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1 ขอมูลผลิตภัณฑ

ในบทน้ีจะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปน้ี

● คุณลักษณะของผลิตภัณฑ

● ระบุชิ้นสวนของผลิตภัณฑ
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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ
ตอไปนี้เปนคาคอนฟเกอเรชันมาตรฐานของเครื่องพิมพ HP LaserJet P2015 Series

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015
● 27 หนาตอนาที (ขนาด Letter), 26 หนาตอนาท ี(ขนาด A4)

● พิมพหนาแรกภายในเวลา 8.5 วินาที

● ProRes 1200 (ใหรายละเอียดที่ 1200 x 1200 dpi)

● 600 dpi (ใหผลลัพธ 600 x 600 dpi พรอมเทคโนโลยี Resolution Enhancement Technology (REt) สำหรับ
ขอความที่ดีข้ึน)

● ถาดอเนกประสงคความจ ุ50 แผน (ถาด 1)

● ถาดปอนกระดาษความจุ 250 แผน (ถาด 2)

● ถาดปอนกระดาษเสริมที่มีความจ ุ250 แผน (ถาด 3)

● EconoMode

● พิมพลายน้ำ ทำรูปเลม พิมพหลายหนาตอกระดาษหน่ึงแผน (N-up) และพิมพหนาแรกของเอกสารบนวัสดุชนิดอื่น

● 32 MB RAM

● หนวยความจำสามารถอัพเกรดไดถึง 288 MB

● ตลับหมึกพิมพที่สามารถพิมพได 3,000 หรือ 7,000 หนา

● PCL 6, PCL 5e และการจำลอง HP postscript ระดับ 3 (เคร่ืองพิมพจะตรวจสอบและสลับภาษาโดยอัตโนมัต)ิ

● สอดคลองกับมาตรฐาน USB 2.0

● สนับสนุน Windows® 98 (เฉพาะไดรเวอรเคร่ืองพิมพ), Me (เฉพาะไดรเวอรเครื่องพิมพ), 2000, Server 2003
(เฉพาะไดรเวอรเคร่ืองพิมพ), XP 32 บิต, XP 64 บิต (เฉพาะไดรเวอรเครื่องพิมพ)

● สนับสนุน Macintosh OS X V10.2.8, V10.3.9, V10.4.3

● สวิตชเปด/ปด

● HP ToolboxFX (ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพ, การแกไขปญหา และการกำหนดคา
คอนฟเกอเรชันของเคร่ืองพิมพ)

● Embedded Web server (EWS) ประกอบดวยหนาภายในที่แปลเปนภาษาตางๆ 16 ภาษา

● แบบอักษร HP 46 แบบ

● แบบอักษร 35 แบบสำหรับการจำลอง  HP postscript ระดับ 3

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015d
เคร่ืองพิมพ The HP LaserJet P2015d มีคุณสมบัติเชนเดียวกับเครื่องพิมพ HP LaserJet P2015 พรอมทั้งการพิมพ
สองดานอัตโนมัติ
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เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015n
เคร่ืองพิมพ The HP LaserJet P2015n มีคุณสมบัติเชนเดียวกับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 พรอมทั้งพอรตเครือ
ขายภายใน

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015dn
เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015dn มีคุณสมบัติเชนเดียวกับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015d พรอมทั้งพอรตเครือ
ขายภายในของ HP

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015x
เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015x มีคุณสมบัติเชนเดียวกับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015dn พรอมทั้งถาดปอน
กระดาษเสริมที่มีความจุ 250 แผน (ถาด 3)
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ระบุช้ินสวนของผลิตภัณฑ
ภาพตอไปนี้เปนองคประกอบตางๆ ของเครื่องพิมพ HP LaserJet P2015 Series เคร่ืองพิมพรุน HP LaserJet
P2015dn แสดงอยูในภาพ

ภาพ 1-1  HP LaserJet P2015dn, ดานหนา

1 ถาดกระดาษออก

2 ฝาปดตลับหมึกพิมพ

3 ถาด 1 (ถาดอเนกประสงคความจ ุ50 แผน)

4 หมายเลขรุน

5 ถาด 2 (ถาดปอนกระดาษความจ ุ250 แผน)

6 สวิตชเปด/ปด

7 ปุมฝาปดตลับหมึกพิมพ

8 แผงควบคุม

ภาพ 1-2  HP LaserJet P2015dn, ดานหลัง

1 ฝาปดทางผานกระดาษในแนวตรง

2 เตาเสียบ
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3 ตัวเลือกขนาดวัสดุพิมพสองดานอัตโนมัติ (เฉพาะรุนที่มีการพิมพสองดาน)

4 พอรตเครือขายภายในของ HP (เฉพาะรุนท่ีสามารถเชื่อมตอเครือขาย)

5 พอรต USB

6 ฝาปดเสนทางกระดาษของการพิมพสองดานอัตโนมัติดานหลัง (เฉพาะรุนท่ีมีการพิมพสองดาน)

7 คานแกไขกระดาษติด

8 หมายเลขผลิตภัณฑ
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2 แผงควบคุม

แผงควบคุมเคร่ืองพิมพประกอบดวยไฟสัญญาณหกดวง และปุมสองปุม รูปแบบการกะพริบของไฟสัญญาณเหลานี้จะแสดง
สถานะของเครื่องพิมพ

1 ไฟสถานะกระดาษติดขัด: แสดงวามีกระดาษตดิขัดอยูในเคร่ืองพิมพ

2 ไฟสถานะตลับหมึก: เมื่อตลับหมึกใกลหมด ไฟสถานะตลับหมึกจะสวาง เมื่อตลับหมึกไมอยูในเคร่ือง ไฟสัญญาณตลับหมึกจะกะพริบ

3 ไฟสถานะกระดาษหมด: แสดงวาเคร่ืองพิมพไมมีกระดาษเหลืออยู

4 ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา: แสดงวาฝาปดตลับหมึกพิมพเปดอยู หรือเกิดขอผิดพลาดอื่นๆ

5 ไฟสัญญาณพรอม: แสดงวาเคร่ืองพิมพอยูในสถานะพรอมพิมพงาน

6 ปุมและไฟสัญญาณ ทำงาน

7 ปุม ยกเลิก: ในการยกเลิกงานพิมพท่ีกำลังพิมพอยู ใหกดปุม ยกเลิก

หมายเหตุ ดูคำอธิบายความหมายของรูปแบบการกะพริบของไฟสัญญาณที่ รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ
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3 ซอฟตแวรผลิตภัณฑ

เพื่อใหสามารถติดต้ังและเรียกใชคุณสมบัติของเครื่องพิมพทั้งหมดอยางงายดาย HP ขอแนะนำใหทานติดต้ังซอฟตแวรที่ให
มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ

หัวขอตอไปนี้กลาวถึงซอฟตแวรที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 Series:

● ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

● การเช่ือมตอเคร่ืองพิมพ

● ซอฟตแวรสำหรับ Windows

● ซอฟตแวรสำหรับ Macintosh
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ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน
เคร่ืองพิมพจะใหมาพรอมกับซอฟตแวรสำหรับระบบปฏิบัติการดังตอไปนี:้

● Windows 98 (เฉพาะไดรเวอรเคร่ืองพิมพ)

● Windows Me (เฉพาะไดรเวอรเครื่องพิมพ)

● Windows 2000

● Windows Server 2003 (เฉพาะไดรเวอรเครื่องพิมพ)

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเกรดจาก Windows 2000 Server เปน Windows Server 2003, การใช
Windows Server 2003 Point and Print หรือการใช Windows Server 2003 Terminal Services and
Printing ใหไปที่ http://www.microsoft.com/

● Windows XP (32 บิต)

● Windows XP (64 บิต) (เฉพาะไดรเวอรเครื่องพิมพ)

● Macintosh OS X  V10.2.8, V10.3.9 และ V10.4.3
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การเชื่อมตอเคร่ืองพิมพ
เนื้อหาสวนนี้แสดงวิธีการเช่ือมตอเคร่ืองพิมพเขากับคอมพิวเตอรหรือเครือขายโดยใชการเชื่อมตอ USB หรือการเชื่อมตอ
เครือขาย

การเชื่อมตอ USB
เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 Series สนับสนุนการเชื่อมตอ USB

1. ใสซีดีการติดตั้งซอฟตแวรในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอร

2. หากโปรแกรมการติดตั้งไมไดเร่ิมตนขึ้นโดยอัตโนมัติ ใหเรียกดูเนื้อหาซีดี และรันไฟล SETUP.EXE

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ

การเชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย

เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015n, HP LaserJet P2015dn และ HP LaserJet P2015x สามารถเช่ือมตอกับเครือ
ขายโดยใชพอรตเครือขายภายในของ HP เซิรฟเวอรพิมพของเครือขายภายนอกสามารถใชไดกับเครื่องพิมพ
HP LaserJet P2015 และ HP LaserJet P2015d ตารางตอไปนี้จะแสดงสิ่งที่จำเปนในการเพิ่มคุณสมบัติดานเครือขาย
ใหแกเคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 Series

ตาราง 3-1  ตัวเลือกเครือขาย

รุน HP LaserJet 10/100Base-TX

P2015 และ P2015d HP Jetdirect 175x

HP Jetdirect en3700

P2015n, P2015dn, P2015x มาพรอมกับ

หากทานตองการส่ังซื้อเซิรฟเวอรการพิมพ โปรดดูที่ เซิรฟเวอรพิมพแบบเครือขาย 10/100

ตอเคร่ืองพิมพเขากับเครือขาย

ในการตอเครื่องพิมพ HP LaserJet P2015 Series เขากับเครือขาย ทานจะตองใชสิ่งตางๆ ตอไปนี้

● เครือขายแบบใชสายท่ีใชงานได

● สายเคเบิลอีเธอรเน็ต CAT-5

ในการตอเครื่องพิมพเขากับเครือขาย ใหดำเนินการดังตอไปนี้

1. ตอสายเคเบิลอีเธอรเน็ต CAT-5 เขากับพอรตที่ใชไดในฮับหรือเราเตอรอีเธอเน็ต
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2. ตอสายอีเธอรเน็ตเขากับพอรตอีเธอรเน็ตที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

3. ตรวจสอบวาไฟแสดงสถานะเครือขาย (10 หรือ 100) สวางบนพอรตเครือขายที่ดานหลังของเคร่ืองพิมพ

4. พิมพหนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครือขาย: เมื่อเครื่องพิมพอยูในสถานะพรอมใชงาน ใหกดปุม ทำงาน คาง
ไว 5 นาที หนากำหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครือขายจะพิมพหนาคอนฟเกอเรชันของเคร่ืองพิมพโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ ในการแกไขปญหาการเชื่อมตอเครือขาย ดู การแกปญหาการตั้งคาเครือขาย

ติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพสำหรับเครื่องพิมพบนเครือขาย

ในการใชเครื่องพิมพบนเครือขาย ใหติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพลงบนคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครือขาย ดู ซอฟตแวร
สำหรับ Windows หรือ ซอฟตแวรสำหรับ Macintosh สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
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ซอฟตแวรสำหรับ Windows
หัวขอตอไปนี้กลาวถึงซอฟตแวรใน Windows ท่ีสามารถใชกับเครื่องพิมพ HP LaserJet P2015 Series

ไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนซอฟตแวรที่ทำใหสามารถใชคุณสมบัติเครื่องพิมพและทำใหคอมพิวเตอรสามารถสั่งพิมพไปยัง
เคร่ืองพิมพ

ชนิดของไดรเวอร Windows
สามารถใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพของ Windows ไดสามชนิด: PCL 5e, PCL 6 และการจำลอง HP postscript ระดับ 3
เลือกไดรเวอรเครื่องพิมพ โดยคำนึงถึงวิธีที่ทานใชเคร่ืองพิมพ

●

●

● ใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ การจำลอง HP postscript ระดับ 3 สำหรับการจำลอง HP postscript ระดับ 3 คุณสมบัติ
บางอยางจะไมมีในไดรเวอรเครื่องพิมพนี้

เคร่ืองพิมพจะสลับระหวางการจำลอง HP postscript ระดับ 3 และภาษาเครื่องพิมพ PCL โดยอัตโนมัติ ขึ้นอยูกับไดรเวอร
ที่เลือก

ติดต้ังซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ Windows
หัวขอตอไปนี้เปนคำแนะนำเก่ียวกับการติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพในระบบปฏิบัติการ Windows

ในการติดตั้งซอฟตแวรสำหรับ Windows XP (64 บิต) และ Windows Server 2003

โปรดดูเอกสารของระบบปฏิบัติการ เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพ

ในการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพสำหรับ Windows 98 (เฉพาะไดรเวอร), Me (เฉพาะไดรเวอร), 2000 และ XP
(32 บิต)

ใสซีดีซอฟตแวรซ่ึงมีมากับเคร่ืองพิมพเขาในไดรฟซีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

หมายเหตุ หากหนาจอ Welcome ไมปรากฏขึ้น ใหคลิก Start บนทาสกบารของ Windows และคลิก Run,
พิมพ Z:\setup (โดย Z เปนตัวอักษรประจำไดรฟซีดีของทาน) และคลิก OK

กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows
ใชหนึ่งในวิธีการตอไปน้ีเพ่ือเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows จากคอมพิวเตอรของทาน:
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ใชไดรเวอรเครื่องพิมพ PCL 5e เพ่ือ ประสิทธิภาพ การพิมพที่รวดเร็ว และการพิมพหนาแรกไดอยางรวดเร็วดวย
คุณภาพการพิมพ 600

ใชไดรเวอรเครื่องพิมพ PCL 6 เพื่อปรับปรุง คุณภาพการพิมพ ไดรเวอร PCL 6 จะชวยใหคุณสามารถใชประโยชน
จาก ProRes 1200 และ FastRes 1200 ซ่ึงเปนเทคโนโลยีเฉพาะของ HP การใชไดรเวอรน้ีอาจทำใหประสิทธิภาพ
เครื่องพิมพลดลงและพิมพหนาแรกไดชาลง



ระบบปฏิบัติการ เปลี่ยนการตั้งคาเร่ิมตนสำหรับงาน
พิมพทุกงานจนกวาจะปดโปรแกรม
ซอฟตแวร

เปลี่ยนการตั้งคาเร่ิมตนสำหรับงาน
พิมพ (เชน เปดตัวเลือกพิมพทั้งสองดาน
ตามคาเร่ิมตน)

เปลี่ยนการตั้งคา (เชน เพิ่มถาดหรือ
เปด/ปดการพิมพสองดานดวยตนเอง)

Windows 98, Me,
2000, XP (32 บิต และ
64 บิต) และ Server
2003

1. บนเมนู File ในโปรแกรม
ซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ และคลิก
คุณสมบัติ หรือ กำหนดลักษณะ

ขั้นตอนอาจแตกตางกันไป แตกระบวน
การสวนใหญจะคลายคลึงกัน

1. คลิก Start คลิก Settings
แลวคลิก Printers หรือ
Printers and Faxes

2. คลิกขวาท่ีไอคอนเครื่องพิมพ
และเลือก กำหนดลักษณะการ
พิมพ

1. คลิก Start คลิก Settings
แลวคลิก Printers หรือ
Printers and Faxes

2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ
และเลือก คุณสมบัติ

3. คลิกแท็บ การตั้งคาอุปกรณ

HP ToolboxFX
HP ToolboxFX คือซอฟตแวรที่ทานสามารถใชเพ่ือทำงานตางๆ ตอไปนี้ใหเสร็จสมบูรณ:

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● กำหนดคาเคร่ืองพิมพ

● ดูขอมูลการแกไขปญหา

● ดูเอกสารแบบออนไลน

ดูขอมูลเพิ่มเติมที ่HP ToolboxFX

เว็บเซิรฟเวอรในตัว

ทานสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพื่อตั้งคาเคร่ืองพิมพ ดูสถานะ และดูขอมูลการแกไขปญหา

ดูขอมูลเพิ่มเติมที ่เว็บเซิรฟเวอรในตัว
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ซอฟตแวรสำหรับ Macintosh
หัวขอตอไปนี้กลาวถึงซอฟตแวร Macintosh ที่สามารถใชกับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 Series

ไดรเวอรเครื่องพิมพ Macintosh
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนสวนประกอบซอฟตแวรซึ่งทำใหสามารถใชคุณสมบัติเคร่ืองพิมพและใหวิธีในการสื่อสารระหวาง
คอมพิวเตอรกับเคร่ืองพิมพ

ติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพ Macintosh
เนื้อหาสวนนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งซอฟตแวรระบบการพิมพสำหรับ Macintosh OS X V10.2.8, V10.3.9 และ V10.4.3

หมายเหตุ คิวสำหรับ USB จะถูกสรางข้ึนโดยอัตโนมัติเมื่อตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอรแลว อยางไรก็ดี คิวจะ
ใช PPD ทั่วไปหากไมไดเรียกใชโปรแกรมติดตั้งกอนเชื่อมตอสายเคเบิล USB หากตองการเปลี่ยน PPD ของคิว ให
เปด Print Center หรือ Printer Setup Utility เลือกคิวเคร่ืองพิมพที่ถูกตอง และคลิก Show Info เพื่อเปดกลอง
โตตอบ Printer Info ในเมนูแบบปอปอัพ ใหเลือก Printer Model และในเมนูปอปอัพที ่ๆ เลือก Generic ให
เลือก PPD ที่ถูกตองสำหรับเครื่องพิมพ

ใชขั้นตอนดังตอไปน้ีเพื่อติดตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Macintosh:

1. ใสซีดีเครื่องพิมพในไดรฟซีดีรอมและเรียกใชโปรแกรมติดตั้ง

2. คลิกสองครั้งที่ไอคอนซีดีบนเดสกท็อป

3. คลิกสองครั้งที่ไอคอน โปรแกรมติดตั้ง

4. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร

5. พิมพหนาทดสอบหรือหนาหน่ึงจากโปรแกรมซอฟตแวรใด ๆ  เพ่ือดูใหแนใจวา ซอฟตแวรของเครื่องพิมพนั้นไดรับการ
ติดตั้งไวอยางถูกตอง

หากการติดตั้งลมเหลว ใหติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง หากลมเหลว ใหดูหัวขอ Late-Breaking Information ใน Install
Notes ทั้งน้ี Install Notes มีอยูในซีดีเคร่ืองพิมพหรือเว็บไซตสนับสนุน (ดู วิธีติดตอ HP สำหรับที่อยูเว็บ)

กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Macintosh
ใชหนึ่งในวิธีการตอไปน้ีเพ่ือเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Macintosh จากคอมพิวเตอรของทาน:

ระบบปฏิบัติการ เปลี่ยนการตั้งคาเร่ิมตนสำหรับงาน
พิมพทุกงานจนกวาจะปดโปรแกรม
ซอฟตแวร

เปล่ียนการตั้งคาเร่ิมตนสำหรับงาน
พิมพ (เชน เปดตัวเลือกพิมพทั้งสองดาน
ตามคาเร่ิมตน)

เปลี่ยนการตั้งคา (เชน เพิ่มถาดหรือ
เปด/ปดการพิมพสองดานดวยตนเอง)

Macintosh OS X V1
0.2.8, V10.3.9 และ
V10.4.3

1. บนเมนู File ใหคลิก Print

2. เปล่ียนการตั้งคาท่ีทานตองการ
บนเมนูปอปอัพ

1. บนเมนู File ใหคลิก Print

2. เปลี่ยนการตั้งคาท่ีทานตองการ
บนเมนูปอปอัพ

3. บนเมนูปอปอัพ Presets
ใหคลิก Save as และพิมพชื่อ
สำหรับการต้ังคาลวงหนา

การตั้งคาเหลาน้ีถูกบันทึกในเมนู
Presets ในการใชการต้ังคาใหม ทาน
ตองเลือกตัวเลอืกการต้ังคาลวงหนาท่ี
บันทึกไวทุกครั้งท่ีทานเปดโปรแกรม
และพิมพ

1. เปด Printer Setup Utility
โดยเลือกฮารดไดรฟ คลิก
Applications คลิก Utilities
แลวคลิกสองครั้งท่ี Printer
Setup Utility

2. คลิกคิวการพิมพ

3. บนเมนู Printers ใหคลิก
Show Info

4. คลิกเมนู Installable
Options
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ไฟล PostScript Printer Description (PPD)
PPD รวมทั้งไดรเวอรการจำลอง HP postscript ระดับ 3 จะทำใหสามารถใชคุณสมบัติเครื่องพิมพ และทำใหคอมพิวเตอร
สามารถส่ือสารกับเคร่ืองพิมพ โปรแกรมการติดตั้งสำหรับ PPD มีอยูในซีดีเครื่องพิมพ HP LaserJet P2015 Series
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4 กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ท่ีรองรับ

เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 Series สามารถใชกระดาษและวัสดุพิมพหลายชนิดตามขอกำหนดในคูมือผูใชนี้ วัสดุที่
ไมตรงตามขอกำหนดอาจทำใหเกิดปญหาตอไปนี:้

● คุณภาพการพิมพต่ำ

● วัสดุติดในเครื่องพิมพมากข้ึน

● เครื่องพิมพสึกหรอกอนเวลา ทำใหตองมีการซอมบำรุง

เพื่อใหไดผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด โปรดใชกระดาษและวัสดุพิมพของ HP Hewlett-Packard Company ไมอาจรับรองผล
การใชวัสดุพิมพของผูผลิตรายอื่น เนื่องจากไมใชผลิตภัณฑของ HP ดังนั้น HP จึงไมอาจกำหนดหรือควบคุมคุณภาพของ
วัสดุพิมพได

อาจเปนไปไดที่วัสดุพิมพจะไมเปนไปตามขอกำหนดในคูมือน้ี แตยังไมอาจใหคุณภาพการพิมพที่ทานพอใจ ซึ่งอาจเกิดจาก
การจัดเก็บที่ไมเหมาะสม อุณหภูมิและความช้ืน หรือตัวแปรอื่นๆ ที่ Hewlett-Packard ไมอาจควบคุมได

กอนที่จะซื้อวัสดุพิมพเปนจำนวนมาก ใหทดสอบวัสดุนั้นและตรวจสอบวาเปนไปตามขอกำหนดที่ระบุไวในคูมือนี ้และใน
HP LaserJet printer family media guide ทานสามารถดาวนโหลดคูมือนี้ไดจาก http://www.hp.com/support/
ljpaperguide/ หรือดูที่ สั่งซื้ออุปกรณเสริมและวัสดุสิ้นเปลือง เพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการส่ังซื้อขอกำหนด

ขอควรระวัง การใชวัสดุพิมพที่ไมตรงตามขอกำหนดของ Hewlett-Packard อาจทำใหเกิดปญหากับเคร่ืองพิมพ
ทำใหตองมีการซอมบำรุง การซอมบำรุงดังกลาวจะไมรวมอยูในการรับประกันหรือขอตกลงการใหบริการของ
Hewlett-Packard
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คุณภาพงานพิมพสูงสุดสำหรับกระดาษหรือวัสดุพิมพชนิดตางๆ
เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 Series มีโหมดการพิมพหลายโหมด เพื่อปรับใหเหมาะกับประเภทวัสดุที่ใชกับ
เคร่ืองพิมพ ทานสามารถเปลี่ยนโหมดการพิมพบนแท็บ Paper ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ใน HP ToolboxFX หรือในเว็บ
เซิรฟเวอรในตัว

หมายเหตุ เมื่อใชโหมด CARDSTOCK, ENVELOPE, LABEL และ ROUGH เครื่องพิมพจะหยุดระหวาง
หนา ซ่ึงจำนวนหนาที่พิมพไดตอนาทีก็จะลดลง

ตาราง 4-1  โหมดการพิมพของไดรเวอร

โหมด ชนิดของวัสดุพิมพ

PLAIN 75 ถึง 104 g/m2

LIGHT นอยกวา 75 g/m2

HEAVY 90 ถึง 105 g/m2

CARDSTOCK การดหรือกระดาษหนา

TRANSPARENCY 4-mil, 0.1 Monochrome Overhead Transparencies (OHTs)

ENVELOPE ซองมาตรฐานของ HP LaserJet

LABEL ฉลากมาตรฐานของ HP LaserJet

BOND กระดาษปอนด

ROUGH กระดาษเนื้อหยาบ

18 บท 4   กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ที่รองรับ THWW



คำแนะนำในการใชวัสดุพิมพ
ทานสามารถพิมพวัสดุไดหลากหลาย เชน กระดาษ (รวมถึงกระดาษรีไซเคิล 100%) ซองจดหมาย ฉลาก แผนใส และวัสดุ
ขนาดอ่ืนๆ เคร่ืองพิมพน้ีสามารถใชไดกับกระดาษหรือวัสดุพิมพที่มีขนาดดังตอไปนี:้

● ขนาดเล็กที่สุด: 76 x 127 มม.

● ขนาดใหญที่สุด: 216 x 356 มม.

คุณสมบัติตางๆ เชน น้ำหนัก ลายกระดาษ และความชื้น ลวนเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการทำงานของเครื่องพิมพและ
คุณภาพงานพิมพ เพ่ือใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพดีที่สุด กรุณาใชเฉพาะกระดาษที่มีคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อใชกับ
เคร่ืองพิมพเลเซอร

หมายเหตุ โปรดทดสอบกระดาษทุกครั้งกอนซื้อในปริมาณมากๆ

วัสดุพิมพของ HP
HP ขอแนะนำใหใชวัสดุพิมพชนิดตางๆ ดูรายการทั้งหมดใน HP LaserJet Printer Family Print Media Guide
(http://www.hp.com/support/ljpaperguide/)

วัสดุพิมพท่ีควรหลีกเลี่ยง

การใชวัสดุพิมพนอกเหนือไปจากขอกำหนดรายละเอียดของเคร่ืองพิมพจะทำใหคุณภาพการพิมพลดลงและเกิดกระดาษตดิ
ขัดบอยขึ้น

● อยาใชกระดาษที่มีผิวหยาบเกินไป

● อยาใชกระดาษที่มีรอยฉลุหรือรอยปรุนอกจากกระดาษเจาะชอง 3 ชองแบบมาตรฐาน

● อยาใชแบบฟอรมแบบหลายสวนหรือหลายหนา

● หากทานตองการพิมพรูปที่มีลายทึบ อยาใชกระดาษที่มีลายน้ำ

วัสดุพิมพซ่ึงอาจทำใหเคร่ืองพิมพเสียหาย

หลีกเล่ียงวัสดุพิมพซึ่งอาจทำใหเคร่ืองพิมพเสียหาย

● อยาใชวัสดุพิมพซึ่งมีลวดเย็บกระดาษติดอยู

● อยาใชแผนใสซึ่งออกแบบไวสำหรับเคร่ืองพิมพแบบอิงคเจ็ต หรือเคร่ืองพิมพอุณหภูมิต่ำอื่นๆ ใชเฉพาะแผนใสที่ระบุ
วาสามารถใชงานรวมกับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet

● อยาใชกระดาษภาพถายที่ออกแบบไวสำหรับเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ต

● อยาใชกระดาษซึ่งผานการประทับรอยหรือเคลือบมาแลว และไมไดรับการออกแบบไวสำหรับอุณหภูมิของฟวเซอ
รพิมพภาพของเครื่องพิมพ เลือกวัสดุท่ีสามารถทนความรอนได 200° C เปนเวลา 0.1 วินาที HP ผลิตวัสดุพิมพจำนวน
หนึ่งซึ่งไดรับการออกแบบไวสำหรับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 Series

● อยาใชกระดาษหัวจดหมายซึ่งผานกระบวนการพิมพที่อุณหภูมิต่ำหรือกระดาษที่ใชในกระบวนการพิมพซึ่งจะไดตัว
อักษรเปนตัวนูน แบบฟอรมที่พิมพไวแลวหรือกระดาษหัวจดหมายจะตองใชหมึกซึ่งสามารถทนตออุณหภูมิ 200° C
เปนเวลา 0.1 วินาที

● อยาใชวัสดุพิมพซึ่งอาจปลอยสารอันตราย หรือสารซึ่งจะละลาย ผสมสี หรือเปล่ียนสีเมื่อสัมผัสกับอุณหภูม ิ200° C เปน
เวลา 0.1 วินาที

ในการสัง่ซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองสำหรบั HP LaserJet ใหไปที่ http://www.hp.com/go/ljsupplies/ สำหรับภายในสหรัฐ
อเมริกา หรือไปที่ http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/ สำหรับทั่วโลก
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กระดาษ

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด โปรดใชกระดาษธรรมดา 75 g/m2 โปรดตรวจดูใหแนใจวากระดาษนั้นมีคุณภาพดี ไมมี
รอยตัด แหวง ฉีกขาด รอยดาง เศษผง ฝุน รอยยับ รู หรือมวน หรือขอบกระดาษโคงงอ

ฉลาก

พิมพฉลากจากถาด 1 โดยใชทางผานกระดาษในแนวตรง โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ พิมพลงบนแผนใสหรือฉลาก และ ทางผาน
กระดาษในแนวตรง

ขอควรระวัง โปรดอยานำแผนกระดาษที่เปนฉลากมาพิมพซ้ำ เพราะจะทำใหกาวเสื่อมคุณภาพ และอาจทำให
เคร่ืองพิมพเสียหาย

รูปแบบฉลาก

เมื่อเลือกฉลาก ใหพิจารณาคุณสมบัติของสวนประกอบดังตอไปน้ี

● กาว: วัสดุที่ใชกาวควรจะทนตออุณหภูมิที่ 200° C ซ่ึงเปนอุณหภูมิสูงสุดของเคร่ืองพิมพ

● การเตรียมการ: ใชเฉพาะฉลากที่ดานหลังไมมีส่ิงใดติดอยูเทานั้น ฉลากที่มีที่วางระหวางแตละแผนฉลากอาจมีการลอก
ออก ซ่ึงจะทำใหกระดาษติดขัดอยางหนัก

● การมวนงอ: กอนใชพิมพ ฉลากตองแบนราบ และไมมีการโคงงอไปในทิศใดเกินกวา 13 มม.

● สภาพฉลาก: หามใชฉลากที่ยน เปนฟอง หรือมีรอยเผยอซึ่งอาจทำใหฉลากหลุดออกจากกัน

แผนใส

แผนใสที่ใชกับเคร่ืองพิมพตองสามารถทนความรอนไดถึง 200° C ซึ่งเปนอุณหภูมิสูงสุดของเคร่ืองพิมพ

ซองจดหมาย

พิมพซองจากถาด 1 โดยใชทางผานกระดาษในแนวตรง โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที ่พิมพบนซองจดหมาย และ ทางผานกระดาษ
ในแนวตรง

องคประกอบของซองจดหมาย

องคประกอบของซองจดหมายมีความสำคัญอยางมาก รูปแบบการพับซองจดหมายมีความแตกตางกันมาก ไมเพียงแตกตาง
กันตามผูผลิตเทานั้น แมแตซองจดหมายของผูผลิตรายเดียวกันก็ยังแตกตางกันดวย ในการเลือกซองจดหมาย ใหพิจารณา
สวนประกอบตอไปนี้

● น้ำหนัก: น้ำหนักของซองจดหมายไมควรเกิน 90 g/m2 มิฉะน้ันอาจทำใหติดขัดได

● รูปแบบ: กอนการพิมพ ซองจดหมายควรวางแบนราบโดยมีการโคงงอนอยกวา 6 มม. และไมควรใหมีอากาศอยูใน
ซอง ซองจดหมายที่มีอากาศอยูขางในอาจทำใหการพิมพมีปญหาได โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีที่หนีบ แถบสำหรับ
ดึง เชือกสำหรับคลอง ชองใสสำหรับที่อยู ชอง มีลักษณะเปนลูกฟูก ตัดเปนลวดลาย ใชวัสดุสังเคราะห มีรอยประทับหรือ
ลายนูน โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีแถบกาวแบบไมตองใชน้ำ แตใชแรงกดเพ่ือปดผนึกซอง

● สภาพฉลาก: ตรวจสอบใหแนใจวาซองจดหมายไมมีรอยยับ รอยแหวง หรือมีความเสียหายอ่ืนๆ และตรวจสอบวาซอง
จดหมายไมมีแถบกาวที่ไมมีอะไรปดอยู

● ขนาด: ตั้งแต 90 x 160 มม. ถึง 178 x 254 มม.
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ซองจดหมายท่ีมีรอยตอทั้งสองดาน

ซองจดหมายแบบที่มีรอยตอสองดาน จะมีรอยตอในแนวตั้งที่ขอบทั้งสองของซอง แทนที่จะเปนรอยตอแบบทะแยงมุม ซอง
ลักษณะน้ีอาจกอใหเกิดรอยยนไดงายกวา ตรวจสอบใหแนใจวารอยตอนั้นยาวไปถึงมุมของซองจดหมาย ดังที่แสดงไวดาน
ลางนี้

1 องคประกอบของซองจดหมายที่สามารถใชได

2 องคประกอบของซองจดหมายทีไ่มสามารถใชได

ซองจดหมายท่ีมีแถบกาวหรือฝาปดซองซึ่งมีกาว

ซองจดหมายที่มีแถบกาวลอกได หรือมีฝาปดซองมากกวาหนึ่งฝาในการปดผนึก จะตองใชกาวที่ทนความรอนและความดันใน
เคร่ืองพิมพได นั่นคือ 200° C เนื่องจากที่ปดปากซองและแถบกาวพิเศษนั้นอาจทำใหซองจดหมายยน ยับ หรือติดอยูใน
เคร่ืองพิมพ

การเก็บซองจดหมาย

การเก็บรักษาซองจดหมายอยางเหมาะสมจะชวยใหไดคุณภาพงานพิมพที่ด ีทานจึงควรเก็บซองจดหมายในแนวราบ หากมี
อากาศอยูภายในซองซึ่งทำใหเกิดฟองอากาศ เมื่อนำมาพิมพก็อาจทำใหซองเกิดรอยยับได

การดและวัสดุท่ีมีน้ำหนักมาก

ทานสามารถพิมพการดหลายๆ ชนิดไดดวยถาดปอน เชน การพิมพบัตรรายการหรือโปสการด การดสต็อคบางชนิดมีคุณภาพ
ดีกวาการดสต็อคชนิดอ่ืนเน่ืองจากรูปแบบการดสต็อคน้ันเหมาะสำหรับการพิมพในเคร่ืองพิมพเลเซอรมากกวา

เพื่อใหเครื่องพิมพทำงานไดประสิทธิภาพดีที่สุด ไมควรใชกระดาษที่หนักเกิน 157 g/m2 กระดาษที่หนักเกินไปอาจทำใหเกิด
ปญหาในการปอนกระดาษผิดพลาด การกระดาษติดเปนปก กระดาษติด กระจายหมึกไมดี คุณภาพงานพิมพไมเปนที่นาพอ
ใจ หรือตองซอมเคร่ืองพิมพบอย

หมายเหตุ ทานอาจสามารถพิมพกระดาษที่หนักกวาปกติได หากทานไมไดบรรจุกระดาษจนเต็มความจุของถาด
ปอน หรือหากทานใชกระดาษที่มีอัตราความเรียบ 100-180 Sheffield

รูปแบบการด

● ความเรียบ: การด 135-157 g/m2 ควรมีคาความเรียบที่ 100-180 Sheffield การด 60-135 g/m2 ควรมีคาความ
เรียบที่ 100-250 Sheffield

● รูปแบบ: เม่ือวางการดราบลงกับพ้ืนควรมีความโคงงอนอยกวา 5 มม.
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● สภาพฉลาก: ตรวจดูใหแนใจวาการดไมยนหรือมีรอยแหวง หรือความเสียหายอื่นๆ

● ขนาด: ใชการดที่มีขนาดอยูในชวง:

● ขนาดเล็กที่สุด: 76 x 127 มม.

● ขนาดใหญที่สุด: 216 x 356 มม.

คำแนะนำเกี่ยวกับการด

กำหนดระยะหางจากขอบอยางนอย 2 มม.

