อาจตั้งคาเครื่องตอบรับอัตโนมัติใหใชงานรวมกับ HP All-in-

One ไวไมถูกตอง
– ขอความตอบรับอัตโนมัติของทานอาจยาวหรือมเีสียงดังเกินไป

จนทําให HP All-in-One ไมสามารถตรวจจับสัญญาณโทรสาร
ได และทําใหเคร่ืองโทรสารที่โทรเขามายกเลิกการติดตอไป

– เครื่องตอบรับอัตโนมัติอาจวางสายเร็วเกินไปหลังจากเริ่มเปดขอ
ความตอบรับ หากไมพบวามผูีพยายามบันทึกขอความไว เชนใน
กรณีที่เปนการโทรเขามาเพื่อสงโทรสาร ซึ่งจะทําให HP All-in-
One ไมสามารถตรวจจับสัญญาณโทรสารได ปญหานี้เกิดข้ึนกับ
เครื่องตอบรับอัตโนมัติระบบดิจิตอลมากที่สุด

วิธีปฏิบัติดังตอไปนี้อาจชวยทานแกปญหาตางๆ ดังกลาวได:
– เมื่อทานใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพท

สําหรับโทรสาร ใหลองตอเครื่องตอบรับเขากับ HP All-in-
One โดยตรง ตามที่อธิบายไวใน การติดต้ังโทรสาร

– โปรดตรวจสอบวาต้ังคา HP All-in-One ไวเพ่ือรับโทรสารโดย
อัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP All-in-
One ใหรับโทรสารโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ การตั้งโหมดตอบรับ

– แนใจวาคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูกต้ังคาใหมี
จํานวนเสียงเรียกเขามากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบ
รับ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนดจํานวนครั้งของ
เสียงเรียกเขากอนตอบรับ
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– ปลดการเชื่อมตอเครื่องตอบรับอัตโนมัติและลองรับโทรสาร หาก
ทานสามารถรับโทรสารโดยไมมีเครื่องตอบรับอัตโนมัติ แสดงวา
เครื่องตอบรับอาจทําใหเกิดปญหา

– เสียบเคร่ืองตอบรับใหม และบันทึกขอความที่สงออกอีกครั้ง
บันทึกขอความที่ยาวประมาณ 10 วินาที โปรดพูดชาๆ ดวยนํ้า
เสียงปกติเมื่อบันทึกขอความ ทิ้งระยะตอนทายขอความให
เงียบอยางนอย 5 วินาที ไมควรมีเสียงรบกวนขณะบันทึกชวง
เงียบดังกลาว ลองรับโทรสารอีกครั้ง

หมายเหตุ เครื่องตอบรับระบบดิจิตอลบางเครื่องอาจไม
เก็บชวงที่ไมมีเสียงรบกวนหลังจบขอความไว ใหเปดขอ
ความตอบรับเพื่อลองฟง

● หาก HP All-in-One ใชสายโทรศัพทเดียวกับอุปกรณโทรศัพท
ประเภทอื่น เชน เครื่องตอบรับ โมเด็มคอมพิวเตอร หรือกลองสวิตช
แบบหลายพอรต ระดับสัญญาณโทรสารอาจจะลดลง ซึ่งอาจทําใหเกิด
ปญหาขณะรับโทรสารได
หากตองการทราบวาอุปกรณอ่ืนทําใหเกิดปญหาหรือไม ใหปลดสาย
อุปกรณอ่ืนๆ ยกเวน HP All-in-One ออกจากสายโทรศัพท แลวลอง
รับโทรสารอีกครั้ง หากทานรับโทรสารไดเมื่อไมมอีุปกรณอ่ืน แสดง
วาอาจมอีุปกรณอยางใดอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหา ใหคอยๆ ตอ
อุปกรณเพ่ิมทีละอยาง และลองรับโทรสารทุกครั้ง จนกวาจะพบวา
อุปกรณใดที่ทําใหเกิดปญหา

● หากทานมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร (โดย
ใชบริการเสียงเรียกเขาแบบแยกเสียงเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของ
ทาน) ตรวจใหแนใจวาไดต้ังคุณลักษณะ Answer Ring Pattern
(รูปแบบเสียงเรียกเขา) บน HP All-in-One ไวตรงกัน สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา (เสียงเรียกเขา
เฉพาะ)

HP All-in-One ไมสามารถสงโทรสารแตรับโทรสารได

วิธแีกไข
● HP All-in-One อาจหมุนเบอรโทรเร็วหรือกระชั้นชิดจนเกินไป ทาน

อาจจะตองเวนระยะในการกดหมายเลข ตัวอยางเชน หากทานจะตอง
ตอสายนอกกอนท่ีจะกดหมายเลขโทรศัพท ทานจะตองเวนระยะสักพัก
กอนที่จะกดหมายเลขโทรศัพท หากหมายเลขโทรศัพทท่ีทานจะกดคือ
95555555 และเลข 9 คือหมายเลขที่ใชสําหรับตอสายนอก ทานอาจ
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จะตองเวนระยะตามขั้นตอนตอไปนี้: 9-555-5555. หากตองการเวน
ระยะการหมุนหมายเลข ใหกด โทรซ้ํา/หยุด หรือกดปุม เวนวรรค
(#) คางไว จนกวาเครื่องหมายขีด (-) จะปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม
นอกจากนี้ ทานยังสามารถใชการกดปุมจากหนาจอเพื่อสงโทรสารได
ดวย เมื่อทําเชนนั้น ทานจะสามารถฟงเสียงโทรศัพทไดขณะกดหมาย
เลข ทานสามารถกําหนดความเร็วในการหมุนหมายเลขไดและโตตอบ
กับพร็อมตขณะหมุนหมายเลข สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสง
โทรสารโดยใชปุมโทรศัพทท่ีหนาจอ

● หมายเลขที่ทานหมุนเมื่อสงโทรสารไมอยูในรูปแบบที่ถูกตอง หรือ
เครื่องรับโทรสารมปีญหา ทานสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหา
หมายเลขโทรสารจากโทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยิน
สัญญาณโทรสาร แสดงวาเครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเช่ือม
ตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจรบกวนสายโทรศัพทของผูรับ ทาน
อาจขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับโทรสารเพื่อหาขอบกพรอง
ที่เกิดข้ึน

สัญญาณโทรสารถูกบันทึกไวในเครื่องตอบรับโทรศัพท

วิธแีกไข
● เมื่อทานใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพทสําหรับ

โทรสาร ใหลองตอเครื่องตอบรับโดยตรงเขากับ HP All-in-One
ตามที่อธิบายไวใน การติดต้ังโทรสาร หากไมเช่ือมตอเครื่องตอบรับ
ตามคําแนะนํา เสียงโทรสารอาจถูกบันทึกลงในเครื่องตอบรับ

● โปรดตรวจสอบวาต้ังคา HP All-in-One ไวเพ่ือรับโทรสารโดย
อัตโนมัติ หากตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง
HP All-in-One จะไมตอบรับสายเรียกเขา ทานตองโตตอบกับปลาย
สายในการรับสัญญาณโทรสาร มิฉะน้ัน HP All-in-One จะไมรับ
โทรสารและเครื่องตอบรับจะบันทึกเสียงสัญญาณโทรสาร สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP All-in-One ใหรับโทรสารโดย
อัตโนมัติ โปรดดูท่ี การตั้งโหมดตอบรับ

● แนใจวาคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูกต้ังคาใหมี
จํานวนเสียงเรียกเขามากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียก
เขากอนตอบรับ

บท 11

142 HP Officejet 5600 All-in-One series

วิธ
กีา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ื้อง
ต
น



สายโทรศัพททีใ่หมากับ HP All-in-One ยาวไมพอ
วิธแีกไข หากสายไฟซึ่งใหมาพรอมกับ HP All-in-One ไมยาวพอ ทาน
อาจใชตัวตอพวงเพ่ือตอความยาว ทานสามารถซื้อตัวตอพวงท่ีรานคา
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีอุปกรณเสริมของโทรศัพท ทานตองใชสายไฟสายอื่น
ซึ่งเปนสายไฟแบบมาตรฐานซึ่งมใีนบานหรือสํานักงานของทาน

เคล็ดลับ หากเครื่อง HP All-in-One ใหอะแดปเตอรสําหรับสาย
แบบ 2 เสน ทานสามารถใชรวมกับสายแบบ4 เสนเพ่ือเพิ่มความ
ยาวได หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอร
สําหรับสายแบบ 2 เสน โปรดดูเอกสารที่แนบมาพรอมสายโทรศัพท

วิธเีพิ่มความยาวสายโทรศัพท
1. ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เสียบปลาย

ดานหนึ่งเขาที่คัปเพลอร และปลายอีกดานหนึ่งเขาที่พอรท "1-LINE"
ที่ดานหลังเครื่อง HP All-in-One

2. ตอสายโทรศัพทอีกสายหนึ่งเขากับพอรทที่วางอยูบนคัปเพลอร และตอ
ปลายอีกดานกับแจ็คโทรศัพท ดังในภาพ

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 คัปเพลอร
3 สายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One

การแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงาน
สวนน้ีจะมขีอมูลเกี่ยวกับวิธีการแ กไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษและตลับ
หมึกพิมพ