แบบฟอรมที่มีหัวจดหมายและที่มีการพิมพมากอนแลว

ผูผลิตหลายรายนำเสนอกระดาษคุณภาพดีโดยโฆษณาหรือรับรองวาสามารถใชงานรวมกับเคร่ืองพิมพเลเซอร สวนกระดาษ
ที่มีผิวหนาหยาบ เชน กระดาษที่มีผิวเปนคล่ืน อาจตองใชโหมดพิเศษของฟวเซอรที่มีในเครื่องพิมพบางรุน เพื่อใหผงหมึกติด
ทน

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงในแตละหนาเปนเรื่องปกต ิเม่ือพิมพดวยเคร่ืองพิมพเลเซอร ซ่ึงไมอาจสังเกตพบได เม่ือ
พิมพดวยกระดาษธรรมดา แตจะสังเกตไดชัดเมื่อพิมพในแบบฟอรมที่พิมพไวลวงหนา เนื่องจากมีเสนและกรอบที่อยู
ในหนากระดาษอยูแลว

ในการหลีกเลี่ยงปญหาเม่ือใชแบบฟอรมที่พิมพไวลวงหนา กระดาษท่ีมีลายนูน และกระดาษหัวจดหมาย โปรดปฏิบัติดังน้ี:

● ไมใชหมึกอุณหภูมิต่ำ (ประเภทที่ใชกับการพิมพแบบใชความรอน)

● ใชแบบฟอรมและกระดาษหัวจดหมายที่พิมพไวลวงหนาดวยวิธีออฟเซ็ต

● ใชแบบฟอรมที่ทำจากหมึกพิมพทนความรอนซึ่งไมละลาย ระเหย หรือกระจายเมื่อไดรับความรอน 200° C เปนเวลา
0.1 วินาที โดยปกติ หมึกแบบ Oxidation-Set หรือหมึกน้ำมันเปนประเภทที่มีคุณสมบัติใชได

● เมื่อพิมพแบบฟอรมลวงหนา โปรดอยาทำใหความชื้นของกระดาษเปลี่ยนไป และอยาใชวัสดุที่สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติ
การนำไฟฟาหรือคุณสมบัติอื่นๆ ของกระดาษ เก็บแบบฟอรมไวในหีบหอที่ปองกันความชื้นได

● หลีกเล่ียงการใชแบบฟอรมที่พิมพลวงหนาโดยใชกระดาษอาบมัน

● หลีกเล่ียงการใชกระดาษที่มีลายนูน หรือมีหัวจดหมายเปนตัวนูน

● ไมใชกระดาษที่มีเนื้อเปนลวดลายในตัว

● ไมใชผงแปงหรือวัสดุอื่นที่ใชในโรงพิมพเพ่ือปองกันไมใหกระดาษติดกัน
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5 งานพิมพ

ในบทน้ีจะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปน้ี

● บรรจุวัสดุพิมพ

● การต้ังคาคุณภาพงานพิมพ

● พิมพบนวัสดุพิมพชนิดพิเศษ

● พิมพลงบนทั้งสองดานของกระดาษ (การพิมพสองดาน)

● พิมพหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว (การพิมพหลายหนาในแผนเดียว)

● พิมพหนังสือเลมเล็ก

● พิมพขอความพื้นหลัง

● ยกเลิกการพิมพ

THWW 23



บรรจุวัสดุพิมพ
สวนตอไปน้ีจะอธิบายวิธีใสสื่อการพิมพในถาดปอนกระดาษตางๆ

ขอควรระวัง การพิมพกระดาษที่ยับ มีรอยพับ หรือขาด อาจทำใหกระดาษติดขัดได ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ การนำ
กระดาษที่ติดขัดออก

ถาด 1

ถาด 1 สามารถเขาถึงไดจากทางดานหนาของเคร่ืองพิมพ เครื่องพิมพจะพิมพจากถาด 1 กอนที่จะพยายามพิมพจากถาดอ่ืนๆ

ถาด 1 สามารถรองรับวัสดุพิมพหาสิบแผน ขนาด 75 g/m2 หรือซองจดหมาย แผนใส หรือการดสิบแผน นอกจากนี้ ทานยัง
อาจใชถาด 1 เพ่ือพิมพหนาแรกดวยกระดาษหรือวัสดุพิมพที่ตางไปจากหนาอื่นๆ ของเอกสาร

ตัวกั้นกระดาษจะชวยใหแนใจไดวากระดาษจะปอนเขาในเครื่องพิมพอยางถูกตอง และงานพิมพไมบิดเบ้ียว (เนื่องจาก
กระดาษโคงงอ) กอนปอนกระดาษ ใหปรับตัวก้ันกระดาษใหเหมาะกับความกวางและความยาวของกระดาษที่ทานใช

ถาด 2 และถาดเสริม 3

ถาด 2 และถาดเสริม 3 บรรจุกระดาษ 75 g/m2 ไดมากถึง 250 แผน หรือกระดาษที่มีน้ำหนักมากกวานั้นในปริมาณที่นอย
กวา (25 มม. หรือกระดาษปกเล็กกวานั้น) ปอนกระดาษโดยใสหัวกระดาษเขาไปกอน และคว่ำหนาที่ตองการพิมพลง

ตัวกั้นกระดาษจะชวยใหแนใจไดวากระดาษจะปอนเขาในเครื่องพิมพอยางถูกตอง และงานพิมพไมบิดเบ้ียว ถาด 2 มีที่ก้ัน
กระดาษดานขางและดานหลัง กอนปอนกระดาษ ใหปรับตัวกั้นกระดาษใหเหมาะกับความกวางและความยาวของกระดาษที่
ทานใช
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หมายเหตุ เมื่อตองการเติมกระดาษ ใหนำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษท้ังหมดใหตรง
วิธีน้ีจะชวยลดปญหากระดาษติดขัด โดยจะปองกันไมใหกระดาษหรือวัสดุพิมพติดกันเม่ือถูกดึงเขาเครื่องพิมพ

ทางผานกระดาษในแนวตรง

ใชทางผานกระดาษในแนวตรงเมื่อตองการพิมพซองจดหมาย แผนใส วัสดุพิมพที่หนาและหนัก หรือวัสดุพิมพใดๆ ท่ีอาจจะ
โคงงอเม่ือพิมพออกมา หากทานเปดแผงปดทางผานกระดาษในแนวตรงกอนที่จะพิมพวัสดุจากถาด 1, ถาด 2 หรือถาดเสริม
3 วัสดุพิมพจะออกจากเครื่องพิมพโดยใชทางผานกระดาษในแนวตรง

หมายเหตุ เมื่อทานใชทางผานกระดาษในแนวตรง กระดาษที่พิมพออกมาจะตั้งเปนช้ัน กระดาษจะตกลงดานลาง
เวนแตทานจะดึงกระดาษที่พิมพออกมาแตละแผนออกเอง

ปอนกระดาษดวยตนเอง

ทานสามารถปอนกระดาษดวยตนเองเม่ือใชวัสดุพิมพหลายชนิด ตัวอยางเชน ทานสามารถใชการปอนกระดาษดวยตนเองเพ่ือ
พิมพซองจดหมาย แลวพิมพจดหมาย และตอดวยซองจดหมาย และอื่นๆ บรรจุซองจดหมายไวในถาด 1 และบรรจุกระดาษ
สำหรับพิมพจดหมายไวในถาด 2

ในการพิมพโดยปอนกระดาษดวยตนเอง ใหใชคุณสมบัติเครื่องพิมพ หรือการต้ังคาเครื่องพิมพในโปรแกรมซอฟตแวร แลว
เลือก Manual Feed (tray 1) (ปอนกระดาษดวยตนเอง (ถาด 1)) จากดรอปดาวนลิสตของ Source Tray (ถาดแหลง
กระดาษ) หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่ กำหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows หรือ กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ
Macintosh หลังจากที่เปดใชการปอนกระดาษดวยตนเองแลว ใหกดปุม ทำงาน เพ่ือพิมพ
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การต้ังคาคุณภาพงานพิมพ
การตั้งคาคุณภาพงานพิมพจะสงผลกระทบตอความละเอียดในการพิมพและการใชผงหมึก

ใชขั้นตอนดังตอไปนี้เพ่ือเปล่ียนแปลงการตั้งคาคุณภาพงานพิมพ:

1. เปดคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (หรือกำหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการทราบขั้นตอน ให
ดูที่ กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows หรือ กำหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Macintosh

2. บนแท็บ กระดาษ/คุณภาพ หรือแท็บ งานที่พิมพออกมา (แท็บ ชนิดของกระดาษ/คุณภาพ สำหรับไดรเวอร Mac บาง
ตัว) ใหเลือกการต้ังคาคุณภาพงานพิมพที่ทานตองการใช มีตัวเลือกดังตอไปนี้:

● 1200 dpi: การตั้งคาน้ีใช ProRes 1200 ซ่ึงใหรายละเอียดที่ 1200 x 1200 dpi

● คุณภาพผลลัพธการพิมพ 1200 dpi: การตั้งคาน้ีจะใหคุณภาพผลลัพธการพิมพที่ 1200 dpi โดยใช FastRes
1200

● 600 dpi: การตั้งคานี้ใหผลลัพธ 600 x 600 dpi ดวยเทคโนโลยี Resolution Enhancement Technology
(REt) ที่ทำใหขอความดีย่ิงขึ้น

● EconoMode: จะพิมพขอความโดยใชผงหมึกนอยลง การตั้งคาน้ีจะมีประโยชนเม่ือทานพิมพแบบราง ทาน
สามารถใชตัวเลือกน้ีโดยไมข้ึนกับการตั้งคาคุณภาพงานพิมพคาอื่นๆ ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ EconoMode

หมายเหตุ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัติการบาง
ระบบ หากตองการขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติทีใ่ชงานไดของไดรเวอรนั้น ดูความชวยเหลือแบบออนไลนของคุณสมบัติ
เคร่ืองพิมพ (ไดรเวอร)
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พิมพบนวัสดุพิมพชนิดพิเศษ
หัวขอตอไปนี้จะอธิบายวิธีการพิมพบนวัสดุหลายชนิด

พิมพบนซองจดหมาย

ควรใชเฉพาะซองจดหมายท่ีแนะนำสำหรับใชกับเคร่ืองพิมพเลเซอร ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ คำแนะนำในการใชวัสดุพิมพ

1. เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

2. เปดถาด 1 และปรับตัวกั้นกระดาษใหมีความกวางเทากับซองจดหมาย
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3. วางซองจดหมายใหดานที่จะพิมพหงายขึ้นและขอบดานบนอยูแนวเดียวกับขอบตัวก้ันกระดาษดานซาย

หมายเหตุ หากซองจดหมายมีปากซองอยูที่ดานแคบ ใหปอนดานนั้นเขาเครื่องพิมพกอน

4. เปดคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (หรือกำหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการทราบขั้นตอน ให
ดูที่ กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows หรือ กำหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Macintosh

5. บนแท็บ กระดาษ/คุณภาพ หรือแท็บ กระดาษ (แท็บ ชนิดของกระดาษ/คุณภาพ สำหรับไดรเวอร Mac บางตัว) ใหเลือก
ชนิดของวัสดุพิมพใหถูกตอง

หมายเหตุ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัติการ
บางระบบ หากตองการขอมูลเกี่ยวกบัคุณสมบัติที่ใชงานไดของไดรเวอรน้ัน ดูความชวยเหลือแบบออนไลนของ
คุณสมบัติเครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

6. พิมพเอกสาร

ในการพิมพโดยใสกระดาษดวยตนเอง โปรดดู ปอนกระดาษดวยตนเอง

พิมพลงบนแผนใสหรือฉลาก

ใชเฉพาะแผนใสและฉลากที่แนะนำสำหรับการใชกับเคร่ืองพิมพเลเซอร เชน ฟลมใสของ HP และฉลากของ
HP LaserJet ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ คำแนะนำในการใชวัสดุพิมพ

ขอควรระวัง ตรวจสอบใหแนใจวาไดต้ังคาชนิดของวัสดุพิมพในการตั้งคาเคร่ืองพิมพถูกตองที่แนะนำดานลาง
เคร่ืองพิมพจะปรับอุณหภูมิฟวเซอรตามการตั้งคาชนิดของวัสดุพิมพ เมื่อพิมพลงบนวัสดุพิมพชนิดพิเศษ เชน แผนใส
หรือฉลาก การปรับคานี้จะปองกันไมใหฟวเซอรทำใหวัสดุเสียหายเม่ือปอนวัสดุผานเคร่ืองพิมพ

ขอควรระวัง ตรวจสอบกระดาษใหแนใจวาไมยับ โคงงอ หรือมีขอบฉีกขาด

1. เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

2. เปดถาด 1 และปรับตัวกั้นกระดาษใหมีความกวางเทากับวัสดุพิมพ

3. บรรจุวัสดุพิมพลงในถาด 1 ตรวจสอบใหแนใจวาดานบนของกระดาษหันดานหัวเขาหาเครื่องและหงายหนาที่จะพิมพ
ข้ึน (ดานหยาบ)

หมายเหตุ ทานสามารถพิมพแผนใสจากถาด 2 แตความเร็วในการพิมพจะลดลง ทาน ไม ควรพิมพแผนใส
จากถาดเสริม 3

4. เปดคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (หรือกำหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการทราบขั้นตอน ให
ดูที่ กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows หรือ กำหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Macintosh
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5. บนแท็บ กระดาษ/คุณภาพ หรือแท็บ กระดาษ (แท็บ ชนิดของกระดาษ/คุณภาพ สำหรับไดรเวอร Mac บางตัว) ใหเลือก
ชนิดของวัสดุพิมพใหถูกตอง

หมายเหตุ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัติการ
บางระบบ หากตองการขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติที่ใชงานไดของไดรเวอรนั้น ดูความชวยเหลือแบบออนไลนของ
คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (ไดรเวอร)

6. พิมพเอกสาร นำแผนใสออกจากดานหลังของเคร่ืองพิมพเพื่อไมใหแผนใสแนบติดกัน วางแผนใสที่พิมพแลวลงบนพื้น
ผิวเรียบ

พิมพลงบนกระดาษที่มีหัวจดหมายและแบบฟอรมที่ผานการพมิพมากอนแลว

สำหรับขอกำหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพ ดู คำแนะนำในการใชวัสดุพิมพ

1. เปดถาด 1 และปรับตัวกั้นกระดาษใหมีความกวางเทากับวัสดุพิมพ
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2. ปอนกระดาษโดยใสหัวกระดาษเขาไปกอน และหงายหนาที่ตองการพิมพขึ้น

3. เปดคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (หรือกำหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการทราบขั้นตอน ให
ดูที่ กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows หรือ กำหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Macintosh

4. บนแท็บ กระดาษ/คุณภาพ หรือแท็บ กระดาษ (แท็บ ชนิดของกระดาษ/คุณภาพ สำหรับไดรเวอร Mac บางตัว) ใหเลือก
ชนิดของวัสดุพิมพใหถูกตอง

หมายเหตุ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัติการ
บางระบบ หากตองการขอมูลเกี่ยวกบัคุณสมบัติที่ใชงานไดของไดรเวอรน้ัน ดูความชวยเหลือแบบออนไลนของ
คุณสมบัติเครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

5. พิมพเอกสาร

ในการพิมพโดยใสกระดาษดวยตนเอง โปรดดู ปอนกระดาษดวยตนเอง

หมายเหตุ หากตองการพิมพกระดาษที่มีหัวจดหมายเพียงแผนเดียว แลวตอดวยการพิมพเอกสารที่เหลือ ให
ปอนกระดาษที่มีหัวจดหมายในถาด 1 โดยหงายดานหนาขึ้น และปอนกระดาษสำหรับหนาอื่นๆ ในถาด 2
เครื่องพิมพจะพิมพจากถาด 1 กอนโดยอัตโนมัติ

พิมพกระดาษและการดท่ีมีขนาดอื่น

สำหรับขอกำหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพ ดู คำแนะนำในการใชวัสดุพิมพ

ขอควรระวัง กอนปอนกระดาษควรตรวจสอบใหแนใจวากระดาษไมติดกัน

1. เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

30 บท 5   งานพิมพ THWW



2. เปดถาด 1 และปรับตัวกั้นกระดาษใหมีความกวางเทากับวัสดุพิมพ

3. ปอนกระดาษลงในถาด 1 โดยใสดานแคบกอน และใหหนาที่ตองการพิมพอยูดานบน

4. เปดคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (หรือกำหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการทราบขั้นตอน ให
ดูที่ กำหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows หรือ กำหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Macintosh

5. บนแท็บ กระดาษ/คุณภาพ หรือแท็บ กระดาษ (แท็บ ชนิดของกระดาษ/คุณภาพ สำหรับไดรเวอร Mac บางตัว) ใหเลือก
ตัวเลือกขนาดที่กำหนดเอง ระบุขนาดของวัสดุพิมพที่กำหนดขนาดเอง

หมายเหตุ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัติการ
บางระบบ หากตองการขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติที่ใชงานไดของไดรเวอรนั้น ดูความชวยเหลือแบบออนไลนของ
คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (ไดรเวอร)

6. พิมพเอกสาร

ในการพิมพโดยใสกระดาษดวยตนเอง โปรดดู ปอนกระดาษดวยตนเอง
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พิมพลงบนทั้งสองดานของกระดาษ (การพิมพสองดาน)
หัวขอน้ีจะอธิบายวิธีการพิมพบนกระดาษทั้งสองดานดวยตนเองและโดยอัตโนมัติ

การพิมพสองดานดวยตนเอง

ในการพิมพลงบนทั้งสองดานของหนากระดาษดวยตนเอง ทานตองปอนกระดาษผานเคร่ืองพิมพ 2 ครั้ง ทานสามารถใชตัว
เลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังตอไปน้ี:

● ถาดกระดาษออกดานบน (สำหรับกระดาษน้ำหนักเบา)

● ทางผานกระดาษในแนวตรง (สำหรับวัสดุพิมพที่มีน้ำหนักหรือมวนงอ)

หมายเหตุ การพิมพกระดาษสองดานดวยตนเองทำใหเครื่องพิมพสกปรก ซ่ึงจะทำใหคุณภาพงานพิมพดอยลงได
หากตองการทราบคำแนะนำในกรณีที่เครื่องพิมพสกปรก ดู ทำความสะอาดเครื่องพิมพ

การพิมพสองดานดวยตนเองโดยใชถาดกระดาษออกดานบน

สวนตอไปน้ีจะแสดงคำแนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการตางๆ

Windows

1. ปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

2. จากเดสกท็อปของ Windows ใหคลิก Start, Settings แลวคลิก Printers (หรือ Printers and Faxes สำหรับ
Windows บางเวอรชัน)

3. คลิกขวาที่เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 Series และเลือก Properties