คูมือการใชงาน 143

วิธกีารแ
กไขป

ญ
ห
าเบ

ื้องต
น



สวนของวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนใน HP Image Zone Help (วิธใีช
HP Image Zone) จะกลาวถึงขอแนะนําอยางสมบูรณเกี่ยวกับวิธีการแกไข
ปญหาเบื้องตนที ่มักเกิดกับเครื่อง HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใชซอฟตแวร HP Image Zone
หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูล
เพ่ิมเติมไดจากเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เว็บไซตจะมีคํา
ตอบสําหรับคําถามที่พบบอย

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ
เพ่ือปองกันปญหากระดาษติด ใหใชเฉพาะประเภทกระดาษที่แนะนําใหใชกับ
HP All-in-One สําหรับรายชื่อกระดาษที่แนะนํา โปรดดูท่ี HP Image
Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) หรือไปยัง www.hp.com/support
อยาใสกระดาษยับหรือกระดาษเบี้ยว หรือใชกระดาษท่ีมวนงอหรือฉีกขาดลงใน
ถาดปอนกระดาษ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใสกระดาษ
ถามีกระดาษติดอยูในเครื่อง ใหนํากระดาษที่ติดออกตามคําแนะนําตอไปนี้

มกีระดาษติดทีเ่ครื่อง HP All-in-One

วิธแีกไข
1. กดแท็บที่อยูดานซายของชองทําความสะอาดดานหลังเพื่อเปดฝาออก

นําฝาปดออกจาก HP All-in-One

ขอควรระวัง การพยายามดึงกระดาษที่ติดออกทางดานหนา
ของ HP All-in-One อาจทําใหกลไกเครื่องพิมพเสียหายได
ใหนํากระดาษที่ติดออกทางชองทําความสะอาดดานหลังเสมอ

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง
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ขอควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนําออกจากลูกกลิ้ง
ใหตรวจสอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูใน
เครื่อง หากทานไมนําเศษกระดาษที่ติดอยูออกจาก HP All-in-
One อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

3. ใสฝาปดชองทําความสะอาดดานหลัง คอยๆ ดันผาปดไปขางหนาจน
กระทั่งปดสนิท

4. กด OK เพ่ือใหเครื่องทํางานปจจุบันตอไป

มกีระดาษติดทีต่ัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

วิธแีกไข
1. ยกฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนําออกจากลูกกลิ้ง
ใหตรวจสอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูใน
เครื่อง หากทานไมนําเศษกระดาษที่ติดอยูออกจาก HP All-in-
One อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

3. ปดฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

ตัวปอนกระดาษอัตโนมัตจิะปอนกระดาษมากเกินไปหรือไมปอนเลย

สาเหตุ ทานตองทําความสะอาดตัวปอนกระดาษทีละแผนหรือลูกกลิ้งภาย
ในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติดินสอดํา ข้ีผ้ึง หรือหมึกอาจเกาะอยูบนลูกกลิ้ง
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และตัวปอนกระดาษทีละแผนหลังใชงาน หรือหากทานทําสําเนาตนฉบับ
เขียนดวยลายมือหรือตนฉบับท่ีมหีมึกมาก
● หากตัวปอนกระดาษอัตโนมัติไมปอนกระดาษเลย ตองทําความสะอาด

ลูกกลิ้งภายในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
● หากตัวปอนกระดาษอัตโนมัติปอนกระดาษครั้งละหลายแผนแทนที่จะ

เปนแผนเดียว ตองทําความสะอาดตัวปอนกระดาษทีละแผนภายในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติ

วิธแีกไข ใสกระดาษธรรมดาท่ียังไมไดใชหนึ่งหรือสองแผนขนาดใหญ
ลงในถาดปอนเอกสาร แลวกด เริ่มพิมพสีดํา เพ่ือดึงกระดาษผานตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติ กระดาษธรรมดาจะปลอยและดูดซับสิ่งตกคางจาก
ลูกกลิ้งและแผนค่ัน

หากยังไมสามารถแกไขปญหาได หรือตัวปอนกระดาษอัตโนมัติไม
ปอนกระดาษเลย ทานตองทําความสะอาดลูกกลิ้งและตัวปอนกระดาษทีละ
แผนดวยตัวเอง

การทําความสะอาดลูกลิ้งและตัวปอนกระดาษทลีะแผน
1. ยกฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

ลูกกลิ้งและตัวปอนกระดาษทีละแผนแสดงอยู ในภาพประกอบตอไปนี้

1 ลูกกลิ้ง
2 ตัวปอนกระดาษทีละแผน

2. คอยๆ ชุบผาที่ไมมสีวนผสมของสําลลีงในน้ํากลั่น และบีบผาเปยก
หมาดๆ

3. ใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดส่ิงตกคางที่ติดอยูบนลูกกลิ้งหรือตัว
ปอนกระดาษทีละแผน

4. หากใชน้ํากลั่นเช็ดสิ่งที่ติดอยูไมออก ลองใชแอลกอฮอลไอโซโพรพิล
(ขัดถู)

5. ปดฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
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การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
หากทานเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพมาแลว ทานอาจพบวาปญหานั้นเกิด
จากตลับหมึกพิมพ

1. นําตลับหมึกพิมพออกและตรวจสอบวาดึงเทปพลาสติกที่ใชปองกันออก
หมดแลว

2. ใสตลับหมึกพิมพเขาไปอีกครั้ง และตรวจสอบวาใสตลับหมึกถูกตองและ
ล็อคเขาที่

3. ถายังคงเกิดปญหา  ใหพิมพรายการการทดสอบเครื่อง เพ่ือดูวามีปญหา
เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพหรือไม
รายงานน้ีจะใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ รวมถึงขอมูล
เกี่ยวกับสถานะ

4. หากรายงานการทดสอบเครื่องบงบอกวามีปญหา ใหทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพ

5. ถายังคงเกิดปญหา ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสสีทองแดงของตลับหมึก
พิมพ

6. หากทานยังคงประสบปญหาการพิมพ ใหดูวามปีญหาเกิดข้ึนที่ตลับหมึก
พิมพใด แลวจึงเปลี่ยนตลับหมึกน้ัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีพิมพรายงานทดสอบการพิมพและวิธีการทํา
ความสะอาดตลับหมึกพิมพ โปรดดูที่ การดูแลรักษาเครื่อง HP All-in-One

การอัพเดตอุปกรณ
และเพื่อให HP All-in-One ทํางานไดอยางสมูบรณดวยเทคโนโลยีที่กาวล้ําทัน
สมัยที่สุด ทานสามารถเรียกดูการอัพเดตอุปกรณสําหรับ HP All-in-One ได
จากเว็บไซตสนับสนุน HP และติดต้ังการอัพเดตนั้นโดยใช Device Update
Wizard (ตัวชวยอัพเดตอุปกรณ) นอกจากนี้ ทานอาจจําเปนตองติดต้ังการอัพ
เดตอุปกรณบน HP All-in-One ดวยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งตอไปนี้
● ทานโทรติดตอศูนยบริการลูกคา HP และเจาหนาที่แนะนําใหทานเขาสู

เว็บไซตสนับสนุน HP เพ่ือเรียกดูการอัพเกรดสําหรับอุปกรณของทาน
● จะมขีอความปรากฏขึ้นบนจอแผงควบคุม HP All-in-One เพ่ือนําทานไป

ยังการอัพเดตอุปกรณของทาน

การอัพเดตอุปกรณ (Windows)
ในคอมพิวเตอรระบบ Windows ใหใชการเรียกดูขอมูลการอัพเด
ตของอุปกรณดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปน้ี

● ใชเว็บเบราเซอรเพ่ือดาวนโหลดการอัพเดตเครื่องHP All-in-One จาก
www.hp.com/support ไฟลจะคลายไฟล เองและมนีามสกุล .exe เมื่อ
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ทานดับเบิลคลิกที่ไฟล .exe หนาตาง Device Update Wizard  (ตัว
ชวยการอัพเดตอุปกรณ) จะเปดเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

● ใชยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) เพ่ือคนหา
เว็บไซตสนับสนุนของ HP โดยอัตโนมัต ิเ กีย่วกับการอัพเดตอุปกรณตาม
ชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา

หมายเหตุ หากทานใชระบบปฏิบัติการ Windows ทานสามารถใช
ยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) (สวนของ
ซอฟตแวร HP Image Zone ที่ติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอร) เพ่ือ
คนหาเว็บไซตสนับสนุนของ HP โดยอัตโนมัติ เกี่ยวกับการอัพเดต
อุปกรณตามชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา หากทานไมใชยูทิลต้ีิ
Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร) เวอรชันลาสุดใน
ขณะท่ีติดต้ัง จะมกีรอบโตตอบปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือ
แจงเตือนใหทานอัพเกรด ตอบรับการอัพเกรด สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติมเกี่ยวกับยูทิลิต้ี Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร)
โปรดดูท่ี HP Image Zone Help (วิธใีช HP Image Zone) ท่ี
หนาจอ

เมื่อตองการใชการอัพเดตอุปกรณ
1. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– ดับเบิลคลิกที่ไฟล update .exe ท่ีทานดาวนโหลดมาจาก
www.hp.com/support

– เมื่อปรากฏขอความคําสั่ง ใหยอมรับการอัพเดตอุปกรณท่ีคนพบโดยยู
ทิลิต้ี Software Update (การอัพเดตซอฟตแวร)

Device Update Wizard (ตัวชวยอัพเดตอุปกรณ) จะปรากฏข้ึนบน
คอมพิวเตอร

2. ที่หนาจอ Welcome (ยินดีตอนรับ) ใหคลิก Next (ถัดไป)
หนาจอ Select a Device (เลือกอุปกรณ) จะปรากฏขึ้น

3. เลือก HP All-in-One จากรายการ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
หนาจอ Important Information (ขอมูลที่สําคัญ) จะปรากฏขึ้น

4. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตองมคุีณสมบัติตามขอกําหนดที่แสดงไว
5. หากมคุีณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใหคลิก Update (อัพเดต)

หนาจอ Updating Device (การอัพเดตอุปกรณ) จะปรากฏขึ้นแสงไฟที่
แผงควบคุมของ HP All-in-One จะเริ่มกะพริบ
จอภาพของจอแผงควบคุมจะเปนสีเขียว เมื่อมกีารโหลดขอมูลอัพเดตและ
คลายไฟลลงในอุปกรณของทาน

6. หามหยุดการเช่ือมตอ ปดเครื่อง หรือกระทําการใดๆ บนอุปกรณของทาน
ขณะท่ีมกีารอัพเดต
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หมายเหตุ หากทานขัดจังหวะการอัพเดต ขอความแสดงขอผิด
พลาดจะปรากฏขึ้นแสดงใหทราบวาการอัพเดตผิดพลาด โปรดขอ
ความชวยเหลือจากศูนยบริการลูกคาของ HP 

หลังจาก HP All-in-One ปดเครื่องและเริ่มทํางานใหม หนาจอขอมูลอัพ
เดตท้ังหมดจะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

อุปกรณของทานไดรับการอัพเดตเรียบรอยแลวถึงตอนนี้ ทานก็สามารถใช
HP All-in-One ไดอยางปลอดภัย

การอัพเดตอุปกรณ (Mac)
สําหรับเครื่อง Mac ใหปฏิบัติดังตอไปน้ีเพ่ืออัพเดต HP All-in-One
1. ใชเว็บเบราเซอรเพ่ือดาวนโหลดการอัพเดตเครื่องHP All-in-One จาก

www.hp.com/support
2. ดับเบิลคลิกที่ไฟลที่ดาวนโหลดมา

ตัวติดต้ังจะเปดข้ึนบนคอมพิวเตอร
3. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดต้ังการอัพเดตใหกับ HP All-in-

One
4. รีสตารท HP All-in-One เพ่ือใหข้ันตอนเสร็จสมบูรณ
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12 การรับประกันและบริการของ HP
Hewlett-Packard ใหบริการทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสําหรับเครื่อง

 HP All-in-One
บทน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับการรับประกันและวิธีรับการบริการทางอินเทอรเน็ต การดู
หมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ การติดตอฝายบริการลูกคาของ HP และการ
เตรียมจัดสง HP All-in-One
หากทานไมพบคําตอบที่ตองการในเอกสารประกอบหรือรายละเอียดบนหนาจอที่มา
พรอมกับผลิตภัณฑของทาน โปรดติดตอศูนยบริการของ HP แหงใดแหงหน่ึงท่ีมีราย
ช่ือในสวนตอไปน้ี การใหบริการบางอยางจะมีใหเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
เทาน้ัน และบางอยางอาจมีในหลายประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก ถาไมมีรายนามหมายเลข
โทรศัพทของศูนยบริการในประเทศ/ภูมิภาคของทาน โปรดติดตอตัวแทนจําหนายท่ีได
รับอนุญาตจาก HP ท่ีใกลท่ีสุดเพ่ือขอคําแนะนํา

การรับประกัน
ในการรับบริการซอมบํารุงของ HP ทานตองติดตอสํานักงานบริการของ HP กอน
หรือติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาเบ้ืองตน โปรดดู กอน
ท่ีจะโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP เพ่ือศึกษาขั้นตอนกอนโทรติดตอศูนยบริการ
ลูกคา

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัว
เลือกบริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดดู HP Quick Exchange Service
(Japan)

การอัพเกรดการรับประกัน
HP อาจเสนอทางเลือกในการอัพเกรดการรับประกัน (โดยมีการคิดคาธรรมเนียมเพิ่ม
เติม) เพ่ือขยายหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับประกันผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐาน ท้ังน้ีข้ึน
อยูกับประเทศ/ภูมิภาคของทาน ตัวเลื อกท่ีมีอยูอาจรวมถึงการใหบริการทางโทรศัพท
เปนหลัก การสงเขารับบริการ หรือการเปลี่ยนเครื่องทดแทนในวันทําการถัดไป โดยท่ัว
ไปแลว การรับประกันบริการจะเริ่มตนในวันท่ีซื้อผลิตภัณฑ และตองมีการซ้ือภายใน
ระยะเวลาการซื้อผลิตภัณฑท่ีกําหนดไว
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
● ในประเทศสหรัฐฯ โทร 1-866-234-1377 เพ่ือติดตอกับท่ีปรึกษาของ HP
● สําหรับประเทศอื่น โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในประเทศของทาน

โปรดดู การโทรติดตอขอรับบริการจากประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก สําำหรับขอมูลเพ่ิม
เติมและหมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการลูกคาระหวางประเทศ

● ไปท่ีเว็บไซตของ HPท่ี www.hp.com/support: เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาค จากนั้นหาขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน
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ขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน

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 
ที่เกิดขึ้นเอง 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. ปอ้งกันการจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกัน 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 
ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดจะเกิดขึ้นก่อนการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมึกของ 
HP ที่มีการเติมหมึก ผลิตซ้ำ ปรับปรุงสภาพ ใช้งานผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแก้ไข

อุปกรณ์เสริม  

ฮาร์ดแวร์ส่วนเสริมของเครื่องพิมพ์  1 ปี 
(โปรดดูรายละเอียดต่อไปนี้)
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กอนทีจ่ะโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP
โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทอื่นอาจรวมอยูในเครื่อง HP All-in-Oneหากทาน
ประสบปญหาในการใชโปรแกรมตางๆ ดังกลาว โปรดโทรขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
ของบริษัทน้ันๆ
หากตองการติดตอศูนยบริการของ HP  โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีกอนโทร
ติดตอ

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัว
เลือกบริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดดู HP Quick Exchange Service
(Japan)

1. ตรวจสอบวา:
a. HP All-in-One เสียบปล๊ักและเปดเครื่องอยู
b. ใสตลับหมึกพิมพท่ีกําหนดอยางถูกตอง
c. ใสกระดาษที่เหมาะสมในถาดปอนกระดาษ

2. รีเซ็ตเครื่อง HP All-in-One :
a. ปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด
b. ถอดสายไฟออกจากดานหลังของตัวเครื่อง HP All-in-One
c. เสียบปลั๊กไฟเครื่อง HP All-in-One ใหม
d. เปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด

3. สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดไปที่ www.hp.com/support
4. ถาทานยังพบปญหาในการใชงานอยูและตองการติดตอกับเจาหนาท่ีฝายบริการ

ลูกคาของ HP  โปรดปฏิบัติดังตอไปน้ี
a. ดูช่ือเครื่อง HP All-in-One ตามที่ปรากฏบนแผงควบคุม
b. พิมพรายงานการทดสอบเครื่องสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการพิมพรายงานการ

ทดสอบเครื่อง โปรดดู พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
c. ทําสําเนาสีเปนงานพิมพตัวอยาง
d. เตรียมพรอมสําหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาของทาน
e. จดหมายเลขผลิตภัณฑ (serial number) และรหัสบริการ (service ID)

เตรียมไวใหเรียบรอยสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการดูหมายเลขผลิตภัณฑ และ
รหัสบริการ โปรดดู การดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ

5. โทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ท้ังน้ี ควรอยูใกลเครื่อง HP All-in-One ท่ีมี
ปญหาในขณะที่โทรศัพท

การดหูมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ 
ทานสามารถเขาดูขอมูลสําคัญไดโดยใช Information Menu (เมนูขอมูล) ของ
HP All-in-One
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หมายเหตุ หากไมไดเปดเครื่อง HP All-in-One ทานสามารถดูหมายเลข
ผลิตภัณฑไดท่ีสติ๊กเกอรท่ีติดอยูดานหลังหมายเลขผลิตภัณฑเปนรหัส 10 ตัว
ตรงมุมบนดานซายบนของสติ๊กเกอร

การดหูมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ
1.