4. คลิกแท็บ Device Settings
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5. ในสวน Installable Options (ตัวเลือกที่ติดตั้งได) ใหเลือก Not Installed (ไมติดตั้ง) จาก Duplex Unit (for
2–Sided Printing) (อุปกรณการพิมพสองดาน (สำหรับการพิมพสองดาน)) จากดรอปดาวนลิสต

6. คลิก OK

7. เปดกลองโตตอบ Print ในโปรแกรมซอฟตแวรที่ทานใชส่ังพิมพ ในโปรแกรมสวนใหญ ทานจะตองคลิก File
แลวคลิก Print

8. เลือกเคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 Series

9. คลิก Properties หรือ Preferences ชื่อตัวเลือกที่แนชัดข้ึนอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่ทานใชสั่งพิมพ

10. คลิกแท็บ งานพิมพที่ออกมา

11. คลิกเพ่ือยกเลิกการเลือกกลองกาเครื่องหมาย Correct Order for Straight Paper Path (แกไขลำดับสำหรับทาง
ผานกระดาษในแนวตรง)

12. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย Print On Both Sides (พิมพทั้งสองดาน)

13. คลิก OK
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14. พิมพดานแรกของเอกสารโดยใชถาด 1

15. หลังจากที่พิมพดานหนึ่งแลว ใหนำกระดาษที่เหลือออกจากถาด 1 แลววางพักไวจนกวาทานจะทำการพิมพสองดานดวย
ตนเองเสร็จ

16. รวบรวมกระดาษที่พิมพแลว แลวจัดปกกระดาษใหตรงกัน

i n v e n t

17. ใสปกกระดาษกลับเขาไปในถาด 1 โดยใหดานที่พิมพเสร็จแลวคว่ำลง และขอบดานบนหันเขาหาเครื่องพิมพ

18. กดปุม ทำงาน เพื่อพิมพดานที่สอง
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Mac OS X

1. ปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

2. หาก Manual Duplex ไมปรากฏเปนตัวเลือกเคร่ืองพิมพ ใหดำเนินการดังนี:้

a. ตรวจสอบวาไดเลือก HP Manual Duplex&Booklet (Classic) เมื่อติดตั้งไดรเวอรของซอฟตแวรดวยตัว
เลือก Custom Install

b. ในการใช File-Print ใหเลือก Plug-In Preferences และคลิกลูกศรที่ชี้ไปทางขวา ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาจะ
เปล่ียนเปนลูกศรที่ช้ีลง และคุณสมบัติ HP Manual Duplex&Booklet จะปรากฏ

c. เลือก Print Time Filters และเลือก HP Manual Duplex&Booklet จากนั้นคลิกที่ Save Settings

d. เลือก Manual Duplex และเลือก Print on Both Sides

3. พิมพเอกสาร

4. หลังจากที่พิมพดานหนึ่งแลว ใหนำกระดาษที่เหลือออกจากถาด 1 แลววางพักไวจนกวาทานจะทำการพิมพสองดานดวย
ตนเองเสร็จ

5. รวบรวมกระดาษที่พิมพแลว แลวจัดปกกระดาษใหตรงกัน

6. ใสปกกระดาษกลับเขาไปในถาด 1 โดยใหดานที่พิมพเสร็จแลวคว่ำลง และขอบดานบนหันเขาหาเครื่องพิมพ

7. กดปุม ทำงาน ที่แผงควบคุม เพื่อพิมพสองดาน

การพิมพสองดานดวยตนเองโดยใชทางผานกระดาษในแนวตรง

สวนตอไปน้ีจะแสดงคำแนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการตางๆ

Windows

1. เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

2. เปดคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (หรือกำหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการทราบขั้นตอน ให
ดูที่ กำหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows

3. บนแท็บ งานพิมพที่ออกมา ใหเลือกกลองกาเคร่ืองหมาย Correct Order for Straight Paper Path (แกไขลำดับ
สำหรับทางผานกระดาษในแนวตรง)

หมายเหตุ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัติการ
บางระบบ หากตองการขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติที่ใชงานไดของไดรเวอรนั้น ดูความชวยเหลือแบบออนไลนของ
คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (ไดรเวอร)
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4. ในแท็บ งานที่พิมพออกมา ใหเลือกกลองกาเคร่ืองหมาย Print On Both Sides (Manually) (พิมพสองดาน (ปอน
ดวยตนเอง))

5. คลิก OK

6. พิมพดานแรกของเอกสารจากถาด 1

7. รวบรวมกระดาษที่พิมพแลว แลวจัดปกกระดาษใหตรงกัน

8. ใสปกกระดาษกลับเขาไปในถาด 1 โดยใหดานที่พิมพเสร็จแลวคว่ำลง และขอบดานบนหันเขาหาเครื่องพิมพ

9. กดปุม ทำงาน เพื่อพิมพดานที่สอง
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Mac OS X

1. เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

2. หาก Manual Duplex ไมปรากฏเปนตัวเลือกเคร่ืองพิมพ ใหดำเนินการดังนี:้

a. ตรวจสอบวาไดเลือก HP Manual Duplex&Booklet (Classic) เมื่อติดตั้งไดรเวอรของซอฟตแวรดวยตัว
เลือก Custom Install

b. ในการใช File-Print ใหเลือก Plug-In Preferences และคลิกลูกศรที่ชี้ไปทางขวา ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาจะ
เปล่ียนเปนลูกศรที่ช้ีลง และคุณสมบัติ HP Manual Duplex&Booklet จะปรากฏ

c. เลือก Print Time Filters และเลือก HP Manual Duplex&Booklet จากนั้นคลิกที่ Save Settings

d. เลือก Manual Duplex และเลือก Print on Both Sides

e. เลือก Alternate output bin is open (straight through paper path)

3. พิมพดานแรกของเอกสารจากถาด 1

4. รวบรวมกระดาษที่พิมพแลว แลวจัดปกกระดาษใหตรงกัน
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5. ใสปกกระดาษกลับเขาไปในถาด 2 โดยใหดานที่พิมพเสร็จแลวคว่ำลง และขอบดานบนหันเขาหาเครื่องพิมพ

6. กดปุม ทำงาน เพื่อพิมพดานที่สอง

การพิมพสองดานอัตโนมัติ

การพิมพสองดานอัตโนมัติสามารถใชไดกับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015d, HP LaserJet P2015dn และ
HP LaserJet P2015x

การพิมพสองดานอัตโนมัติสามารถใชกับขนาดวัสดุพิมพตอไปน้ี

● A4

● Letter

● Legal

สวนตอไปน้ีจะแสดงคำแนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการตางๆ

Windows

1. ปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

2. เปดคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (หรือกำหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการทราบขั้นตอน ให
ดูที่ กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows

3. บนแท็บ งานพิมพที่ออกมา ใหคลิกเพื่อยกเลิกการเลือกกลองกาเครื่องหมาย Correct Order for Straight Paper
Path (แกไขลำดับสำหรับทางผานกระดาษในแนวตรง)

4. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย Print On Both Sides (พิมพทั้งสองดาน)

5. คลิก OK

6. พิมพเอกสาร

Mac OS X

1. ในการใช File-Print ใหเลือก Duplex และเลือก Print on Both Sides

2. หากไมมีชองทำเคร่ืองหมาย Print on Both Sides ปรากฏ ใหดำเนินการดังนี้

a. ใน Print Center (Printer Setup Utility สำหรับ Mac OS X v10.3) ใหคลิก Printer queue (คิว
เคร่ืองพิมพ)

b. ในแถบ Menu ใหเลือก Printers-Show Info
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c. ในเมนู Installable Options ใหทำเคร่ืองหมายที่ Duplex Unit

d. คลิกที่ Apply Changes

e. ปดเมนู
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พิมพหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว (การพิมพหลายหนาในแผนเดียว)
ใชการพิมพ N-Up เพ่ือวางเอกสารหลายหนาไวบนหนาที่พิมพหนาเดียวกัน

1. เปดคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (หรือกำหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการทราบขั้นตอน ให
ดูที่ กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows หรือ กำหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Macintosh

2. บนแท็บ งานที่พิมพออกมา (แท็บ โครงราง สำหรับไดรเวอร Mac บางตัว) ใหเลือกจำนวนหนาตอแผนที่ตองการ

หมายเหตุ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัติการ
บางระบบ หากตองการขอมูลเกี่ยวกบัคุณสมบัติที่ใชงานไดของไดรเวอรน้ัน ดูความชวยเหลือแบบออนไลนของ
คุณสมบัติเครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

3. ถาทานตองการ ใหใชกลองตัวเลือกสำหรับขอบกระดาษ และเมนูแบบดึงลง เพ่ือใหสามารถระบุลำดับหนาที่พิมพบน
แผนกระดาษ
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พิมพหนังสือเลมเล็ก
ทานสามารถพิมพหนังสือเลมเล็กบนกระดาษขนาด Letter, Legal หรือ A4

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้ไมสามารถใชกับ Macintosh OS X ทุกเวอรชัน

1. ปอนกระดาษลงในถาด 1

2. ปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

3. เปดคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (หรือกำหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการทราบขั้นตอน ให
ดูที่ กำหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows

4. บนแท็บ งานพิมพที่ออกมา (แท็บ ชนิดของกระดาษ/คุณภาพ สำหรับไดรเวอร Mac) ใหคลิกเพ่ือยกเลิกการเลือกกลอง
กาเคร่ืองหมาย Correct Order for Straight Paper Path (แกไขลำดับสำหรับทางผานกระดาษในแนวตรง)

5. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย Print On Both Sides (พิมพทั้งสองดาน)

6. เลือก Left Edge Binding (เย็บเลมที่ขอบดานซาย) หรือ Right Edge Binding (เย็บเลมที่ขอบดานขวา) จาก
ดรอปดาวนลิสต Booklet Layout (โครงรางหนังสือเลมเล็ก)

7. ต้ังจำนวนหนาตอแผนเปน 2

8. คลิก OK

9. พิมพเอกสาร

10. พับและเย็บกระดาษ
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พิมพขอความพื้นหลัง
ทานสามารถใชตัวเลือกขอความพ้ืนหลังเพื่อพิมพขอความ “ดานลาง” (บนพ้ืนหลัง) ของเอกสารที่มีอยู ตัวอยางเชน ทานอาจ
ตองการใหมีตัวอักษรสีเทาตัวใหญที่มีขอความวา Draft หรือ Confidential พิมพตามแนวทแยงในหนาแรกหรือทุกหนาของ
เอกสาร

1. เปดคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (หรือกำหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หากตองการทราบขั้นตอน ให
ดูที่ กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows หรือ กำหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Macintosh

2. บนแท็บ เอฟเฟก (แท็บ ขอความพื้นหลัง/การซอนทับ สำหรับไดรเวอร Mac บางตัว) ใหเลือกขอความพ้ืนหลังที่ทาน
ตองการใช

หมายเหตุ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัติการ
บางระบบ หากตองการขอมูลเกี่ยวกบัคุณสมบัติที่ใชงานไดของไดรเวอรน้ัน ดูความชวยเหลือแบบออนไลนของ
คุณสมบัติเครื่องพิมพ (ไดรเวอร)
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ยกเลิกการพิมพ
ทานสามารถยกเลิกการพิมพจากตำแหนงตอไปนี:้

● แผงควบคุมของเครื่องพิมพ: ในการยกเลิกการพิมพ ใหกดและปลอยปุม ยกเลิก บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

● โปรแกรมซอฟตแวร: ตามปกติแลว กรอบโตตอบจะปรากฏขึ้นบนหนาจอของทานสักครู เพ่ือใหสามารถยกเลิกการ
พิมพได

● คิวการพิมพของ Windows: หากมีการพิมพคางอยูในคิวการพิมพ (หนวยความจำของคอมพิวเตอร) หรือตัวเก็บพัก
การพิมพ ใหลบงานพิมพนั้น ไปที่หนาจอ Printer ใน Windows 98, Me, 2000 หรือ XP แลวคลิก Start,
Settings และ Printers คลิกสองครั้งที่ไอคอน HP LaserJet P2015 เพ่ือเปดหนาตาง เลือกงานพิมพที่ตองการ
และคลิกที่ Delete (ลบ)

● คิวการพิมพของเดสกท็อป (Mac OS): สำหรับ Mac OS X ใหเปด Print Center (หรือ Printer Setup Utility
ใน V10.3.9) คลิกสองครั้งนี้ช่ือเคร่ืองพิมพ เลือกงานพิมพที่ตองการ และคลิก Delete (ลบ)

● HP ToolboxFX: เปด HP ToolboxFX จากนั้นเบราสไปยังหนา สถานะอุปกรณ และคลิก Cancel Job (ยกเลิก
งานพิมพ) ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ HP ToolboxFX

● เว็บเซิรฟเวอรในตัว: เปดหนาเว็บเซิรฟเวอรในตัวของเคร่ืองพิมพ และคลิกที่ Cancel Job ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ เว็บ
เซิรฟเวอรในตัว

หากไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมยังกระพริบอยูหลังจากที่ทานไดยกเลิกงานพิมพแลว แสดงวาคอมพิวเตอรยังคงสงงาน
พิมพน้ีไปยังเครื่องพิมพ ใหทานลบงานพิมพน้ันออกจากคิวการพิมพ หรือรอจนกระทั่งคอมพิวเตอรสงขอมูลเสร็จ เคร่ืองพิมพ
จะกลับสูสถานะพรอม
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6 การจัดการและการบำรุงรักษา

ในบทน้ีจะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปน้ี

● หนาขอมูลเครื่องพิมพ

● HP ToolboxFX

● เว็บเซิรฟเวอรในตัว

● การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● การกระจายผงหมึกใหม

● ทำความสะอาดเครื่องพิมพ

● ทำความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษ (ถาด 1)

● ทำความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษ (ถาด 2)

● EconoMode
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หนาขอมูลเคร่ืองพิมพ
ทานสามารถพิมพหนาขอมูลตอไปนี้

หนาสาธิต

หนาสาธิตจะมีตัวอยางขอความและกราฟก ในการพิมพหนาสาธิต ใหกดปุม ทำงาน เมื่อไฟสถานะ พรอม ของเครื่องพิมพ
สวาง และไมไดกำลังพิมพงานอื่นใด

หนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชัน

หนากำหนดคาคอนฟเกอเรชันจะแสดงรายการการตั้งคาปจจุบันและคุณสมบัติของเครื่องพิมพ นอกจากนี้ยังมีรายงานบันทึก
สถานะดวย ทานสามารถพิมพหนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันจากตำแหนงตอไปนี:้

● แผงควบคุมเครื่องพิมพ กดปุม ทำงาน คางไว 5 วินาที เม่ือไฟสถานะพรอมของเครื่องพิมพสวาง และไมไดกำลังพิมพ
งานอ่ืนใด

● เว็บเซิรฟเวอรในตัว

● HP ToolboxFX

หมายเหตุ นอกจากนี ้ทานยังสามารถรับขอมูลที่อยูในบันทึกเหตุการณ (Event log) และหนากำหนดคา
คอนฟเกอเรชันผานทาง HP ToolboxFX โดยไมตองพิมพออกมา ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ HP ToolboxFX

หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง

เคร่ืองจะพิมพหนาแสดงสถานะวัสดุส้ินเปลืองใหอัตโนมัติ เมื่อทานพิมพหนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันจากแผงควบคุม
หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลืองจะใหขอมูลตอไปนี:้

● เปอรเซ็นตของผงหมึกที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับหมึกพิมพ

● จำนวนหนาและงานพิมพที่ไดรับการประมวลผล

● ขอมูลการสั่งซื้อและการรีไซเคิล

หนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครือขาย

หมายเหตุ หนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครือขายมีใหเฉพาะกับเครื่องพิมพที่มีพอรตเครือขายภายใน
ของ HP เทานั้น

เคร่ืองจะพิมพหนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครือขายใหอัตโนมัต ิเมื่อทานพิมพหนาการกำหนดคาคอนฟเกอ
เรชันจากแผงควบคุม หนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครือขายจะใหขอมูลตอไปนี้เก่ียวกับการกำหนดคาคอนฟเกอ
เรชันของเครือขาย:

● แอดเดรส IP

● เวอรชันของเฟรมแวร

● สถิติเครือขาย

● ขอมูลโปรโตคอล
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HP ToolboxFX
HP ToolboxFX คือซอฟตแวรที่ทานสามารถใชเพ่ือทำงานตางๆ ตอไปนี้ใหเสร็จสมบูรณ:

● ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

● กำหนดคาเคร่ืองพิมพ

● ดูขอมูลการแกไขปญหา

● ดูเอกสารแบบออนไลน

ทานสามารถดู HP ToolboxFX เมื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือเม่ือเชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย
ทานจะตองทำการติดตั้งซอฟตแวรแบบทั่วไปเพื่อติดตั้ง HP ToolboxFX

หมายเหตุ HP ToolboxFX ไมสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 98 SE, Windows Me, Windows
Server 2003 หรือ Macintosh

หมายเหตุ ทานไมจำเปนตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเพ่ือเปดและใช HP ToolboxFX

การดู HP ToolboxFX
เปด HP ToolboxFX ในแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี้:

● ในซิสเต็มเทรยของ Windows หรือบนเดสกท็อปของทาน ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP ToolboxFX

● บนเมนู Start ของ Windows ใหคลิก Programs (หรือ All Programs ใน Windows XP) แลวคลิก HP คลิก
HP  LaserJet 2015 Series จากน้ันคลิก HP ToolboxFX

ซอฟตแวร HP ToolboxFX ประกอบดวยสวนตางๆ ตอไปน้ี

● สถานะ

● การแจงขอมูล

● ความชวยเหลือ

● การต้ังคาอุปกรณ

● การต้ังคาเครื่องพิมพ

● การต้ังคาเครือขาย
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สถานะ

โฟลเดอร HP ToolboxFX สถานะ มีลิงคที่เชื่อมโยงไปยังหนาหลักตอไปนี:้

● สถานะของอุปกรณ ดูขอมูลสถานะของเครื่องพิมพ หนาน้ีแสดงสภาวะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน กระดาษติด หรือไมมี
กระดาษอยูในถาดกระดาษ หลังการแกไขปญหาเคร่ืองพิมพแลว ใหคลิกปุม รีเฟรช เพ่ือปรับปรุงสถานะของเครื่องพิมพ

● สถานะของวัสดุสิ้นเปลือง แสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลืองอยางละเอียด เชน เปอรเซ็นตของผงหมึกที่เหลือในตลับหมึกพิมพ
และจำนวนหนาที่พิมพไปแลวโดยใชตลับหมึกพิมพปจจุบัน หนานี้ยังมีลิงคในการส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองและเพื่อคนหา
ขอมูลการรีไซเคิลอีกดวย

● การกำหนดอุปกรณ แสดงคำอธิบายโดยละเอียดของคาคอนฟเกอเรชันปจจุบันของเคร่ืองพิมพ รวมถึงจำนวนหนวย
ความจำที่ติดตั้งไวแลว และมีถาดที่เปนอุปกรณเลือกใชใดบางที่ติดตั้งไว

● แสดงคำอธิบายโดยละเอียดของคาคอนฟเกอเรชันปจจุบันของระบบเครือขาย รวมถึง IP แอดเดรสและสถานะของ
ระบบเครือขาย

● พิมพหนาขอมูล พิมพหนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันและหนาขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงเครื่องพิมพมีขอมูลนี ้เชน หนาแสดง
สถานะวัสดุสิ้นเปลืองและหนาสาธิต

● ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน ดูตารางสี่คอลัมนที่เหตุการณและรหัสขอผิดพลาดของเครื่องพิมพจะถูกบันทึกไวเพ่ือการ
อางอิงของทาน จำนวนในคอลัมน จำนวนหนา จะระบุจำนวนรวมของหนาที่เครื่องพิมพไดพิมพในขณะที่มีขอผิดพลาด
เกิดขึ้น ล็อกแสดงบันทึกการทำงานยังมีคำอธิบายสรุปของขอผิดพลาด
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การแจงขอมูล

โฟลเดอร HP ToolboxFX การแจงขอมูล มีลิงคที่เชื่อมโยงไปยังหนาหลักตอไปนี:้

● ต้ังคาการแจงสถานะ ตั้งคา HP ToolboxFX ใหสงการแจงขอมูลแบบปอปอัพเมื่อเกิดเหตุการณบางอยาง เชน ระดับผง
หมึกเหลือนอย

● ต้ังคาการแจงขอมูลดวยอีเมล ตั้งคา HP ToolboxFX ใหสงการแจงขอมูลทางอีเมลแบบปอปอัพเม่ือเกิดเหตุการณบาง
อยาง เชน ระดับผงหมึกเหลือนอย

ตั้งคาการแจงขอมูลสถานะ

HP ToolboxFX สามารถเปดการแจงขอมูลแบบปอปอัพบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานเมื่อมีขอผิดพลาดบางอยางเกิดขึ้น
เหตุการณที่ทำใหเกิดการแจงขอมูลจะรวมถึง กระดาษติด ผงหมึกในตลับหมึกพิมพ HP เหลือนอย ตลับหมึกพิมพที่ใชไมใช
ของ HP ถาดปอนกระดาษวางเปลา และขอความแจงขอผิดพลาด

การแจงขอมูลจะปรากฏเฉพาะเมื่อเครื่องพิมพกำลังพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ทานไดตั้งคาการแจงขอมูลเทานั้น

หมายเหตุ ทานตองคลิก ใช เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ตั้งคาการแจงขอมูลทางอีเมล

ใช HP ToolboxFX เพ่ือตั้งคาอีเมลแอดเดรสไดถึง 2 อีเมลแอดเดรสเพื่อรับการแจงขอมูลเม่ือมีเหตุการณเฉพาะเกิดขึ้น ทาน
สามารถระบุเหตุการณทีแ่ตกตางกันสำหรับแตละอีเมลแอดเดรส ปอนขอมูลสำหรับอีเมลเซริฟเวอรที่จะใชสงขอความเพื่อแจง
ขอมูลทางอีเมลใหกับเครื่องพิมพ

หมายเหตุ ทานตองคลิก ใช เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ความชวยเหลือ

โฟลเดอร HP ToolboxFX ความชวยเหลือ มีลิงคที่เชื่อมโยงไปยังหนาหลักตอไปนี:้

● การแกไขปญหา พิมพหนาการแกไขปญหาและทำความสะอาดเครื่องพิมพ

● วิธีการ แสดงวิธีการ ความชวยเหลือสำหรับงานเฉพาะ

● การสาธิตแบบภาพเคลื่อนไหว

● คูมือสำหรับผูใช แสดงขอมูลเกี่ยวกับการใช การประกัน ขอกำหนดรายละเอียด และการสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ คูมือ
ผูใชมีทั้งรูปแบบ HTML และ PDF

● Readme แสดงขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเคร่ืองพิมพที่ไมมีในคูมือผูใช
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การต้ังคาอุปกรณ

โฟลเดอร HP ToolboxFX การต้ังคาอุปกรณ มีลิงคที่เชื่อมโยงไปยังหนาหลักตอไปนี้:

● ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ แสดงขอมูลเก่ียวกับเครื่องพิมพ เชน คำอธิบายเครื่องพิมพ และบุคคลที่ติดตอ

● การจัดการกระดาษ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาการจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ เชน ขนาดกระดาษและชนิดกระดาษที่
เปนคาเริ่มตน

● คุณภาพงานพิมพ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาสำหรับคุณภาพงานพิมพ

● การใชกระดาษ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาโหมดของเครื่องพิมพสำหรับวัสดุพิมพแตละชนิด เชน กระดาษหัวจดหมาย
กระดาษสำหรับแฟมเจาะ หรือกระดาษผิวมัน

● การต้ังคาระบบ เปล่ียนแปลงการตั้งคาระบบของเครื่องพิมพ เชน การกูคืนเมื่อเกิดปญหากระดาษติดและภาษาของ
เครื่องพิมพ

● บริการ เขาถึงขั้นตอนตางๆ ที่ตองการเพื่อบำรุงรักษาเคร่ืองพิมพ

ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ

ขอมูลที่ทานพิมพลงในชองตางๆ เหลานี้จะปรากฏในหนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ หนาการกำหนดคา
คอนฟเกอเรชัน

หมายเหตุ ทานตองคลิก ใช เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง
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การจัดการกระดาษ

ใช HP ToolboxFX ตัวเลือกการจัดการกระดาษเพื่อกำหนดคาคอนฟเกอเรชันของทานที่ระบบตั้งไว

ตัวเลือกการจัดการงานพิมพที่นำมาใชไดเม่ือผลิตภัณฑนี้ไมมีวัสดุพิมพมี 3 ตัวเลือก ไดแก:

● เลือก รอใหปอนกระดาษ

● เลือก ยกเลิก จากดรอปดาวนลิสต การดำเนินการเมื่อกระดาษหมด เพ่ือยกเลิกงานพิมพ

● เลือก เขียนทับ จากดรอปดาวนลิสต เวลากระดาษหมด เพ่ือสงงานพิมพไปยังถาดกระดาษอีกถาดหนึ่ง

ชอง เวลากระดาษหมด จะกำหนดระยะเวลาที่เคร่ืองพมิพจะรอกอนที่จะทำตามสิ่งที่ทานเลือก ทานสามารถระบุระยะเวลา
ตั้งแต 0 ถึง 3600 วินาที

หมายเหตุ ทานตองคลิก ใช เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพงานพิมพ

ใชตัวเลือกคุณภาพการพิมพของ HP ToolboxFX เพ่ือปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของงานพิมพของทาน

● ความละเอียด เลือกความละเอียด 600 สำหรับงานพิมพคุณภาพ และ Fast Res 1200 สำหรับงานพิมพที่มีคุณภาพสูง
ข้ึน เลือก ProRes 1200 สำหรับงานพิมพที่มีคุณภาพสูงที่สุด (ใชเวลาพิมพนานขึ้น)

● REt เปดใช REt เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการพิมพ

● ความเขมในการพิมพ หากตองการงานพิมพที่มีความเขมมากขึ้น ใหเลือกตัวเลขที่สูงขึ้น หากตองการงานพิมพที่มีความ
เขมลดลง ใหเลือกตัวเลขที่ต่ำลง

● EconoMode เปนคุณสมบัติที่ชวยใหเครื่องพิมพใชผงหมึกตอหนาในปริมาณที่ลดลง การเลือกตัวเลือกน้ีอาจชวยยืด
อายุการใชงานตลับหมึกพิมพและลดคาใชจายตอหนา แตก็ลดคุณภาพในการพิมพเชนกัน ภาพที่พิมพจะจางลง แตก็
เพียงพอสำหรับการพิมพแบบรางหรือทดลองพิมพ HP ไมแนะนำใหใช EconoMode ตลอดเวลา ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่
EconoMode

หมายเหตุ ทานตองคลิก ใช เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การใชกระดาษ

ใชตัวเลือก HP ToolboxFX การใชกระดาษ เหลาน้ีเพื่อตั้งคาโหมดการพิมพท่ีตรงกับวัสดุพิมพในชนิดตางๆ เมื่อทานเลือก
เรียกคืนโหมด โหมดตางๆ ทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเปนคาที่ระบบต้ังไวจากโรงงาน

หมายเหตุ ทานตองคลิก ใช เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
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การตั้งคาระบบ

ใช HP ToolboxFX ตัวเลือกการตั้งคาระบบเพื่อตั้งคาการพิมพอื่นๆ

หมายเหตุ ทานตองคลิก ใช เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง

บริการ

ในระหวางกระบวนการพิมพ กระดาษ ผงหมึก และฝุนอาจสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เมื่อเวลาผานไป สิ่งท่ีสะสมดังกลาวอาจ
เปนปญหากับคุณภาพของงานพิมพ เชน ผงหมึกเลอะหรือเปนจุดเปอน HP ToolboxFX จะมีวิธีการทำความสะอาดทางเดิน
กระดาษอยางงายๆ สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ทำความสะอาดทางผานกระดาษของเครื่องพิมพ

การต้ังคาเคร่ืองพิมพ

แท็บการตั้งคาการพิมพใน HP ToolboxFX มีลิงคที่เชื่อมโยงไปยังหนาหลักตอไปนี:้

● การพิมพ เปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพที่ระบบต้ังไว เชน จำนวนของสำเนา และการวางแนวกระดาษ

● PCL 5e แสดงและเปลี่ยนแปลงการตั้งคา PCL 5e

● PCL 6 แสดงและเปลี่ยนแปลงการตั้งคา PCL 6

● Postscript แสดงและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการจำลอง HP postscript ระดับ 3

การพิมพ

ใชตัวเลือกการพิมพ HP ToolboxFX เพ่ือต้ังคาฟงกชันการพิมพทั้งหมด

หมายเหตุ ทานตองคลิก ใช เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง

PCL 5e
ใชตัวเลือก PCL 5e เพ่ือตั้งคาเม่ือทานกำลังใชภาษาการพิมพ PCL 5e

หมายเหตุ ทานตองคลิก ใช เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง

PCL 6
ใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ PCL 6 เพ่ือใชประโยชนจากคุณสมบัติของเคร่ืองพิมพใหเต็มท่ี ยกเวนกรณีที่ตองอาศัยการทำงาน
รวมกับไดรเวอร PCL รุนกอนหนาอยางสมบูรณ ขอแนะนำใหใชไดรเวอร PCL 6

หมายเหตุ ทานตองคลิก ใช เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง
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PostScript
ใชตัวเลือก PostScript เมื่อทานกำลังใชภาษาการพิมพแบบการจำลอง HP postscript ระดับ 3 เมื่อมีการเปดตัวเลือก พิมพ
ขอผิดพลาด PostScript หนาขอผิดพลาดการจำลอง HP postscript ระดับ 3 จะพิมพออกมาเองโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดขอ
ผิดพลาดการจำลอง HP postscript ระดับ 3

หมายเหตุ ทานตองคลิก ใช เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การต้ังคาเครือขาย

ผูดูแลระบบเครือขายสามารถใชโฟลเดอร HP ToolboxFX การตั้งคาเครือขาย เพ่ือควบคุมการตั้งคาที่เก่ียวกับเครือขาย
สำหรับเครื่องพิมพ เม่ือเชื่อมตอเขากับเครือขายที่ใช IP

มีตัวเลือกดังตอไปน้ี:

● คาคอนฟเกอเรชัน IP

● ข้ันสูง

● SNMP

● สรุปเครือขาย
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เว็บเซิรฟเวอรในตัว
เว็บเซิรฟเวอรในตัวใหทานดูสถานะเครื่องพิมพและเครือขาย และจัดการหนาที่การพิมพจากคอมพิวเตอรของทาน แทนการ
ใชแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ดานลางเปนตัวอยางสิ่งที่ทานสามารถทำไดโดยใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว

● ดูขอมูลสถานะของเครื่องพิมพ

● ดูและพิมพหนาขอมูลภายใน

● ระบุอายุการใชงานที่เหลืออยูของวัสดุส้ินเปลืองทั้งหมด และสั่งซื้อวัสดุส้ินเปลืองใหม

● ต้ังคาขนาดและประเภทของวัสดุพิมพที่ปอนในแตละถาด

● ดูและเปลี่ยนแปลงการกำหนดคาถาดกระดาษ

● ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเคร่ืองพิมพที่ระบบต้ังไว

● ดูและเปลี่ยนแปลงคาคอนฟเกอเรชันระบบเครือขาย

เว็บเซิรฟเวอรในตัวมีคุณสมบัติในการทำงานเหมือนกันกับสวนการต้ังคาเคร่ืองพิมพขั้นสูงของ HP ToolboxFX ขอแตก
ตางหลักระหวางการใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวและการใช HP ToolboxFX มีดังนี้:

● ทานไมตองติดตั้งซอฟตแวรใดๆ ลงในคอมพิวเตอร เพียงแตใชเว็บเบราเซอรที่ไดรับการสนับสนุนดังตอไปนี้:

● Internet Explorer 6.0 (ขึ้นไป)

● Netscape Navigator 7.0 (ข้ึนไป)

● Firefox 1.0 (ขึ้นไป)

● Mozilla 1.6 (ขึ้นไป)

● Opera 7.0 (ขึ้นไป)

● Safari 1.2 (ขึ้นไป)

● Konqueror 3.2 (ขึ้นไป)

● เว็บเซิรฟเวอรในตัวม ี16 ภาษา

● เว็บเซิรฟเวอรในตัวไมมีการแจงขอมูลทางอีเมลหรือการแจงขอมูลสถานะ

เว็บเซิรฟเวอรในตัวจะใชงานไดเม่ือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอเขากับเครือขายท่ีใช TCP/IP เว็บเซิรฟเวอรในตัวไมสนับสนุนการ
เชื่อมตอเครื่องพิมพแบบ IPX

หมายเหตุ ทานไมตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตในการเปดและใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว อยางไรก็ตาม หากทาน
คลิกลิงคในหนาใดๆ ทานจะตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได เพ่ือจะไปยังไซตที่เชื่อมโยงกับลิงค

เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว

ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว ใหพิมพแอดเดรส IP หรือชื่อโฮสตของเคร่ืองพิมพในชองแอดเดรสของเว็บเซิรฟเวอรที่
สนับสนุน ในการคนหาแอดเดรส IP ใหพิมพหนาการกำหนดคาที่เคร่ืองพิมพโดยการกดปุม ทำงาน คางไวเปนเวลา 5 วินาที

คำแนะนำ หลังจากที่เปด URL ใหทำเครื่องหมายไว เพื่อใหสามารถกลับมาที่หนานั้นไดอยางรวดเร็วในภายหลัง

เว็บเซิรฟเวอรในตัวมีแท็บสามแท็บซึ่งมีการต้ังคาและขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ แท็บ สถานะ, แท็บ การตั้งคา และแท็บ เครือ
ขาย
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แท็บสถานะ

กลุมหนาสถานะประกอบดวยหนาตอไปนี้

● สถานะของอุปกรณ หนานี้แสดงสถานะเครื่องพิมพและแสดงอายุการใชงานที่เหลือของวัสดุสิ้นเปลืองของ HP

● การกำหนดอุปกรณ หนานี้แสดงขอมูลที่มีในหนากำหนดคาเคร่ืองพิมพ

● สถานะวัสดุสิ้นเปลือง หนานี้แสดงสถานะของวัสดุส้ินเปลืองของ HP และแสดงหมายเลขประจำสินคาของวัสดุ ในการสั่ง
ซ้ือวัสดุใหม ใหคลิก ส่ังซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง ในสวนขวาบนของหนาตาง

● บันทึกการทำงาน หนานี้แสดงบันทึกการทำงานและขอผิดพลาดของเครื่องพิมพทั้งหมด

● พิมพหนาขอมูล หนาน้ีมีลิงคใหทานพิมพหนาขอมูลหลายหนาซ่ึงจะอยูในหนวยความจำของเครื่องพิมพ

● สรุปเครือขาย หนานี้แสดงขอมูลที่มีในหนาสรุปเครือขาย

แท็บการต้ังคา

แท็บน้ีใหทานกำหนดคาเครื่องพิมพจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน หากเครื่องพิมพเชื่อมตอเขากับเครือขาย ใหติดตอผูควบ
คุมเครื่องพิมพกอนการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาบนแท็บนี้

แท็บ การตั้งคา มีหนาตางๆ ตอไปน้ี

● ขอมูลอุปกรณ ดูและเปล่ียนแปลงขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ

● การจัดการกระดาษ ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาสำหรับถาดปอนกระดาษของเครื่องพิมพ

● การพิมพ ดูและเปลี่ยนแปลงการต้ังคางานพิมพที่ระบบตั้งไว

● PCL 5e ดูและเปลี่ยนแปลงขอมูลแบบอักษร PCL

● Postscript แสดงและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาสำหรับขอผิดพลาดการจำลอง HP postscript ระดับ 3

● คุณภาพงานพิมพ ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาสำหรับคุณภาพงานพิมพ

● การใชกระดาษ ดูและเปล่ียนแปลงโหมดการพิมพสำหรับวัสดุพิมพชนิดตางๆ

● การต้ังคาระบบ ดูและเปล่ียนแปลงขอมูลระบบ

● บริการ เร่ิมโหมดการทำความสะอาด

แท็บเครือขาย

แท็บน้ีใหผูควบคุมเครือขายควบคุมการตั้งคาที่เก่ียวกับเครือขายสำหรับเคร่ืองพิมพ เมื่อเชื่อมตอเขากับเครือขาย IP-based