2. กด  ไวจนไวกวา Model Number (หมายเลขรุน) จะปรากฏ จากนั้นกด OK
รหัสบริการจะปรากฏขึ้น
จดรหัสบริการใหครบถวน

3. กด ยกเลิก จากนั้นกด  จนกวา Serial Number (หมายเลขผลิตภัณฑ) จะ
ปรากฏ

4. กด OKหมายเลขผลิตภัณฑจะปรากฏขึ้น
จดหมายเลขผลิตภัณฑใหครบ

5. กด ยกเลิก จนกวาทานจะออกจาก Information Menu (เมนูขอมูล)

การขอรับบริการและขอมูลอื่นๆ จากอินเทอรเน็ต
หากทานเชื่อมตออินเทอรเน็ต ทานสามารถอานขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก www.hp.com/
support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกท่ี Contact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการสนับสนุนทางเทคนิค เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลดานเทคนิค
ขอมูลเกี่ยวกับไดรเวอร วัสดุ การสั่งซื้อและทางเลือกอื่นๆ เชน:
● การเขาใชงานหนาสนับสนุนออนไลน
● สงขอความอีเมลไปยัง HP เพ่ือให HP ตอบคําถามของทาน
● ติดตอกับเจาหนาท่ีเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาออนไลน
● ตรวจสอบการอัพเดตซอฟตแวร
ตัวเลือกความชวยเหลือท่ีพรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/
ภูมิภาค และภาษา

การโทรติดตอขอรับบริการในทวีปอเมริกาเหนือในชวงการรับประกัน
โทรติดตอ 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) ศูนยบริการทางโทรศัพทของ
สหรัฐฯ มีบริการท้ังภาษาอังกฤษและสเปนตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วันตอสัปดาห (วันและ
เวลาใหบริการอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) การใหบริการใน
ชวงระยะเวลาการรับประกันจะไมมีคาธรรมเนียมใดๆ หากพนชวงเวลารับประกันไป
แลวทานอาจตองเสียคาบริการ

การโทรติดตอขอรับบริการจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
หมายเลขดานลางแสดงวันท่ีพิมพคูมือฉบับน้ี หากตองการดูหมายเลขติดตอปจจุบันของ
ศูนยบริการ HP  ในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ใหไปท่ี www.hp.com/support และเลือก
ประเทศ/ภูมิภาค หรือภาษาของทาน
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กด OK คางไวในขณะท่ีกด OK คางไว ใหกด 4 ซึ่ง Information Menu
(เมนูขอมูล) จะปรากฏขึ้นมา

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=prodhomes&h_lang=th&h_cc=all&h_product=hpofficeje441141&h_page=hpcom
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=prodhomes&h_lang=th&h_cc=all&h_product=hpofficeje441141&h_page=hpcom
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=prodhomes&h_lang=th&h_cc=all&h_product=hpofficeje441141&h_page=hpcom


การใหบริการในชวงระยะเวลาการรับประกันจะไมมีคาธรรมเนียมใดๆ ยกเวนคา
โทรศัพททางไกลในอัตรามาตรฐาน ในบางกรณี อาจตองจายคาธรรมเนียมโดยคิดเปน
นาที ครึ่งนาที หรือตามที่กําหนดไว
สําหรับบริการทางโทรศัพทในยุโรป โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
บริการทางโทรศัพทในประเทศ/ภูมิภาคของทานโดยไปที่ www.hp.com/support
หรือสอบถามจากตัวแทนขายของทาน หรือโทรติดตอ HP ตามหมายเลขที่ใหไวในคู
มือน้ี
บริษัทไดพยายามปรับปรุงการใหบริการทางโทรศัพทอยางตอเน่ือง จึงขอแนะนําให
ทานแวะเยี่ยมชมเว็บไซตของเราเปนประจําเพ่ือทราบขอมูลใหมๆ เกี่ยวกับการให
บริการและการจัดสงอุปกรณ
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www.hp.com/support

Australia
Australia (out-of-warranty)

Central America & 
The Caribbean 

Colombia (Bogota)

Colombia

1300 721 147
1902 910 910 

0-800-709-7751

2 532 5222

Mexico  (Mexico City)  

New Zealand

Puerto Rico

Sverige

Mexico  

1588-3003

0800 441 147

900 40 006 

02-8722-8000

Nigeria 1 3204 999

Argentina  (Buenos Aires) 
Argentina

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

www.hp.com/support

1-999-119 
800-711-2884

Costa Rica

800-6160

Deutschland

55-5258-9922
01-800-472-68368

71 89 12 22

Rest of West Africa + 351 213 17 63 80

South Africa (international)

800 897 1444

095 7973520
812 3467997

800 171

1-800-711-2884

800-360-999

55-11-4004-

6 272 5300

+33 (0)892 69 60 22

2 50222444

+358 (0)203 66 767

021-3881-4518

070 300 004
070 300 005België 

902 010 059

(905) 206-4663

Paraguay 009 800 54 1 00061-(800)-474-6836

Trinidad & Tobago 1-800-711-2884

61 56 45 43

Österreich + 43 1 86332 1000
0810-0010000 
(in-country)

Belgique 

Brasil  (Sao Paulo)
Brasil 

Canada (Mississauga Area)

Canada

Chile

800-810-3888 : 3002

571-606-9191

01-8000-51-4746-8368

0-800-011-1046

Danmark + 45 70 202 845

El Salvador

España

France

+49 (0)180 5652 180

Luxembourg 

Malaysia 1800 805 405

22 404747

Nederland 0900 2020 165

Norge +46 (0)77 120 4765

Panama

0-800-10111

Philippines (63) 2 867 3551
1800 1441 0094 

0 801 800 235

1-877-232-0589

1-800-711-2884

(21) 315 4442

Singapore

Slovensko

South Africa (RSA)
+ 27 11 2589301
086 0001030

Suomi

+46 (0)77 120 4765

Switzerland 0848 672 672

90 212 444 71 71 

(380 44) 4903520

800 4910

United Kingdom +44 (0)870 010 4320

United States 1-(800)-474-6836

Uruguay 0004-054-177

Venezuela  (Caracas) 58-212-278-8666
Venezuela 0-800-474-68368

+84 88234530

Perú

Polska

República Dominicana

România

������ (�����	)
������ (
	���-��������)

Türkiye

���	��	

Viêt Nam

Luxemburg 900 40 007 

+ 30 210 6073603

261 307 310

  800 9 2649 +66 (2) 353 9000

Ecuador (Andinatel)

Ecuador (Pacifitel) 1-800-225-528
800-711-2884

801 11 22 55 47

Guatemala 1-800-711-2884

2802 4098

1 382 1111

India 1 600 44 7737

Indonesia +62 (21) 350 3408

Ireland 1 890 923 902

(0) 9 830 4848

Italia 848 800 871

Jamaica 1-800-711-2884
0570-000511
03-3335-9800

Česká republika

Magyarország

Portugal 808 201 492
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HP Quick Exchange Service (Japan)

HP Quick Exchange Service

0570-000511 
:03-3335 -9800  

:  9:00  5:00  
 10:00  5:00 

1 1  3 

: 
  

 

สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการบรรจุเครื่องลงในหีบหอเพื่อนําไปเปลี่ยน โปรดดู
การบรรจุ HP All-in-One ลงหีบหอ

การเตรียม HP All-in-One เพื่อจัดสง
หากภายหลังการติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP หรือกลับไปที่จุดขายแลว ปรากฎวา
ทานตองสงเครื่อง HP All-in-One ของทานไปรับบริการ ใหถอดตลับหมึกพิมพออก
และบรรจุ HP All-in-One ลงในวัสดุหีบหอเดิมเพ่ือปองกันความเสียหายไปมากกวา
น้ี เก็บสายไฟและฝาครอบแผงควบคุมไวในกรณีท่ีจําเปนตองเปลี่ยน HP All-in-One

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัว
เลือกบริการตางๆ ในประเทศญี่ปุน โปรดดู HP Quick Exchange Service
(Japan)

สวนน้ีจะเปนคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนตลับหมึกพิมพในเครื่อง HP All-in-One
และการถอดฝาครอบแผงควบคุม

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพใน HP All-in-One ของทาน
1. เปด HP All-in-One และรอจนกวาตลับหมึกพิมพจะหยุดทํางานและเงียบลง

หาก HP All-in-One ไมไดเปดเครื่อง ใหขามขั้นตอนน้ีและไปที่ข้ันตอนท่ี 2
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2. เปดฝาแครตลับหมึกพิมพ
3. ถอดตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถอดตลับหมึก

พิมพ โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ หากไมไดเปดเครื่อง HP All-in-One ทานสามารถถอดสาย
ไฟออก แลวใชมือเล่ือนตลับหมึกพิมพไปทางขวาจนสุดเพ่ือถอดตลับหมึก
พิมพออก

4. ใสตลับหมึกพิมพในตัวปองกันตลับหมึกพิมพหรือถุงพลาสติกกันอากาศเพื่อไมให
หมึกแหง และเก็บแยกไว อยาสงตลับหมึกพิมพมาพรอมกับ HP All-in-One เวน
แตวาเจาหนาท่ีบริการลูกคาของ HP จะแนะนําใหทานสงไปดวย

5. ปดฝาแครตลับหมึกพิมพและรอสักครูเพ่ือใหตลับหมึกพิมพเลื่อนกลับมายัง
ตําแหนงเดิม (ทางซายมือ)

หมายเหตุ ตรวจดูวาสแกนเนอรอยูในตําแหนงท่ีถูกตองกอนปด HP All-
in-One

6. กดปุม เปด เพ่ือปด HP All-in-One

การถอดฝาครอบแผงควบคุมออก
ทําตามขั้นตอนตอไปน้ีใหเสร็จสมบูรณเมื่อทานถอดตลับหมึกพิมพออกและถอดปลั๊ก
เครื่อง HP All-in-One ออกแลว