ลิงค

ลิงคตางๆ จะอยูในสวนขวาบนของหนาสถานะ ทานตองสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได เพื่อใชลิงคเหลาน้ี หากทานใชการ
เชื่อมตอผานระบบ dial-up (โทรออก) และไมไดเชื่อมตออยู เมื่อทานเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว ทานจะตองเชื่อมตอกอนจะ
สามารถเย่ียมชมเว็บไซตเหลานี้ได การเชื่อมตออาจตองการใหทานปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว และเปดใชอีกคร้ัง

● ส่ังซื้อวัสดุสิ้นเปลือง คลิกที่ลิงคนี้เพื่อเชื่อมตอไปยังเว็บไซต Sure Supply และสั่งวัสดุสิ้นเปลืองของแทจาก HP หรือผู
ขายที่ทานตองการ

● การสนับสนุนผลิตภัณฑ เชื่อมโยงไปยังไซตการสนับสนุนสำหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet P2015 Series ทาน
สามารถคนหาความชวยเหลือเกี่ยวกับหัวขอทั่วไป
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การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
1. กดปุมเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ แลวนำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ ดูขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลที่อยูทาง

ดานในของกลองตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวัง เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุม
ไว

2. นำตลับหมึกใหมออกจากบรรจุภัณฑ

3. งอแถบดานซายของตลับหมึกพิมพเพ่ือหักใหคลายออก

4. ดึงแถบจนกวาเทปทั้งหมดหลุดออกจากตลับหมึกพิมพ ใสแถบลงในกลองใสตลับหมึกพิมพเพ่ือสงกลับไปรีไซเคิล
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5. คอยๆ เอียงตลับหมึกไปดานหนาและหลัง เพื่อใหผงหมึกกระจายตัวอยางสม่ำเสมอในตลับหมึก

6. ใสตลับหมึกพิมพเขาไปในเครื่องพิมพ และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวัง หากผงหมึกเปอนเส้ือผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทำความสะอาดในน้ำเย็น น้ำ
รอนจะทำใหผงหมึกฝงลึกลงในเนื้อผา
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การกระจายผงหมึกใหม

เมื่อผงหมึกเหลือนอย หนาที่พิมพจะมีสวนที่จางหรือซีด ทานอาจสามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพชั่วคราวโดยการกระจาย
ผงหมึกใหม

1. เปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ แลวนำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุม
ไว

2. ในการกระจายผงหมึกใหม ใหเขยาตลับหมึกพิมพไปทางดานขางเบาๆ

ขอควรระวัง หากผงหมึกเปอนเส้ือผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทำความสะอาดในน้ำเย็น น้ำ
รอนจะทำใหผงหมึกฝงลึกลงในเนื้อผา

3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาในเคร่ืองพิมพ และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

หากงานพิมพยังจางอยู ใหติดต้ังตลับหมึกพิมพตลับใหม หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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ทำความสะอาดเครื่องพิมพ
ใชผาสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดดานนอกของเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง ไมควรใชน้ำยาทำความสะอาดท่ีมีสวนผสมของแอมโมเนียเช็ดที่ตัวเคร่ือง

ในระหวางกระบวนการพิมพ กระดาษ ผงหมึก และฝุนอาจสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เม่ือเวลาผานไป สิ่งที่กอตัวขึ้นนี้อาจทำ
ใหเกิดปญหาเกี่ยวกับคุณภาพงานพิมพ เชน จุดดาง หรือรอยเปอนของผงหมึก และปญหากระดาษติด เพ่ือขจัดและปองกัน
ปญหาเชนนี้ ทานควรทำความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพและทางผานกระดาษของเครื่องพิมพ

ทำความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพ

ทานไมจำเปนตองทำความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพบอยๆ อยางไรก็ด ีการทำความสะอาดพื้นที่สวนนี้จะทำใหคุณภาพงาน
พิมพของทานดีขึ้น

คำเตือน! กอนการทำความสะอาดเครื่องพิมพ ใหปดเคร่ืองพิมพโดยดึงสายไฟออก แลวรอใหเคร่ืองพิมพเย็นลง

1. กดปุมเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ แลวนำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง อยาสัมผัสลูกกล้ิงสงกระดาษที่เปนฟองน้ำสีดำภายในเครื่องพิมพ เพราะอาจทำใหเคร่ืองพิมพ
เสียหายได

ขอควรระวัง เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุม
ไว
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2. ใหใชผาแหงที่ไมมีขนเช็ดสิ่งสกปรกออกจากบริเวณทางผานกระดาษและชองใสตลับหมึกพิมพ

3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาที่ และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

4. เสียบสายไฟเขากับเคร่ืองพิมพ

ทำความสะอาดทางผานกระดาษของเครื่องพิมพ

หากผงหมึกเปนจุดดางหรือมีจุดบนงานพิมพ ใหทำความสะอาดทางผานกระดาษของเครื่องพิมพ ใหใชแผนใสเพื่อขจัดฝุน
และผงหมึกออกจากทางผานกระดาษ อยาใชกระดาษที่เคยเย็บเขาเลมแลวหรือกระดาษที่มีเนื้อหยาบ
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หมายเหตุ เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหใชแผนใส หากทานไมมีแผนใส ทานสามารถใชกระดาษสำหรับถาย
เอกสาร (70 ถึง 90 g/m2) ซึ่งมีผิวเรียบ

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพอยูในสภาวะพักงานและไฟสัญญาณพรอมทำงานสวางขึ้น

2. ปอนแผนใสเขาในถาด 1

3. พิมพหนาทำความสะอาดดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี:้

● เปด HP ToolboxFX หากตองการทราบข้ันตอน ใหดูที่ HP ToolboxFX คลิกแท็บ การแกไขปญหา แลวคลิก
เคร่ืองมือกำหนดคุณภาพงานพิมพ เลือกหนาทำความสะอาด

● บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม ทำงาน คางไวจนกระทั่งไฟสัญญาณโปรดพิจารณา พรอม และทำงานสวาง
ขึ้น (ประมาณ 10 วินาที) เมื่อไฟสัญญาณทั้งสามดวงสวางขึ้น ใหปลอยปุม ทำงาน

หมายเหตุ กระบวนการทำความสะอาดจะใชเวลาประมาณ 2 นาที ระหวางกระบวนการทำความสะอาด หนาทำ
ความสะอาดจะหยุดเปนระยะๆ อยาปดเคร่ืองพิมพจนกวากระบวนการทำความสะอาดจะสิ้นสุดลง ทานอาจตองทำ
กระบวนการทำความสะอาดซ้ำหลายครั้งเพ่ือทำความสะอาดเครื่องพิมพอยางหมดจด
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ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ (ถาด 1)
หากทานตองการทำความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษสำหรับถาด 1 ใหปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปน้ี:

1. ถอดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ และรอใหเครื่องพิมพเย็นลง

2. กดปุมคลายล็อคที่ชองใสตลับหมึกเพ่ือเปดชองใสตลับหมึกพิมพ

3. ถอดฝาปดลูกกลิ้งดึงกระดาษ
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4. กดสลักยึดสีดำสองอันจนกระทั่งลูกกลิ้งดึงกระดาษหลุดออกจากชองใส

5. ถอดลูกกล้ิงดึงกระดาษออกจากเครื่องพิมพ

6. ใชผาที่ไมมีขนชุบน้ำเล็กนอย เช็ดทำความสะอาดลูกกล้ิง

7. ใชผาแหงที่ไมมีขนเช็ดทำความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษเพื่อขจัดคราบสกปรกออก
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8. ปลอยใหลูกกล้ิงดึงกระดาษแหงสนิท

9. จัดตำแหนงสลักยึดสีดำสองอันในเคร่ืองพิมพใหตรงกับรอยบากลูกกล้ิงดึงกระดาษ แลวกดลูกกล้ิงดึงกระดาษลงในชอง
ใสจนกระทั่งสลักยึดล็อคเขาที่

10. เปลี่ยนฝาปดลูกกล้ิงดึงกระดาษ

11. ปดชองใสตลับหมึกพิมพ
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ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ (ถาด 2)
หากทานตองการทำความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษสำหรับถาด 2 ใหปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปน้ี:

1. ถอดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ และรอใหเครื่องพิมพเย็นลง

2. กดปุมเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ แลวนำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

3. เอาถาด 2 ออก
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4. เปดฝาปดเสนทางกระดาษของการพิมพสองดานอัตโนมัติที่ดานหนาเครื่องพิมพ (HP LaserJet P2015d,
HP LaserJet P2015dn และ HP LaserJet P2015x เทาน้ัน)

5. วางเครื่องพิมพไวบนพ้ืนที่ทำงาน โดยใหหันดานหนาของเคร่ืองพิมพข้ึน

6. ดึงแท็บสีขาวออกมา และหมุนข้ึน
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7. เล่ือนแท็บขวาไปทางขวา และปลอยแท็บใหอยูในตำแหนงนี้ตลอดกระบวนการ

8. เล่ือนชุดลูกกล้ิงกระดาษไปทางขวา และถอดฝาปดที่ปลายดานซาย
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9. ถอดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

10. ใชผาที่ไมมีขนชุบน้ำเล็กนอย เช็ดทำความสะอาดลูกกล้ิง

11. ใชผาแหงที่ไมมีขนเช็ดทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษเพื่อขจัดคราบสกปรกออก

12. ปลอยใหลูกกล้ิงดึงกระดาษแหงสนิท
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13. ใสดานซายของลูกกล้ิงกระดาษลงในชองดานซาย (1) และดานขวา (ที่มีรองตรงแกน) ในชองดานขวา (2)

14. ใสฝาปดที่ปลายของแกนดานซาย ดันฝาปดไปทางขวา และพลิกแท็บลงขางลางใหเขาที่

15. หมุนแกนใหรองและแกนของลูกกลิง้เขาที่

16. ดันแท็บขวาไปทางซาย และพลิกแท็บลงขางลางใหเขาที่

17. วางเครื่องพิมพบนพื้นที่ทำงาน โดยหันดานบนของเครื่องพิมพขึ้น
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18. ปดฝาปดเสนทางกระดาษของการพิมพสองดานอัตโนมัติ

19. ติดตั้งตลับหมึกพิมพอีกครั้ง และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

20. เสียบปล๊ักเครื่องพิมพเพ่ือเปดเครื่องพิมพอีกคร้ัง
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EconoMode
EconoMode เปนคุณสมบัติที่ชวยใหเคร่ืองพิมพใชผงหมึกตอหนาในปริมาณที่ลดลง การเลือกตัวเลือกนี้อาจชวยยืดอายุการ
ใชงานตลับหมึกพิมพและลดคาใชจายตอหนา แตก็ลดคุณภาพในการพิมพเชนกัน ภาพที่พิมพจะจางลง แตก็เพียงพอสำหรับ
การพิมพแบบรางหรือทดลองพิมพ

HP ไมแนะนำใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากมีการใชคุณสมบัติ EconoMode ตลอดเวลา โดยที่ปริมาณการใชงาน
ของหมึกนอยกวา 5 เปอรเซ็นต เม่ือกลไกของตลับหมึกหมดอายุการใชงาน เปนไปไดวาผงหมึกอาจจะยังเหลืออยู หาก
คุณภาพการพิมพลดลงในกรณีเชนนี ้ทานตองใสตลับหมึกใหม แมวาจะยังเหลือผงหมึกอยูในตลับก็ตาม

1. ในการใช EconoMode เปดคุณสมบัติเครื่องพิมพ (หรือกำหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) หาก
ตองการทราบข้ันตอน ใหดูที่ กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows หรือ กำหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
Macintosh

2. บนแท็บ กระดาษ/คุณภาพ หรือแท็บ งานท่ีพิมพออกมา (แท็บ ชนิดของกระดาษ/คุณภาพ สำหรับไดรเวอร Mac บาง
ตัว) ใหทำเคร่ืองหมายที่กลองตัวเลือก EconoMode

หมายเหตุ คุณสมบัติเคร่ืองพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัติการบาง
ระบบ หากตองการขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติทีใ่ชงานไดของไดรเวอรนั้น ดูความชวยเหลือแบบออนไลนของคุณสมบัติ
เคร่ืองพิมพ (ไดรเวอร)
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7 การแกไขปญหา

ในบทน้ีจะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปน้ี

● การคนหาวิธีแกไขปญหา

● รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

● ปญหาที่พบบอยใน Macintosh

● ขอผิดพลาดการจำลอง HP postscript ระดับ 3

● การแกไขปญหาวัสดุพิมพ

● หนาที่พิมพตางจากที่ปรากฏบนหนาจอ

● ปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพ

● ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

● การนำกระดาษที่ติดขัดออก

● การแกปญหาการตั้งคาเครือขาย
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การคนหาวิธีแกไขปญหา
เนื้อหาในสวนน้ีจะแสดงวิธีแกไขปญหาที่พบบอยของเคร่ืองพิมพ

ขั้นตอนท่ี 1: ตั้งคาเครื่องพิมพไวถูกตองหรือไม?

● เสียบสายไฟเครื่องพิมพเขากับชองเสียบปล๊ักที่แนใจวาใชงานไดหรือไม?

● สวิตชเปด/ปดอยูที่ตำแหนง เปด หรือไม?

● ติดตั้งตลับหมึกพิมพถูกตองหรือไม? โปรดดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● ปอนกระดาษเขาในถาดปอนถูกตองหรือไม? โปรดดูท่ี บรรจุวัสดุพิมพ

ใช หากทานตอบ ใช สำหรับคำถามขางตน โปรดไปท่ี ขั้นตอนท่ี 2: ไฟสัญญาณ
พรอมสวางขึ้นหรือไม?

ไมใช หากเครื่องพิมพไมเปดทำงาน ติดตอฝายบริการของ HP

ขั้นตอนท่ี 2: ไฟสัญญาณพรอมสวางขึ้นหรือไม?

ตรวจสอบวาไฟสัญญาณพรอม (1) บนแผงควบคุมสวางอยู

ใช ไปท่ี ข้ันตอนท่ี 3: ทานสามารถพิมพหนาสาธิตไดหรือไม?

ไมใช หากไฟสัญญาณแผงควบคุมดูไมเหมือนกับในภาพขางตน โปรดดูท่ี รูป
แบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

หากทานไมสามารถแกไขปญหา ติดตอฝายบริการของ HP

ขั้นตอนท่ี 3: ทานสามารถพิมพหนาสาธิตไดหรือไม?

กดปุม ทำงาน เพ่ือพิมพหนาสาธิต
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ใช หากหนาสาธิตพิมพออกมา โปรดไปที ่ข้ันตอนท่ี 4: คุณภาพงานพิมพยอม
รับไดหรือไม?

ไมใช หากไมมีกระดาษออกมา โปรดดูท่ี การแกไขปญหาวัสดุพิมพ

หากทานไมสามารถแกไขปญหา ติดตอฝายบริการของ HP

ขั้นตอนที่ 4: คุณภาพงานพิมพยอมรับไดหรือไม?

ใช หากคุณภาพงานพิมพยอมรับได โปรดไปท่ี ขั้นตอนท่ี 5: เคร่ืองพิมพรับสง
ขอมูลกับคอมพิวเตอรหรือไม?

ไมใช หากคุณภาพงานพิมพต่ำ โปรดดูที ่ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

ตรวจสอบวาการต้ังคาการพมิพถูกตองสำหรับวัตถุท่ีทานใชพิมพ ดู คุณภาพ
งานพิมพสูงสุดสำหรับกระดาษหรือวัสดุพิมพชนดิตางๆ สำหรับขอมูลเก่ียว
กับการปรับการตั้งคาสำหรับวัตถุที่จะใชพิมพชนิดตางๆ

หากทานไมสามารถแกไขปญหา ติดตอฝายบริการของ HP

ขั้นตอนที่ 5: เครื่องพิมพรับสงขอมูลกับคอมพิวเตอรหรือไม?

ลองพิมพเอกสารจากซอฟตแวรโปรแกรมประยุกต

ใช หากเอกสารพิมพออกมา โปรดไปที่ ข้ันตอนที่ 6: หนาท่ีพิมพออกมามี
ลักษณะตามที่ทานคาดหวังไวหรือไม?

ไมใช หากเอกสารไมพิมพออกมา โปรดดูที่ ปญหาซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

หากทานใชคอมพิวเตอร Macintosh โปรดดูท่ี ปญหาท่ีพบบอยใน
Macintosh

หากทานใชไดรเวอรการจำลอง HP postscript ระดับ 3 ดู ขอผิดพลาดการ
จำลอง HP postscript ระดับ 3

หากทานไมสามารถแกไขปญหา ติดตอฝายบริการของ HP

ขั้นตอนที่ 6: หนาที่พิมพออกมามีลักษณะตามที่ทานคาดหวังไวหรือไม?