ขอควรระวัง 1 ทานตองถอดปลั๊กเครื่อง HP All-in-One ออกกอนท่ีจะปฏิบัติ
ข้ันตอนเหลาน้ี

ขอควรระวัง 2 เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนจะไมสายไฟสงมาดวย
เก็บสายไฟไวในสถานที่ปลอดภัยจนกวาเคร่ือง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทน
จะมาถึง

1. กดปุม เปด เพ่ือปดเครื่อง HP All-in-One
2. ถอดปลั๊กออก และถอดสายไฟออกจากเครื่อง HP All-in-One อยาสงสายไฟมา

กับเครื่อง HP All-in-One
3. ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

a. วางมือลงบนฝาครอบแผงควบคุมแตละขาง
b. ใชปลายน้ิวงัดฝาครอบแผงควบคุมออก
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4. เก็บฝาครอบแผงควบคุมไว อยาสงฝาครอบแผงควบคุมมากับเครื่อง HP All-in-
One

ขอควรระวัง เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนอาจไมมีฝาครอบแผง
ควบคุมมาดวย ทานจึงควรเก็บฝาครอบแผงควบคุมไวในท่ีปลอดภัย และ
เมื่อเคร่ือง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนมาถึง จึงคอยประกอบฝาครอบ
แผงควบคุมกลับเขาไปใหม ทานตองประกอบฝาครอบแผงควบคุมเพ่ือใช
ฟงกชันตางๆ ของแผงควบคุมบนเคร่ือง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทน

หมายเหตุ สําหรับวิธีการประกอบฝาครอบแผงควบคุม โปรดดูคูมือติดต้ัง
ท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยน
แทนอาจมาพรอมกับคําแนะนําสําหรับการติดต้ังอุปกรณของทาน

การบรรจ ุHP All-in-One ลงหีบหอ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีเมื่อทานถอดปลั๊ก HP All-in-One ออกแเลว
1. หากเปนไปได ใหบรรจุเครื่อง HP All-in-One เพ่ือการจัดสงโดยใชวัสดุหีบหอ

เดิมหรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับอุปกรณสําหรับเปลี่ยน

หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออื่นท่ีเหมาะสม ความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัดอยูภาย
ใตการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
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3. โปรดใสส่ิงตอไปน้ีลงในกลองดวย:
– ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเคร่ืองโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการ

พิมพของเครื่องมาดวยจะดีมาก)
– สําเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
– ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถติดตอไดในระหวางวัน
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13 ขอมูลดานเทคนิค

ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรับ HP All-in-One มีอยูในสวน
น้ี

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบของซอฟตแวรจะอยูในไฟล Readme สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การดูไฟล Readme โปรดดู  ูไฟล Readme

ลักษณะเฉพาะของกระดาษ
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับความจุของถาดปอนกระดาษ ขนาดกระดาษ และ
ลักษณะเฉพาะของขอบกระดาษ

ความจขุองถาดปอนกระดาษ

ประเภท น้ําหนัก
กระดาษ

ถาด
ปอนกระดาษ1

ถาดรับ
กระดาษออก2

ถาดปอน
เอกสาร

กระดาษธรรมดา 20 ถึง 24
ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 100
แผน

สูงสุด 50
แผน

สูงสุด 25
แผน

กระดาษ legal 20 ถึง 24
ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 100
แผน

สูงสุด 50
แผน

สูงสุด 25
แผน

บัตร บัตรดัชนีสูง
สุด 110
ปอนด (200
แกรม)

สูงสุด 20 แผน สูงสุด 10
แผน

ไมระบุ

ซองจดหมาย 20 ถึง 24
ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 10 แผน สูงสุด 5 แผน ไมระบุ

แผนใส ไมระบุ สูงสุด 30 แผน สูงสุด 15
แผน

ไมระบุ

ฉลาก ไมระบุ สูงสุด 20 แผน สูงสุด 10
แผน

ไมระบุ
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ประเภท น้ําหนัก
กระดาษ

ถาด
ปอนกระดาษ1

ถาดรับ
กระดาษออก2

ถาดปอน
เอกสาร

กระดาษภาพถาย
ขนาด 4 x 6 น้ิว
(10 x 15 ซม.)

สูงสุด 145
ปอนด (236
แกรม)

สูงสุด 30 แผน สูงสุด 15
แผน

ไมระบุ

กระดาษภาพถาย
ขนาด 8.5 x 11
น้ิว (21.5 x
27.7 ซม.)

ไมระบุ สูงสุด 30 แผน สูงสุด 15
แผน

ไมระบุ

1 ความจุสูงสุด

2 ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกท่ีทานใชมีผลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนําใหทานหม่ัน
นํากระดาษออกจากถาดรับกระดาษออก

ขนาดกระดาษ

ประเภท ขนาด

กระดาษ Letter: 216 x 280 mm
A4: 210 x 297 mm
Legal: 216 x 356 mm

ซองจดหมาย U.S. #10: 105 x 241 mm
U.S. #9: 98 x 225 mm
A2: 111 x 146 mm
DL: 110 x 220 mm
C6: 114 x 162 mm

แผนใส Letter: 216 x 279 mm
A4: 210 x 297 mm

Premium photo
paper (กระดาษภาพถาย
พรีเมี่ยม)

102 x 152 mm
Letter: 216 x 280 mm
A4: 210 x 297 mm

บัตร Index card (บัตรดัชนี): 101 x 152 mm

ฉลาก Letter: 216 x 279 mm
A4: 210 x 297 mm

กําหนดเอง 102 x 152 mm สูงสุด 216 x 356 mm
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ลักษณะเฉพาะของขอบกระดาษ

 ดานบน (ขอบดาน
หัวกระดาษ)

ดานลาง (ขอบ
ทายกระดาษ)

ขอบดานซายและ
ขวา

กระดาษ U.S.
(Letter, Legal,
Executive)

1.8 มม. 6.7 มม. 1.5 มม.

ISO (A4, A5) และ
JIS (B5)

1.8 มม. 6.7 มม. 1.5 มม.

ซองจดหมาย 1.8 มม. 6.7 มม. 1.5 มม.

บัตร 1.8 มม. 6.7 มม. 1.5 มม.

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ
● ความละเอียด: สีดํา 1200 x 1200 dpi, สีละเอียดสูงสุด 4800 dpi, หมึกหกสี

4800 dpi
● วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
● ภาษา: Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)
● ความเร็วในการพิมพ: สําเนาขาวดําสูงสุด 20 หนาตอนาที พิมพสีสูงสุด 13 หนา

ตอนาที (ข้ึนอยูกับรุน)
● ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
● รอบการทํางาน: 1000 หนาตอเดือน

โหมด ประเภท ความเร็ว (หนาตอ
นาท)ี สําหรับกระดาษ
ธรรมดา

ความเร็ว (วินาท)ี
ของกระดาษภาพถาย
ไมมขีอบขนาด 4 x 6
นิ้ว

Maxim
um dpi
(dpi สูง
สุด)

ขาวดําและสี สูงสุด .12 แผน เร็วเทากับ 278

Best (ดี
ท่ีสุด)

ขาวดําและสี สูงสุด .94 แผน เร็วเทากับ 147

Normal
(ธรรมดา
)

สีดํา สูงสุด 7.25 แผน เร็วเทากับ 95

สี สูงสุด 2.9 แผน เร็วเทากับ 95
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โหมด ประเภท ความเร็ว (หนาตอ
นาท)ี สําหรับกระดาษ
ธรรมดา

ความเร็ว (วินาท)ี
ของกระดาษภาพถาย
ไมมขีอบขนาด 4 x 6
นิ้ว

ธรรมดา
แบบเร็ว

สีดํา สูงสุด 7.5 แผน เร็วเทากับ 47

สี สูงสุด 4.3 แผน เร็วเทากับ 47

Fast
Draft
(รางแบบ
คราวๆ)

สีดํา สูงสุด 20 แผน เร็วเทากับ 45

สี สูงสุด 13 แผน เร็วเทากับ 45

ลักษณะเฉพาะในการทําสําเนา
● การประมวลภาพแบบดิจิตอล
● ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 99 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
● ยอ/ขยายแบบดิจิตอล: ยอ/ขยายแบบดิจิตอลไดต้ังแต 25 ถึง 400% (ข้ึนอยูกับ

รุน)
● พอดีกับหนา, สแกนกอน
● ความเร็วในการทําสําเนา: สําเนาขาวดําสูงสุด 20 หน าตอนาที สําเนาสี 13 หนา

ตอนาที (แตกตางกันไปตามรุน)
● ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร

โหมด ประเภท ความละเอียดใน
การพิมพ (dpi)