ใช ปญหาควรจะไดรับการแกไขเรียบรอยแลว หากปญหายังไมไดรับการแก
ไข ติดตอฝายบริการของ HP

ไมใช โปรดดูที ่หนาท่ีพิมพตางจากท่ีปรากฏบนหนาจอ

หากทานไมสามารถแกไขปญหา ติดตอฝายบริการของ HP

ติดตอฝายบริการของ HP
● ในสหรัฐอเมริกา โปรดดูที่ http://www.hp.com/support/ljP2015/ สำหรับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015

● สวนประเทศ/พ้ืนที่อ่ืนโปรดด ูhttp://www.hp.com/
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รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

ตาราง 7-1  รายละเอียดไฟสถานะ

สัญลักษณสำหรับ “ไฟดับ"

สัญลักษณสำหรับ “ไฟสวาง"

สัญลักษณสำหรับ “ไฟกะพริบ"

ตาราง 7-2  ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม

สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเครื่องพิมพ การปฏิบัติ

การเริ่มตน

ขณะท่ีอยูในสถานะเริ่มตน ไฟสัญญาณทำงาน,
พรอม และไฟโปรดพิจารณา จะสวางสลับกันทีละ
ดวง (ที่อัตรา 500 มิลลิวินาท)ี

การเริ่มตนกำหนดคอนฟเกอเรชันอีกคร้ัง

ระหวางท่ีเคร่ืองพิมพเริ่มทำงาน ทานสามารถขอ
ใหมีลำดับการเริ่มตนพิเศษ ซึ่งจะกำหนดคา
เคร่ืองพิมพใหม เมื่อมีการขอลำดับขั้นตอนเหลาน้ี
เชน การรีเซ็ตแบบเย็น ไฟสถานะจะสลับกันสวาง
ในข้ันตอนการเริ่มตน

การยกเลิกงาน

หลังจากที่ขั้นตอนการยกเลกิเสร็จสมบรูณแลว
เคร่ืองพิมพจะกลับสูสถานะ “พรอม”

ระหวางกระบวนการเริ่มทำงาน การกำหนด
คอนฟเกอเรชัน และการยกเลิกงานพิมพ การกด
ปุมตางๆ จะไมมีผล
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สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเครื่องพิมพ การปฏิบัติ

พรอม

เคร่ืองพิมพพรอมทำงานโดยที่ยังไมมีงานใด

หากตองการพิมพหนาการกำหนดคา
คอนฟเกอเรชัน ใหกดปุม ทำงาน คางไว 5 วินาที

หากตองการพิมพหนาสาธิต ใหกดปุม ทำงาน
แลวปลอย

การประมวลผลขอมูล

เคร่ืองพิมพอยูในระหวางการประมวลผลและการ
รับขอมูล

ในการยกเลิกงานปจจุบัน ใหกดปุม ยกเลิก

ตาราง 7-2  ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)
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สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเครื่องพิมพ การปฏิบัติ

ปอนกระดาษดวยตนเอง หรือ ขอผิดพลาดท่ียังทำ
งานตอได

สภาวะนี้อาจเกิดข้ึนไดในกรณีตอไปน้ี

● ปอนกระดาษดวยตนเอง

● ขอผิดพลาดท่ัวไปท่ียังทำงานตอได

● ขอผิดพลาดในการกำหนดคอนฟเกอ
เรชันของหนวยความจำ

● ขอผิดพลาดท่ีเก่ียวของกับลักษณะประจำ/
งาน

ในการกลับสูการทำงานปกต ิและพิมพขอมูล ให
กดปุม ทำงาน

หากกลับสูการทำงานปกติสำเร็จแลว เคร่ืองพิมพ
จะเขาสูสถานะ "การประมวลผลขอมูล” และพิมพ
งานตอจนเสร็จ

แตถาไมสามารถกลับสูการทำงานปกติได
เคร่ืองพิมพจะกลับสูสถานะ "ขอผิดพลาดท่ียังทำ
งานตอได"

โปรดพิจารณา

ฝาปดตลับหมึกพิมพเปดอยู

ปดชองใสตลับหมึกพิมพ

ตาราง 7-2  ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)
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สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเครื่องพิมพ การปฏิบัติ

ขอผิดพลาดท่ีรุนแรง ● ปดเครื่องพิมพ และรอ 10 วินาที จากน้ัน
เปดเครื่องพิมพอีกคร้ัง

● หากทานไมสามารถแกไขปญหา ติดตอ
ฝายบริการของ HP

ขอผิดพลาดของอุปกรณเสริม ในการแสดงขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอผิดพลาด
ใหกดปุม ทำงาน รูปแบบไฟสัญญาณจะเปลี่ยน
ไป สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟ
สัญญาณท่ีกำลังปรากฏ โปรดดูท่ี ตาราง 7-3 ไฟ
แสดงขอผิดพลาดของอุปกรณเสริม เมื่อทานเลิก
กดปุม ทำงาน เคร่ืองพิมพจะกลับสูสถานะ “ขอผิด
พลาดของอุปกรณเสริม” ตามเดิม

ตาราง 7-2  ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)
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สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเครื่องพิมพ การปฏิบัติ

ผงหมึกเหลือนอย

ไฟสถานะทำงาน พรอม และพิจารณาจะทำงาน
เปนอิสระจากสถานะผงหมึกเหลือนอย

สั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหมและเตรียมไวใหพรอม
โปรดดูท่ี สั่งซื้ออุปกรณเสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

ไมมีผงหมึก

มีการถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

ใสตลับหมึกกลับเขาสูเคร่ืองพิมพ

ตาราง 7-2  ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)
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สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเครื่องพิมพ การปฏิบัติ

กระดาษติดขัด เอากระดาษที่ติดออก โปรดดูที ่การนำกระดาษที่
ติดขัดออก

ตาราง 7-2  ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)
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สถานะไฟสัญญาณ สภาพของเครื่องพิมพ การปฏิบัติ

กระดาษหมด ปอนกระดาษหรือวัสดุพิมพอื่นๆ

การใสกระดาษ

ไมสนับสนุนกระดาษหรือวัสดุพิมพอื่นๆ ท่ีปอน

ปอนกระดาษหรือวัสดุพิมพอื่นๆ ท่ีสามารถใชได
โปรดดูท่ี กระดาษหรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีรองรับ

กดปุม ทำงาน เพื่อเขียนทับสถานะ

ตาราง 7-3  ไฟแสดงขอผิดพลาดของอุปกรณเสริม

ขอผิดพลาดของอุปกรณเสริม ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา ไฟสัญญาณพรอม ไฟสัญญาณทำงาน

เกิดขอผิดพลาดเน่ืองจากการทำงาน
ของชอง DIMM เขากันไมได

ดับ ดับ สวาง

ตาราง 7-2  ขอความไฟสัญญาณแผงควบคุม (ตอ)
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ปญหาที่พบบอยใน Macintosh
สวนนี้จะแสดงรายการปญหาที่อาจเกิดข้ึนเมื่อใช Mac OS X

ตาราง 7-4  ปญหากับ Mac OS X

ไดรเวอรเครื่องพิมพไมปรากฏใน Print Center หรือ Printer Setup Utility

สาเหตุ วิธีแกไข

อาจไมไดติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ หรือติดต้ังไมถูกตอง ตรวจสอบวาไฟล PPD ของเครื่องพิมพอยูในโฟลเดอรตอไปน้ีในฮารดไดรฟ:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj โดยท่ี <lang> เปนรหัสภาษาที่ประกอบดวยตัวอักษรสองตัว
สำหรับภาษาที่ทานกำลังใช หากจำเปน ใหติดตั้งซอฟตแวรใหมอกีครั้ง ดูคำแนะนำ
ใน คูมือเริ่มตนใชงาน

ไฟล PostScript Printer Description (PPD) ไดรับความเสียหาย ลบไฟล PPD ออกจากโฟลเดอรตอไปน้ีในฮารดไดรฟ: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดยท่ี
<lang> เปนรหัสภาษาท่ีประกอบดวยตัวอักษรสองตัวสำหรับภาษาที่ทานกำลังใช
ติดตั้งซอฟตแวรใหม ดูคำแนะนำใน คูมือเร่ิมตนใชงาน

ชื่อเคร่ืองพิมพ, แอดเดรส IP หรือชื่อโฮสต Rendezvous หรือ Bonjour ไมปรากฏในรายการเครื่องพิมพใน Print Center หรือ Printer Setup Utility

สาเหตุ วิธีแกไข

เคร่ืองพิมพอาจไมพรอมทำงาน ตรวจสอบใหแนใจวาสายเช่ือมตอไดเชื่อมตออยางถูกตอง เคร่ืองพิมพเปดอยู และ
ไฟสัญญาณ “พรอม” สวางอยู หากทานไมไดเช่ือมตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเน็ต
ใหลองเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอื่น

อาจเลือกชนิดการเช่ือมตอท่ีไมถูกตอง ตรวจสอบวาเลือก USB, IP Printing หรือ Rendezvous หรือ Bonjour ท้ังน้ีข้ึน
อยูกับชนิดของการเชื่อมตอระหวางเครื่องพิมพและคอมพิวเตอร

กำลังใชชื่อเครื่องพิมพ, แอดเดรส IP หรือช่ือโฮสต Rendezvous หรือ
Bonjour ท่ีไมถูกตอง

พิมพหนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันเพ่ือตรวจสอบชื่อเคร่ืองพิมพ, แอดเดรส IP
หรือช่ือโฮสต Rendezvous หรือ Bonjour ตรวจสอบวาชื่อเคร่ืองพิมพ,
แอดเดรส IP หรือช่ือโฮสต Rendezvous หรือ Bonjour บนหนาการกำหนดคา
คอนฟเกอเรชันตรงกับชื่อเครื่องพิมพ, แอดเดรส IP หรือชื่อโฮสต Rendezvous
หรือ Bonjour ใน Print Center หรือ Printer Setup Utility

สายเชื่อมตออาจชำรุดหรือคุณภาพไมดี เปล่ียนสายเชื่อมตอ ควรใชสายเชื่อมตอคุณภาพสูง

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมไดตั้งคาเครื่องพิมพท่ีทานเลือกโดยอัตโนมัติใน Print Center หรือ Printer Setup Utility

สาเหตุ วิธีแกไข

เคร่ืองพิมพอาจไมพรอมทำงาน ตรวจสอบใหแนใจวาสายเช่ือมตอไดเชื่อมตออยางถูกตอง เคร่ืองพิมพเปดอยู และ
ไฟสัญญาณ “พรอม” สวางอยู หากทานไมไดเช่ือมตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเน็ต
ใหลองเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอื่น

อาจไมไดติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ หรือติดต้ังไมถูกตอง ตรวจสอบวาไฟล PPD ของเครื่องพิมพอยูในโฟลเดอรตอไปน้ีในฮารดไดรฟ:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj โดยท่ี <lang> เปนรหัสภาษาที่ประกอบดวยตัวอักษรสองตัว
สำหรับภาษาที่ทานกำลังใช หากจำเปน ใหติดตั้งซอฟตแวรใหมอกีครั้ง ดูคำแนะนำ
ใน คูมือเริ่มตนใชงาน

ไฟล PostScript Printer Description (PPD) ไดรับความเสียหาย ลบไฟล PPD ออกจากโฟลเดอรตอไปน้ีในฮารดไดรฟ: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj โดยท่ี
<lang> เปนรหัสภาษาท่ีประกอบดวยตัวอักษรสองตัวสำหรับภาษาที่ทานกำลังใช
ติดตั้งซอฟตแวรใหม ดูคำแนะนำใน คูมือเร่ิมตนใชงาน
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ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมไดตั้งคาเครื่องพิมพท่ีทานเลือกโดยอัตโนมัติใน Print Center หรือ Printer Setup Utility

สาเหตุ วิธีแกไข

เครื่องพิมพอาจไมพรอมทำงาน ตรวจสอบใหแนใจวาสายเชื่อมตอไดเช่ือมตออยางถูกตอง เคร่ืองพิมพเปดอยู และ
ไฟสัญญาณ “พรอม” สวางอยู หากทานไมไดเช่ือมตอผาน USB หรือฮับอีเธอรเน็ต
ใหลองเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือใชพอรตอื่น

สายเชื่อมตออาจชำรุดหรือคุณภาพไมดี เปล่ียนสายเชื่อมตอ ควรใชสายเชื่อมตอคุณภาพสูง

งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเคร่ืองพิมพท่ีทานตองการ

สาเหตุ วิธีแกไข

คิวการพิมพอาจถูกหยุด เร่ิมคิวการพิมพอีกคร้ัง เปด print monitor และเลือก Start Jobs (เร่ิมงาน)

กำลังใชช่ือเครื่องพิมพหรือแอดเดรส IP ที่ไมถูกตอง เคร่ืองพิมพอื่นที่มีช่ือ,
แอดเดรส IP หรือช่ือโฮสต Rendezvous หรือ Bonjour ที่เหมือนกันหรือคลาย
คลึงกัน อาจไดรับงานพิมพของทาน

พิมพหนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันเพ่ือตรวจสอบชื่อเคร่ืองพิมพ, แอดเดรส IP
หรือชื่อโฮสต Rendezvous หรือ Bonjour ตรวจสอบวาชื่อเคร่ืองพิมพ,
แอดเดรส IP หรือชื่อโฮสต Rendezvous หรือ Bonjour บนหนาการกำหนดคา
คอนฟเกอเรชันตรงกับชื่อเคร่ืองพิมพ, แอดเดรส IP หรือช่ือโฮสต Rendezvous
หรือ Bonjour ใน Print Center หรือ Printer Setup Utility

ทานไมสามารถพิมพจากการด USB ของผูผลิตอื่น

สาเหตุ วิธีแกไข

ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อไมมีการติดตั้งซอฟตแวรสำหรับเคร่ืองพิมพ USB เมื่อมีการเพิ่มการด USB ของเครื่องอื่น ทานอาจจำเปนตองมีซอฟตแวร USB
Adapter Card Support ของ Apple เวอรชันลาสุดของซอฟตแวรน้ีมีอยูในเว็บ
ไซตของ Apple

เมื่อเชื่อมตอดวยสาย USB เครื่องพิมพจะไมปรากฏใน Print Center หรือ Printer Setup Utility หลังจากท่ีเลือกไดรเวอร

สาเหตุ วิธีแกไข

ปญหานี้เกิดจากสวนประกอบของซอฟตแวรหรือฮารดแวร การแกไขปญหาซอฟตแวร

● ตรวจสอบวา Macintosh ของทานสนับสนุน USB หรือไม

● ตรวจสอบวาระบบปฏิบัติการ Macintosh ของทานเปน Mac
OS X v10.2 ขึ้นไป

● ตรวจสอบวา Macintosh ของทานมีซอฟตแวร USB ท่ีเหมาะสมจาก Apple

การแกไขปญหาฮารดแวร

● ตรวจสอบวาเครื่องพิมพเปดอยู

● ตรวจสอบวาสายเชื่อมตอ USB ไดเชื่อมตออยางถูกตองหรือไม

● ตรวจสอบวาทานใชสายเช่ือมตอ USB ความเร็วสูงที่เหมาะสมหรือไม

● อยาใหมีอุปกรณ USB มากเกินไปท่ีดึงกำลังไฟจากสวนเช่ือมโยง ถอด
อุปกรณท้ังหมดจากสวนเชื่อมโยงและเช่ือมตอสายเช่ือมโยงเขากับพอรต
USB โดยตรงบนคอมพิวเตอรแมขาย

● ตรวจสอบวามีฮับ USB มากกวาสองจุดที่ไมมีกระแสไฟในแถวบนเครือขาย
ถอดอุปกรณท้ังหมดจากสวนเชื่อมโยงและเชื่อมตอสายเชื่อมโยงเขากับพอรต
USB โดยตรงบนคอมพิวเตอรแมขาย

ตาราง 7-4  ปญหากับ Mac OS X (ตอ)
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เมื่อเช่ือมตอดวยสาย USB เครื่องพิมพจะไมปรากฏใน Print Center หรือ Printer Setup Utility หลังจากท่ีเลือกไดรเวอร

สาเหตุ วิธีแกไข

หมายเหตุ แปนพิมพ iMac เปนฮับ USB แบบไมมีกระแสไฟ

ตาราง 7-4  ปญหากับ Mac OS X (ตอ)
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ขอผิดพลาดการจำลอง HP postscript ระดับ 3
สถานการณตอไปนี้เกิดข้ึนเฉพาะกับภาษาการจำลอง  HP postscript ระดับ 3 และอาจเกิดข้ึนเมื่อใชภาษาเครื่องพิมพหลาย
ภาษา

หมายเหตุ หากตองการอานขอความที่พิมพหรือแสดงบนหนาจอเม่ือเกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกับการจำลอง  HP
postscript ระดับ 3 ใหเปดกลองโตตอบ Print Options แลวคลิกเลือกสิ่งที่ตองการขางหนาสวน PS Errors นอก
จากนี้ทานยังสามารถเรียกใชงานไดจากเว็บเซิรฟเวอรที่ผนวกอยู

ตาราง 7-5  ขอผิดพลาดการจำลอง  HP postscript ระดับ 3

ลักษณะอาการ สาเหตุท่ีเปนไปได วิธีแกไข

งานพิมพพิมพดวย Courier (แบบตัวพิมพเริ่ม
ตนของเคร่ืองพิมพ) แทนที่จะเปนแบบตัวพิมพท่ี
ทานตองการ

ไมไดดาวนโหลดแบบตัวพิมพที่ตองการ อาจมี
การสลับลักษณะประจำเพื่อพิมพงาน PCL กอนท่ี
พิมพงานที่ใชการจำลอง  HP postscript ระดับ
3

ดาวนโหลดแบบอักษรท่ีตองการแลวสั่งพิมพงาน
อีกคร้ัง ตรวจสอบประเภทและตำแหนงของแบบ
อักษรน้ัน ดาวนโหลดไปยังเคร่ืองพิมพหากทำได
ตรวจสอบดวยเอกสารกำกบัซอฟตแวร

พิมพหนาขนาด Legal ดวยขอบท่ีคลิปไว งานพิมพซับซอนมากเกินไป ทานอาจตองพิมพงานท่ี 600 จุดตอน้ิว ลดความ
ซับซอนของหนา หรือเพ่ิมหนวยความจำ

หนาขอผิดพลาดการจำลอง HP postscript
ระดับ 3 จะพิมพออกมา

งานพิมพอาจไมไดใชการจำลอง HP postscript
ระดับ 3

ตรวจสอบวางานพิมพดังกลาวใชการจำลอง HP
postscript ระดับ 3 ตรวจสอบวาตองติดต้ัง
โปรแกรมซอฟตแวรหรือสงไฟลเฮดเดอรการ
จำลอง  HP postscript ระดับ 3 ไปยัง
เคร่ืองพิมพหรือไม

ขอผิดพลาดเกีย่วกับการเลือกแบบจำกัด งานพิมพซับซอนมากเกินไป ทานอาจตองพิมพงานท่ี 600 จุดตอน้ิว ลดความ
ซับซอนของหนา หรือเพ่ิมหนวยความจำ

ขอผิดพลาดเก่ียวกับ VM ขอผิดพลาดเก่ียวกับแบบอักษร เลือกแบบอักษรท่ีสามารถดาวนโหลดไดแบบไม
จำกัดจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

การตรวจสอบพิสัย ขอผิดพลาดเก่ียวกับแบบอักษร เลือกแบบอักษรท่ีสามารถดาวนโหลดไดแบบไม
จำกัดจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
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การแกไขปญหาวัสดุพิมพ
ปญหาวัสดุพิมพตอไปนี้อาจทำใหเกิดปญหาดานคุณภาพงานพิมพ ทำใหกระดาษติดขัด หรือเครื่องพิมพเสียหาย