ความละเอียดใน
การสแกน (dpi)1

Best (ดีท่ีสุด) สีดํา สูงสุด .85 แผน สูงสุด 600 x 1200

 สี สูงสุด .75 แผน สูงสุด 600 x 1200

Normal (ธรรมดา) สีดํา สูงสุด 4.1 แผน สูงสุด 300 x 300

 สี สูงสุด 2.8 แผน สูงสุด 300 x 300

Fast (แบบเร็ว) สีดํา สูงสุด 20 แผน สูงสุด 300 x 300

 สี สูงสุด 13 แผน สูงสุด 300 x 300
1 ปรับขนาดสูงสุด 400%

ลักษณะเฉพาะของโทรสาร
● คุณสมบัติของโทรสารแบบขาวดําและสีท่ีใชสะดวก
● หมายเลขโทรดวนสูงถึง 100 หมายเลข (ข้ึนอยูกับรุน)
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● หนวยความจําสูงสุด 100 หนา (แตกตางกันไปในแตละรุน ข้ึนอยูกับ ITU-T
Test Image #1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมาก
หรือมีความละเอียดสูงจะใชเวลาและหนวยความจํามากขึ้น

● รับ-สงโทรสารหลายหนาดวยตนเอง
● หมุนหมายเลขเดิมซํ้าโดยอัตโนมัติถึงหาครั้ง (ข้ึนอยูกับรุน)
● โทรซ้ําโดยอัตโนมั ติหน่ึงครั้งหากไมมีผูรับ (ข้ึนอยูกับรุน)
● รายงานการยืนยันและการทํางาน
● โทรสารตามขอกําหนด CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
● ความเร็วในการรับสงขอมูล 33.6 Kbps
● 3 วินาทีตอหนาท่ีความเร็ว 33.6 Kbps (ตาม ITU-T Test Image #1 ท่ีความ

ละเอียดมาตรฐาน) สําหรับหนาท่ีซับซอนหรือมีความละเอียดสูงกวาน้ีจะใชพ้ืนท่ี
หนวยความจํามากขึ้น

● ตรวจสัญญาณการโทรดวยการสลับสายของเครื่องตอบรับอัตโนมัติ/โทรสาร

 ภาพถาย (dpi) ละเอียดมาก
(dpi)

ละเอียด (dpi) มาตรฐาน (dpi)

ขาวดํา 196 x 203
(grayscale 8 บิต)

300 x 300 196 x 203 196 x 98

สี 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200

ขอมูลจําเพาะของการสแกน
● รวม Image Editor
● ซอฟตแวร OCR แบบสมบูรณจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขได

โดยอัตโนมัติ
● ความเร็วของการสแกนจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
● อินเตอรเฟสที่ใชกับ Twain ได
● ความละเอียด: 1200 x 2400 dpi อ็อพติคอล ปรับความคมชัดสูงสุด 19,200

dpi
● สี: 16-บิตตอสี RGB, ท้ังหมด 48-บิต
● ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 216 x 297 mm

ขอมูลจําเพาะทางกายภาพ 
● ความสูง: 235 mm
● ความกวาง: 435 mm
● ความลึก: 418 mm
● นํ้าหนัก: 5.9 กก.
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ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา
● การใชพลังงานสูงสุด: 60 วัตต
● การใชพลังงานขณะเครื่องหยุดทํางาน: 5.593 วัตต
● แรงดันไฟฟาเขา: AC 100 ถึง 240 VAC, 1A, 50-60 Hz, ตอสายดิน
● แรงดันไฟฟาออก: DC 36W, 32 Vdc 850 mA, 16Vdc 550 mA

ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
● ระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะในการใชงานที่แนะนํา: 15º ถึง 32º C (59º ถึง 90º F)
● ระดับอุณหภูมิการทํางานท่ีสามารถใชได: 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส (41 ถึง 104

องศาฟาเรนไฮต)
● ความชื้น: 15% ถึง 85% RH ไมควบแนน
● ระดับอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -40 ถึง 60 องศา

เซลเซียส (-40 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต)
เมื่ออยูในสภาวะที่สนามแมเหล็กไฟฟามีคาสูง อาจเปนไปไดวาผลงานที่ออกจาก
HP All-in-One จะผิดเพ้ียนไปเล็กนอย
HP ขอแนะนําใหใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. (10 ฟุต)
เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีมีแนวโนมวาจะมีคาสูงให
เหลือนอยท่ีสุด

ขอมูลจําเพาะอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของหนวยความจํา: 2MB ROM, 16 MB RAM
หากทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดทานสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจาก เว็บไซ
ตของ HP ไปท่ี www.hp.com/support

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
สวนน้ีเปนขอมูลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม การกอใหเกิดโอโซน การใชพลังงาน
การใชกระดาษ พลาสติก รายการขอมูลความปลอดภัยในการใชวัสดุ และโครงการ    รี
ไซเคิล
ขอมูลในสวนน้ีจะเกี่ยวของกับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

การรักษาสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวด
ลอม เครื่องพิมพน้ีไดรับการออกแบบใหมีคุณลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูจากเว็บไซตเพ่ือส่ิงแวดลอมของ HP ท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

การเกิดกาซโอโซน
เครื่องพิมพน้ีกอใหเกิดกาซโอโซน (O3) ในปริมาณท่ีนอยมาก
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Energy consumption
Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR    mode,
which saves natural resources, and saves money without affecting the
high performance of this product. This product qualifies for ENERGY
STAR, which is a voluntary program established to encourage the
development of energy-efficient office products.

ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As
an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product
meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.
For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the
following website:
www.energystar.gov

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายกุารใชงานของเครื่อง
พิมพน้ีแลว

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
ทานสามารถอานเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต HP
ท่ี:
www.hp.com/go/msds
ลูกคาท่ีไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ควรติดตอศูนยบริการลูกคา HP ใกลบาน

โครงการรไีซเคิล
HP ไดเสนอโครงการสงคืนผลิตภัณฑและการรีไซเคิลเพ่ิมมากขึ้นในหลายประเทศ ท้ัง
ยังไดรวมมือกับศูนยรีไซเคิลอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดหลายแหงท่ัวโลก นอกจากนี้
HP ยังชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนําผลิตภัณฑบางอยางท่ีไดรับความนิยมสูงสุดมา
ซอมแซมและนําออกจําหนายอีกครั้ง
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โครงการรไีซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอมโครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP ดําเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตตอไปน้ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

การกําจัดอุปกรณทีไ่มใชแลวในครัวเรือนโดยผูใชในสหภาพยุโรป
สัญลักษณน้ีบนผลิตภัณฑหรือบนวัสดุหีบหอคือสัญลักษณท่ีระบุวาหามกําจัดผลิตภัณฑ
น้ีกับของเสียประเภทอื่นๆ ในครัวเ รือนของทาน ทานตองรับผิดชอบกําจัดอุปกรณท่ีไม
ใชแลวดวยการนําสงคืนใหกับจุดรวบรวมเพื่อการรีไซเคิลอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอ
นิก การกํา ัจัดอุปกรณท่ีไมใชแลวดวยการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิลจะชวยอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและมั่นใจไดวาอุปกรณเหลาน้ันถูกนําไปรีไซเคิลอยางถูกวิธีซึ่งไม
เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจุดท่ีทานจะนํา
อุปกรณท่ีไมใชแลวไปทิ้งเพ่ือการรีไซเคิล โปรดติดตอหนวยงานรัฐในทองถิ่นของทาน
บริการกําจัดของเสียในครัวเรือน หรือรานคาท่ีทานซ้ือผลิตภัณฑมา
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสงคืนและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โดยท่ัวไป
โปรดไปยัง: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
index.html

ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวย
งานที่ออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับแลว ผลิตภัณฑของทานจึงตองมี
หมายเลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอ
บังคับสําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0505 อยาจําสับสนระหวางหมายเลข
ตามขอบังคับกับชื่อทางการตลาด HP Officejet 5600 All-in-One series

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC
requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment
is a label that contains, among other information, the FCC
Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this
equipment. If requested, provide this information to your telephone
company.
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An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with
this equipment. This equipment is designed to be connected to the
telephone network or premises wiring using a compatible modular jack
which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone
network through the following standard network interface jack: USOC
RJ-11C.
The REN is useful to determine the quantity of devices you may
connect to your telephone line and still have all of those devices ring
when your number is called. Too many devices on one line might
result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five
(5). To be certain of the number of devices you may connect to your
line, as determined by the REN, you should call your local telephone
company to determine the maximum REN for your calling area.
If this equipment causes harm to the telephone network, your
telephone company may discontinue your service temporarily. If
possible, they will notify you in advance. If advance notice is not
practical, you will be notified as soon as possible. You will also be
advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone
company may make changes in its facilities, equipment, operations, or
procedures that could affect the proper operation of your equipment. If
they do, you will be given advance notice so you will have the
opportunity to maintain uninterrupted service.
If you experience trouble with this equipment, please contact the
manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair
information. Your telephone company may ask you to disconnect this
equipment from the network until the problem has been corrected or
until you are sure that the equipment is not malfunctioning.
This equipment may not be used on coin service provided by the
telephone company. Connection to party lines is subject to state
tariffs. Contact your state public utility commission, public service
commission, or corporation commission for more information.
This equipment includes automatic dialing capability. When
programming and/or making test calls to emergency numbers:
● Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for

the call.
● Perform such activities in the off-peak hours, such as early

morning or late evening.
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Note    The FCC hearing aid compatibility rules for
telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for
any person to use a computer or other electronic device, including fax
machines, to send any message unless such message clearly
contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or
on the first page of transmission, the date and time it is sent and an
identification of the business, other entity, or other individual sending
the message and the telephone number of the sending machine or
such business, other entity, or individual. (The telephone number
provided may not be a 900 number or any other number for which
charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order
to program this information into your fax machine, you should
complete the steps described in the software.

FCC statement
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR
15.105) has specified that the following notice be brought to the
attention of users of this product.
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part
15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including
interference that might cause undesired operation. Class B limits are
designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and
used in accordance with the instructions, might cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
● Reorient the receiving antenna.
● Increase the separation between the equipment and the receiver.
● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from

that to which the receiver is connected.
● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

บท 13

170 HP Officejet 5600 All-in-One series

ข
อม
ูลด
าน
เท
คน

คิ



For more information, contact the Product Regulations Manager,
Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.
The user may find the following booklet prepared by the Federal
Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve
Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the
U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No.
004-000-00345-4.

Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any
changes or modifications to this equipment not expressly
approved by the Hewlett-Packard Company might cause
harmful interference and void the FCC authorization to operate
this equipment.

Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique
Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des
équipements terminaux d’Industrie Canada. Le numéro
d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil. L’abréviation
IC qui précède le numéro d’enregistrement indique que
l’enregistrement a été effectué dans le cadre d’une Déclaration de
conformité stipulant que les spécifications techniques d’Industrie
Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie
en aucun cas que l’appareil a été validé par Industrie Canada.
Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les
prises électriques reliées à la terre de la source d’alimentation, des
lignes téléphoniques et du circuit métallique d’alimentation en eau
sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution
est particulièrement importante dans les zones rurales.
Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque
appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de
terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique.
La terminaison d’une interface peut se composer de n’importe quelle
combinaison d’appareils, à condition que le total des numéros REN ne
dépasse pas 5.
Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce
produit est .1B.
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal
Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the
registration number. The abbreviation IC before the registration
number signifies that registration was performed based on a
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Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical
specifications were met. It does not imply that Industry Canada
approved the equipment.
Users should ensure for their own protection that the electrical ground
connections of the power utility, telephone lines and internal metallic
water pipe system, if present, are connected together. This precaution
might be particularly important in rural areas.

Note   The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to
each terminal device provides an indication of the maximum
number of terminals allowed to be connected to a telephone
interface. The termination on an interface might consist of any
combination of devices subject only to the requirement that the
sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does
not exceed 5

The REN for this product is .1B, based on FCC Part 68 test results

Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched
Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic
Area (EEA) countries/regions.
Network compatibility depends on customer selected settings, which
must be reset to use the equipment on a telephone network in a
country/region other than where the product was purchased. Contact
the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support
is necessary.
This equipment has been certified by the manufacturer in accordance
with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal
connection to the public switched telephone network (PSTN).
However, due to differences between the individual PSTNs provided
in different countries, the approval does not, of itself, give an
unconditional assurance of successful operation on every PSTN
network termination point.
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In the event of problems, you should contact your equipment supplier
in the first instance.
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop
disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop
disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with
the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network
This HP fax product is designed to connect only to the analogue
public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE
N telephone connector plug, provided with the HP All-in-One into the
wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a
single device and/or in combination (in serial connection) with other
approved terminal equipment.

Geräuschemission
LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Korea

Declaration of conformity (European Economic Area)
The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC
Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer’s
name and address, and applicable specifications recognized in the
European community.
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HP Officejet 5600 All-in-One series declaration of
conformity
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ประเทศ/ภูมิภาค 25
ปุม 7
ภาษา 25
วันที่และเวลา 26
เมนู 9
โทรสาร 52

การติดตั้ง
การทดสอบโทรสาร 54
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตนของโทรสาร 129

การติดตั้งซอฟตแวร
ติดตั้งใหมอีกคร้ัง 126
ถอนการติดตั้ง 126
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 122

การติดตั้งสายเคเบิล
USB 117

การทดสอบชองเสียบบน
ผนัง, โทรสาร 131

การทดสอบภาพสาย,โทร
สาร 135

การทดสอบสัญญาณหมุน
โทรศัพท, ลมเหลว 133

การทําความสะอาด
กระจก 99

การทําสําเนา 71
การบริการลูกคา

ทวีปอเมริกาเหนือ 154
นอกสหรัฐอเมริกา 154
รหัสบริการ 153
หมายเลขผลติภณัฑ 153
เว็บไซต 154

การป อนขอความและ
สัญลักษณ 10

การพิมพ
จากคอมพิวเตอร 79
จากซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน 79

ตัวเลือกการพิมพ 80
ยกเลิกงาน 82
รายงานการทดสอบ
เครื่อง 102

รายงานการโทรสาร 92
ลักษณะเฉพาะ 163
สแกน 77
โทรสาร 91

การรับประกัน 151
การรับโทรสาร

ดวยตนเอง 89
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 136

อัตโนมัติ 88
เสียงเรียกเขา 54
โหมดตอบรับอัตโนมัติ

53
การรับโทรสารสํารอง 89
การรีไซเคิล

ตลับหมึกพิมพ 168
การวาง

ตนฉบับ 59
การอัพเดตซอฟตแวร. ดู
การอัพเดตอุปกรณ

การอัพเดตอุปกรณ
Mac 149
Windows 147
เกี่ยวกับ 147

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
104

การแกไขปญหาเบื้องตน
การตั้งคาที่ไมถูกตอง

119
การติดตั้งฮารดแวร 117

ตลับหมึกพิมพ 119
ติด, กระดาษ 69, 121
ภาษา, การแสดงผล

119
สายเคเบิล USB 117
แครตลับหมึกพิมพมีส่ิง
กีดขวาง 121

การโทรโดยกดปุมบนหนา
จอ 87

การใส
กระดาษ A4 63
กระดาษ legal 63
กระดาษ letter 63
กระดาษขนาดเต็ม
แผน 63

กระดาษภาพถายขนาด
10 x 15 ซม. 65

กระดาษภาพถายขนาด
4 x 6 น้ิว (10 x 15
ซม.) 65

ฉลาก 68
ซองจดหมาย 67
บัตรดัชนี 66
บัตรอวยพร 68
ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวยเตา
รีด 68

แผนใส 68
แกไขปญหาเบื้องตน

กระดาษ 144
งานในสวนของการทํา
งาน 143

ตลับหมึกพิมพ 147

ข
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

161
ขอความ, การปอน 10
ขอมูลจําเพาะ. ดู ขอมูลดาน
เทคนิค
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ขอมูลจําเพาะทาง
กายภาพ 165

ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระแส
ไฟฟา 166

ขอมูลดานเทคนิค
ขนาดกระดาษ 162
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 161

ขอมูลจําเพาะของการส
แกน 165

ขอมูลจําเพาะทาง
กายภาพ 165

ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟา 166

ความจุของถาด
ปอนกระดาษ 161

นํ้าหนัก 165
ลักษณะเฉพาะ
ของกระดาษ 161

ลักษณะเฉพาะของ
ขอบกระดาษ 163

ลักษณะเฉพาะของโทร
สาร 164

ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 166

ลักษณะเฉพาะในการทํา
สําเนา 164

ลักษณะเฉพาะในการ
พิมพ 163

ค
ความจุของถาด
ปอนกระดาษ 161

เครื่องตอบรับโทรศัพท
ติดตั้งเพื่อใชรวมกับโทร
สาร 47

วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 142

เครื่องตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ

ติดตั้งเพื่อใชรวมกับโทร
สาร 45

แครตลับหมึกพิมพ 121
แครตลับหมึกพิมพ, ถูกขวาง
ไว 121

จ
จอที่แผงควบคุม

เปลี่ยนการตั้งคา 119
เปลี่ยนภาษา 119

ฉ
ฉลาก

การใส 68
ลักษณะเฉพาะ 161

ช
ชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง, โทรสาร 131

ซ
ซองจดหมาย

การใส 67
ลักษณะเฉพาะ 161

ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
พิมพจาก 79

ด
ดวยตนเอง

การรับ, โทรสาร 89
สง, โทรสาร 86, 87

ต
ตลับหมึก. ดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพ

การดูแล 103
การเปลี่ยน 104
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 119

จัดเก็บ 108
ชื่อช้ินสวน 103
ตลับหมึกพิมพภาพ 107

ทําความสะอาด 110
ทําความสะอาดบริเวณหัว
ฉีดหมึก 112

ทําความสะอาดหนา
สัมผัส 111

ปรับตําแหนง 109
ส่ังซื้อ 95
แกไขปญหาเบื้องตน

147
ตัวปองกันตลับหมึกพิมพ

108
ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

กระดาษติด, แกไข
ปญหาเบื้องตน 145

ทําความสะอาด 145
ปญหาในการ
ปอนกระดาษ, แกไข
ปญหาเบื้องตน 145

ตัวปอนตนฉบับอัตโนมัติ
การวางตนฉบับ 59

ตั้งคา
การใชสายโทรศัพทเดียว
กัน 38

สายโทรสารแยกตาง
หาก 33

เสียงเรียกเขาเฉพาะ
36, 53

ติด, กระดาษ 69, 121,
144

ติดต้ัง
DSL 34
ระบบ PBX 36
วอยซเมล 39, 50
สาย ISDN 36
เคร่ืองตอบรับ
โทรศัพท 47

เคร่ืองตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ 45

โทรสาร 27

ดัชนี
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โมเด็มคอมพวิเตอร
41, 42, 47, 50

ติดตั้งซอฟตแวร, วิธีการ
แกไขปญหาเบื้องตน
116

ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีก
คร้ัง 126

ถ
ถอดการติดตั้งซอฟตแวร

126

ท
ทดสอบ

การติดตั้งโทรสาร 54
การทดสอบฮารดแวร
ของโทรสาร 130

การทดสอบโทรสารลม
เหลว 130

ชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนัง 131

พอรตโทรสาร 132
สภาพสายโทรสาร 135
สัญญาณหมุนโทรศัพท

133
สายโทรศัพท 132

ทดสอบพอรตท่ีถูกตอง, โทร
สาร 132

ทรัพยากร, วิธีใช 13
ทําความสะอาด

ตลับหมึกพิมพ 110
ตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติ 145

ตัวเครื่องภายนอก 102
บริเวณหัวฉีดหมึกของ
ตลับหมึกพิมพ 112

หนาสัมผัสตลับหมึก
พิมพ 111

แผนรองฝาปด 101
โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว 7
โทรศัพท

การรับโทรสาร 89
สงโทรสาร 86

โทรสาร
DSL, ติดตั้ง 34
การติดตั้ง 129
การทดสอบลมเหลว

130
การป อนขอความและ
สัญลักษณ 10

การรับสาย 89
การรับโทรสารสํารอง

89
การสงดวยตนเอง 139
การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 87

คา 52
ตอบรับอัตโนมัติ 53
ติดตั้ง 27
ทดสอบการติดตั้ง 54
ปุม 7
พิมพซ้ํา 91
ยกเลิก 93
ระดับเสียง 26
ระบบ PBX, ติดตั้ง 36
รับ 88
รายงาน 92
รูปแบบเสียงเรียกเขา

53
ลักษณะเฉพาะ 164
วอยซเมล, ติดตั้ง 39,

50
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 129

สาย ISDN, ติดตั้ง 36
สายโทรศัพท 131,

136, 143
สง 85
หมายเลขลัด 56
หยุดชั่วคราว 10
หัวกระดาษ 56

เคร่ืองตอบรับโทรศัพท,
ติดตั้ง 47

เคร่ืองตอบรับโทรศัพท,
วิธีแกไขปญหาเบื้อง
ตน 139, 142

เคร่ืองตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ, ติดตั้ง 45

เมนู 8
เสียงเรียกเขา 54
เสียงเรียกเขาเฉพาะ

36, 53
โมเด็มคอมพิวเตอร, ติด
ตั้ง 41, 42, 47, 50

โมเด็มคอมพิวเตอร, วิธี
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 136

โหมดตอบรับ 53

บ
บัตรอวยพร, การใส 68
บัตรเครดิต, การใชโทร
สาร 86, 87

บัตรโทรศัพท, การใชโทร
สาร 86, 87

บันทึก
รูปภาพท่ีสแกนแลว 76
โทรสารในหนวยความ
จํา 89

ป
ประกาศขอบังคับ

WEEE 168
หมายเลขรุนตามขอ
บังคับ 168

ประเทศ/ภูมิภาค, การ
กําหนด 25

ปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ 109

ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 78
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ปญหาการเชื่อมตอ, โทร
สาร 139

ปญหาการเชื่อมตอ,โทร
สาร 136

ปุม OK 7
ปุม, แผงควบคุม 6
ปุมตัวเลข 7, 10
ปุมหมายเลขลัดสัมผัส
เดียว 7

ปุมเปด 6

ผ
แผงควบคุม

การป อนขอความและ
สัญลักษณ 10

คุณลักษณะ 6
ปุม 6

แผนรองฝาปด, ทําความ
สะอาด 101

แผนใส
การใส 68
ลักษณะเฉพาะ 161

ฝ
ฝายบริการลูกคา

การรับประกัน 151

พ
พิมพโทรสารจากหนวย
ความจําอีกครั้ง 91

ฟ
ไฟล Readme 116
ไฟสัญญาณเตือน 7

ภ
ภาพถาย

ตลับหมึกพิมพภาพ 107
ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 78

สแกน 77

อีเมล 77
แลกเปล่ียน 77

ภาษา, การกําหนด 25

ม
เมนู

การตั้งคา 9
วิธีใช 9
สําเนา 8
สแกนไปยัง 9
โทรสาร 8

โมเดมคอมพิวเตอร
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 136, 139

โมเด็ม. ดู โมเด็ม
คอมพิวเตอร

โมเด็ม PC. ดู โมเด็ม
คอมพิวเตอร

โมเด็มคอมพิวเตอร
ติดตั้งเพื่อใชรวมกับโทร
สาร 41, 42, 47,
50

ย
ยกเลิก

ปุม 7
พิมพงาน 82
สําเนา 74
สแกน 76
โทรสาร 93

ร
รหัสบริการ 153
รหัสประจําตัวผูใช 56
ระดับเสียง, การปรับ 26
ระดับเสียง, ปรับ 26
ระบบ PBX, ติดตั้งรวมกับ
โทรสาร 36

ระบบโทรศัพทแบบขนาน
29

ระบบโทรศัพทแบบ
อนุกรม 29

รับโทรสาร
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 139

รายงาน
การทดสอบเครื่อง 102
การทดสอบโทรสารลม
เหลว 130

การยืนยัน, โทรสาร 92
ขอขัดของ, โทรสาร 93

รายงานการทดสอบเครื่อง
102

รายงานขอขัดของ, โทร
สาร 93

รายงานยืนยัน, โทรสาร 92
รีไซเคิล

HP All-in-One 168
รูปภาพ

ปรับแตงรูปภาพที่สแกน
แลว 78

สแกน 75
สงงานสแกน 76

รูปแบบเสียงเรียกเขา 36,
53

เริ่มพิมพสี 7
เริ่มพิมพสีดํา 7

ล
ลักษณะเฉพาะของ
ขอบกระดาษ 163

ลูกศรขวา 7
ลูกศรซาย 7

ว
วอยซเมล

วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 139

วอยซเมล
ติดตั้งเพ่ือใชรวมกับโทร
สาร 39, 50

ดัชนี
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วันท่ี 26
วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน

การตั้งคา 117
การติดตั้งซอฟตแวร

122
การรับโทรสารหลาย
แผน 136, 139

ทรัพยากร 13
สงโทรสาร 136
สงโทรสารหลายแผน

139
เครื่องตอบรับ
โทรศัพท 142

โทรสาร 129
ไฟล Readme 116

วิธีใช
การใช Help (วิธีใช) บน
หนาจอ 15

ทรัพยากรอื่นๆ 13
ปุม 7
เมนู 9

เวลา 26

ศ
ศูนยบริการลูกคา

HP Quick Exchange
Service (Japan)
157

ติดตอ 153
ศูนยบริการลูกคาของ HP,
ไอคอนที่หายไป 125

ส
สภาพแวดลอม

การรีไซเคิลวัสดุอิงค
เจ็ต 168

ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 166

สัญลักษณ, การปอน 10
ส่ังซื้อ

กระดาษ 95

คูมือการติดตั้ง 96
คูมือการใชงาน 96
ซอฟตแวร 96
ตลับหมึกพิมพ 95

สาย DSL, ติดตั้งรวมกับ
โทรสาร 36

สายสนทนา, รูปแบบเสียง
เรียกเขา 53

สายโทรศัพท
ตรวจสอบ 132
สายโทรศัพท, ลมเหลว

132
เพ่ิมความยาว 143

สายโทรศัพทแบบ 2 สาย
136

สายโทรศัพทแบบ 2 เสน
143

สายโทรศัพทแบบ 4 สาย
136

สายโทรศัพทแบบ 4 เสน
143

สายโทรศัพทแบบสองสาย
136

สายโทรศัพทแบบสองเสน
143

สายโทรศัพทแบบสี่สาย
136

สายโทรศัพทแบบสี่เสน
143

สําเนา
การทําสําเนา 71
ปุม 7
ภาพถายแบบไมมีขอบ

73
ยกเลิก 74
ลักษณะเฉพาะ 164
เมนู 8

สําเนาแบบไมมีขอบ 73
ส่ิงแวดลอม

โปรแกรมควบคุม
ผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 166

ส่ือ. ดู กระดาษ
สแกน

HP Instant Share 77
การพิมพ 77
ขอมูลจําเพาะของการส
แกน 165

คุณลักษณะ 75
จากแผงควบคุม 76
บันทึกลงคอมพิวเตอร

76
ปรับแตงรูปภาพ 78
ปุม 7
ภาพถาย 75
ยกเลิก 76
สงโดยใชอีเมล 77
หยุด 76
เอกสาร 75
แลกเปลี่ยนรูปภาพ 76

สแกนไปยัง
เมนู 9

สงรูปภาพ 77
สงอีเมลรูปภาพ 77
สงโทรสาร

การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 87

ดวยตนเอง 86, 87,
139

บัตรเครดิต, การใช
86, 87

บัตรโทรศัพท, การใช
86, 87

โทรสารเบื้องตน 85
เสียงเรียกเขา 54
เสียงเรียกเขาเฉพาะ 36,

53
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