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข

คุณภาพงานพิมพไมดี หรือมีผงหมึกติด กระดาษมีลักษณะชื้น หยาบ หนัก หรือเรียบเกิน
ไป หรือมีลายนูนหรือมีขอบกพรอง

โปรดใชกระดาษประเภทอื่นที่มีความเรียบ
100-250 Sheffield และความช้ืน 4-6%

ตัวอักษรบางสวนขาดหายไป กระดาษติด หรือ
โคงงอ

กระดาษไดรับการจัดเก็บอยางไมถูกตอง เก็บกระดาษโดยวางราบไวในหอบรรจุท่ีกัน
ความชื้น

กระดาษแตละแผนมีความแตกตางหลากหลาย พลิกกระดาษ

กระดาษงอมาก กระดาษมีความช้ืนสูงเกินไป เกรนกระดาษผิด
ทิศทาง หรือมีเกรนสั้น

เปดถาดกระดาษออกดานหลัง หรือใชกระดาษท่ี
มีเกรนยาว

กระดาษแตละดานมีลักษณะแตกตางกัน พลิกกระดาษ

กระดาษติด, เคร่ืองพิมพเสียหาย กระดาษมีรอยตัดหรือมีรอยแทงเปนรู ใชกระดาษท่ีมีรอยตัดหรอืมีรอยแทงเปนรู

หรือมีปญหาในการปอนกระดาษ กระดาษมีขอบหยัก ใชกระดาษคุณภาพสูงสำหรับเคร่ืองพิมพเลเซอร

กระดาษแตละดานมีลักษณะแตกตางกัน พลิกกระดาษ

กระดาษมีลักษณะชื้น หยาบ หนัก หรือเรียบเกิน
ไป เกรนกระดาษผิดทิศทาง หรือมีเกรนสั้น

โปรดใชกระดาษประเภทอื่นที่มีความเรียบ
100-250 Sheffield และความช้ืน 4-6%

เปดถาดกระดาษออกดานหลัง หรือใชกระดาษท่ี
มีเกรนยาว

งานพิมพที่ไดเอียง (เยื้อง) อาจปรับตัวก้ันกระดาษไมถูกตอง นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอน ปรับปก
กระดาษใหตรง แลวใสกระดาษลงในถาดปอนอีก
คร้ัง ปรับตัวก้ันกระดาษใหตรงกับความกวางและ
ความยาวของกระดาษหรือวัสดุท่ีจะพิมพ แลว
ลองพิมพอีกคร้ัง

และใสกระดาษไดเพียงคร้ังละแผนเทานั้น ถาดปอนอาจจะปอนกระดาษไวมากเกินไป ดึงกระดาษบางสวนออกจากถาด โปรดดูท่ี บรรจุ
วัสดุพิมพ

วัสดุพิมพอาจยับยน มีรอยพับ หรือชำรุด ตรวจดูใหแนใจวาวัสดุพิมพไมยับ มีรอยพับ หรือ
ชำรุด ลองพิมพบนวัสดุจากหอใหมหรือหออื่น

เคร่ืองพิมพไมดึงกระดาษจากถาดปอน เคร่ืองพิมพอาจอยูในโหมดปอนกระดาษดวยตน
เอง

ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพไมไดอยูในโหมดปอน
กระดาษดวยตนเอง และลองพิมพงานของทานอีก
คร้ัง

ลูกกล้ิงดึงกระดาษอาจสกปรกหรือชำรุด ติดตอ HP Customer Care ดู วิธีติดตอ HP
หรือแผนพับที่อยูในกลองผลิตภัณฑ

ตัวควบคุมการปรบัความยาวกระดาษในถาด 2
หรือถาดเสริม 3 ถูกต้ังไวท่ีความยาวที่เกินขนาด
ของวัสดุพิมพ

ปรับตัวควบคุมการปรับความยาวกระดาษใหอยู
ในระดับความยาวที่ถูกตอง

เคร่ืองพิมพไมไดดึงวสัดุพิมพจากถาดปอนเมื่อ
ใชคุณสมบัตกิารพิมพสองดานอัตโนมัติ

ในการพิมพสองดานอัตโนมัติ ไมไดปรับตัวเลือก
ขนาดกระดาษเปนขนาดท่ีถูกตอง

ดันตัวเลือกขนาดสื่อการพิมพเขาไปสำหรับสื่อ
ประเภท Letter / Legal ดึงตัวเลือกขนาดสื่อการ
พิมพออกมาสำหรบักระดาษขนาด A4 ดู ระบุช้ิน
สวนของผลิตภัณฑ สำหรับตำแหนงของตัวเลือก
ขนาดกระดาษสำหรบัการพิมพสองดานอัตโนมัติ
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หนาที่พิมพตางจากที่ปรากฏบนหนาจอ
เลือกหัวขอซึ่งอธิบายปญหาไดดีที่สุด:

● งานพิมพเปนอักษรที่ดูไมรูเร่ือง ไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ

● ภาพกราฟกหรือขอความหายไป หรือหนาเอกสารวางเปลา

● การจัดรูปแบบหนาแตกตางจากในเครื่องพิมพ HP LaserJet อื่น

● คุณภาพกราฟก

งานพิมพเปนอักษรที่ดูไมรูเร่ือง ไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ

● ทานอาจเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมถูกตองเมื่อติดตั้งซอฟตแวร ตรวจสอบวาไดเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพ
HP LaserJet P2015 ในคุณสมบัติของเคร่ืองพิมพ

● หากงานพิมพของบางไฟลมีตัวอักษรที่ดูไมรูเร่ือง แสดงวาอาจเกิดปญหาเฉพาะกับไฟลน้ัน หากงานพิมพของบาง
โปรแกรมมีตัวอักษรที่ดูไมรูเรื่อง แสดงวาอาจเกิดปญหาเฉพาะกับโปรแกรมน้ัน โปรดตรวจสอบวาทานไดเลือก
ไดรเวอรถูกตอง

● อาจเกิดปญหาขึ้นกับโปรแกรมประยุกตของทาน ลองพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรอื่นๆ

● สาย USB อาจหลวมหรือชำรุด ใหลองปฏิบัติดังนี้

● ถอดสายเชื่อมตอออกแลวเชื่อมตอใหมอีกคร้ัง

● ลองพิมพงานที่ทานมั่นใจวาใชได

● หากเปนไปได ลองตอสายเชื่อมตอและเคร่ืองพิมพเขากับคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืน แลวลองพิมพงานที่ทานม่ันใจวา
ใชได

● ทดลองใชสายเคเบิล USB 2.0 ที่มีขนาด 3 ม. หรือนอยกวานั้น โปรดดูที่ สั่งซื้ออุปกรณเสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

● ปดเคร่ืองพิมพและเคร่ืองคอมพิวเตอร ถอดสายเคเบิล USB ออก จากน้ันตรวจสอบปลายสายทั้งสองดานวาเสีย
หายหรือไม ตอสายเคเบิลกลับที่เดิม และตรวจใหแนใจวาสายที่ตอนั้นแนนแลว นอกจากนี้ โปรดดูวาเครื่องพิมพ
ไดตอเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยตรงแลว ถอดกลองสวิตช ไดรฟสำรองขอมูล กุญแจรักษาความปลอดภัย และ
อุปกรณอื่นๆ ที่ตออยูระหวางพอรต USB ของเคร่ืองคอมพิวเตอรกับเครื่องพิมพออก อุปกรณเหลานี้บางคร้ังอาจ
รบกวนการสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรกับเคร่ืองพิมพ เปดเครื่องพิมพและเครื่องคอมพิวเตอรใหม

ภาพกราฟกหรือขอความหายไป หรือหนาเอกสารวางเปลา

● ตรวจสอบใหแนใจวาไฟลของทานไมมีหนาที่วางเปลา

● เทปปดผนึกอาจยังอยูในตลับหมึกพิมพ ถอดตลับหมึกออก และดึงแท็บที่ปลายของตลับหมึกจนเทปหลุดออกมา การติด
ต้ังตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในการตรวจสอบเครื่องพิมพ ให
พิมพหนาสาธิต โดยการกดปุม ทำงาน

● การต้ังคากราฟกในหนา Properties ของเครื่องพิมพอาจไมเหมาะกับงานท่ีทานกำลังพิมพ ลองเปลี่ยนการตั้งคา
กราฟกในหนา Properties ของเคร่ืองพิมพ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที ่กำหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows หรือ
กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Macintosh

● ทำความสะอาดเครื่องพิมพ โดยเฉพาะหนาสัมผัสระหวางตลับหมึกกับจุดที่จายไฟ
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การจัดรูปแบบหนาแตกตางจากในเครื่องพิมพ HP LaserJet อื่น
หากทานใชไดรเวอรเครื่องพิมพ HP LaserJet ที่เกากวาหรือไดรเวอรอื่น (ซอฟตแวรเครื่องพิมพ) เพื่อสรางเอกสาร หรือ
หากการตั้งคา Properties ของเคร่ืองพิมพในซอฟตแวรตางไปจากนี ้การจัดรูปแบบหนาอาจเปลี่ยนไปเม่ือทานพยายาม
พิมพโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพหรือการตั้งคาใหม ในการขจัดปญหาดังกลาว ใหลองปฏิบัติดังน้ี:

● สรางและพิมพเอกสารโดยใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (ซอฟตแวรเครื่องพิมพ) และการตั้งคา Properties ของเคร่ืองพิมพ
เดียวกัน โดยไมคำนึงถึงชนิดของเคร่ืองพิมพ HP LaserJet ที่ทานใช

● เปลี่ยนความละเอียด ขนาดกระดาษ การตั้งคาแบบตัวอักษร และการต้ังคาอื่นๆ โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ กำหนดคา
ไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows หรือ กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Macintosh

คุณภาพกราฟก

การตั้งคากราฟกอาจไมเหมาะกับงานพิมพของทาน ตรวจสอบการตั้งคากราฟกในหนา Properties ของเครื่องพิมพ เชน
ความละเอียด แลวจึงปรับคาตามความเหมาะสม โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ กำหนดคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Windows หรือ
กำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ Macintosh

หมายเหตุ ความละเอียดของภาพอาจลดลง เมื่อมีการแปลงกราฟกจากรูปแบบหน่ึงไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง
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ปญหาซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
ตาราง 7-6  ปญหาซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

ปญหา วิธีแกไข

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพสำหรับ HP LaserJet P2015 ไมปรากฏ
ในโฟลเดอร Printer

● ติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพใหม ในทาสกบารของ Windows
ใหคลิก Start เลือก Programs เลือก HP LaserJet P2015
และคลิก Uninstall ปดเคร่ืองพิมพ ติดตั้งซอฟทแวรเคร่ืองพมิพจาก
ซีดีรอม เปดดานหลังเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ ปดโปรแกรมประยุกตท่ีกำลังทำงานอยู ในการ
ปดโปรแกรมประยุกตท่ีมีไอคอนอยูใน system tray ให
คลิกปุมขวาของเมาสบนไอคอน และเลือก Close หรือ
Disable

● ลองเสียบสายเคเบิล USB เขาในพอรต USB พอรตอื่นในเคร่ือง
คอมพิวเตอร

● หากทานกำลังพิมพไปยังเคร่ืองพิมพท่ีใชงานรวมกันในทาสกบาร
ของ Windows ใหคลิก Start เลือก Settings และเลือก
Printers ดับเบิลคลิกไอคอน Add Printer ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ใน Add Printer Wizard

มีขอความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นระหวางการติดตั้งซอฟตแวร ● ติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพใหม ในทาสกบารของ Windows
ใหคลิก Start เลือก Programs เลือก HP LaserJet P2015
และคลิก Uninstall ปดเคร่ืองพิมพ ติดตั้งซอฟทแวรเคร่ืองพมิพจาก
ซีดีรอม เปดดานหลังเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ ปดโปรแกรมประยุกตท่ีกำลังทำงานอยู ในการ
ปดโปรแกรมประยุกตท่ีมีไอคอนอยูในทาสกบาร ให
คลิกปุมขวาของเมาลบนไอคอน และเลือก Close หรือ
Disable

● ตรวจสอบพ้ืนที่วางในไดรฟท่ีทานกำลังตดิต้ังซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
หากจำเปน ใหเพิ่มพ้ืนที่วางใหมากที่สุดเทาที่จะทำได แลวติดตั้ง
ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพอีกครั้ง

● หากจำเปน ใหเรียกใช Disk Defragmenter แลวติดตั้งซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

เคร่ืองพิมพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพิมพออกมา ● พิมพหนาการกำหนดคอนฟเกอเรชันจากแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ และตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ

● ตรวจสอบวาตอสายเคเบิลทั้งหมดถูกตองตามขอกำหนด ซึ่งประกอบ
ดวยสาย USB สายเครือขาย และสายไฟ ลองสายเคเบิลใหม
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ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
สวนนี้จะใหขอมูลเก่ียวกับการระบุและแกไขความผิดพลาดในการพิมพ

หมายเหตุ หากขั้นตอนเหลาน้ีไมสามารถแกไขปญหาได โปรดติดตอผูแทนจำหนายหรือบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
จาก HP

งานพิมพซีดหรือจาง

● ตลับหมึกพิมพใกลจะหมดอายุการใชงาน

● กระดาษหรือวัสดุพิมพอาจไมตรงตามขอกำหนดรายละเอียดของ
Hewlett-Packard (ตัวอยางเชน ชื้นหรือหยาบเกินไป) ดูขอมูลเพ่ิม
เติมท่ี กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ท่ีรองรับ

● หากสีซีดจางท้ังหนา อาจปรับความหนาแนนในการพิมพไวจางเกิน
ไป หรืออาจใช EconoMode อยู ใหปรับความหนาแนนในการพิมพ
ใหเขมข้ึน และยกเลิกการใชงาน EconoMode ในหนา Properties
ของเคร่ืองพิมพ ดูขอมูลเพิ่มเติมท่ี การประหยัดหมึกพิมพ

จุดดางของผงหมึก

● กระดาษหรือวัสดุพิมพอาจไมตรงตามขอกำหนดรายละเอียดของ
Hewlett-Packard (ตัวอยางเชน ชื้นหรือหยาบเกินไป) ดูขอมูลเพ่ิม
เติมท่ี กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ท่ีรองรับ

● อาจจะตองทำความสะอาดเครื่องพิมพ หากตองการทราบขั้นตอน ให
ดูที่ ทำความสะอาดเครื่องพิมพ หรือ ทำความสะอาดทางผานกระดาษ
ของเคร่ืองพิมพ

ตัวอักษรขาดหาย

● กระดาษหรือวัสดุพิมพแผนน้ันอาจชำรุด ลองพิมพงานอีกคร้ัง

● ความชื้นของกระดาษหรือวัสดุพิมพอาจไมสม่ำเสมอ หรือมีความช้ืน
เปนจุดๆ บนผิว ลองพิมพดวยกระดาษหรือวัสดุพิมพแผนใหม ดู
ขอมูลเพิ่มเติมที ่กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ท่ีรองรับ

● กระดาษหรือวัสดุพิมพในล็อตน้ีมีคุณภาพไมดี กระบวนการผลิตอาจ
ทำใหกระดาษบางบริเวณไมรับผงหมึก ลองใชกระดาษหรอืวัสดุพิมพ
ชนิดหรือย่ีหออื่น

● ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย ดูขอมูลเพิ่มเติมท่ี การเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ
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เสนในแนวด่ิง

แทงไวแสงในตลับหมึกพิมพอาจมีรอยขีดขวน ติดต้ังตลับหมึกพิมพ HP
ใหม หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูท่ี การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

พื้นหลังเปนสีเทา

● ตรวจสอบใหแนใจวาถาด 1 ถูกติดตั้งเขาท่ีแลว

● ลดการต้ังคาความเขมในการพิมพโดยใช HP ToolboxFX หรือเว็บ
เซิรฟเวอรในตัว ซึ่งจะชวยลดเงาพ้ืนหลัง โปรดดูท่ี HP ToolboxFX

● เปลี่ยนไปใชกระดาษหรือวัสดุพิมพท่ีมีน้ำหนักเบากวานี้ ดูขอมูลเพ่ิม
เติมท่ี กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ที่รองรับ

● ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพ สภาพความแหงสูง (ความ
ช้ืนต่ำ) อาจทำใหคาเงาพื้นหลังเพ่ิมมากข้ึน

● ติดต้ังตลับหมึกพิมพ HP ใหม หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่ การ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

รอยเปอนจากผงหมึก

● หากรอยเปอนอยูท่ีขอบทางดานบน อาจเปนเพราะตัวก้ันกระดาษ
สกปรก ใหผาแหงท่ีไมมีขนเช็ดทำความสะอาดตัวก้ันกระดาษ ดู
ขอมูลเพิ่มเติมท่ี ทำความสะอาดเครื่องพิมพ

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุพิมพ

● ลองติดต้ังตลับหมึกพิมพใหมของ HP หากตองการทราบขั้นตอน ให
ดูท่ี การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● อุณหภูมิตัวละลายอาจต่ำเกินไป ในไดรเวอรเครื่องพิมพของทาน
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนิดวัตถุท่ีจะใชพิมพไวถูกตอง

ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ

● ทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูท่ี
ทำความสะอาดเครื่องพิมพ

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุพิมพ ดูขอมูลเพิ่ม
เติมท่ี กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ที่รองรับ

● ลองติดต้ังตลับหมึกพิมพใหมของ HP หากตองการทราบขั้นตอน ให
ดูท่ี การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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● ในไดรเวอรเครื่องพิมพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนิด
วัตถุท่ีจะใชพิมพไวถูกตอง

● เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับชองตอไฟฟากระแสสลับโดยตรงแทน
การเสียบเขากับ power strip

ความผิดพลาดซ้ำๆ ในแนวต้ัง

● ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย หากเกิดรอยขึ้นซ้ำๆ ที่จุดเดียวกันบนหนา
เอกสาร ใหติดตั้งตลับหมึกพิมพของ HP ตลับใหม หากตองการทราบ
ข้ันตอน ใหดูท่ี การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● ช้ินสวนภายในอาจเปอนผงหมึก ดูขอมูลเพิ่มเติมที ่ทำความสะอาด
เครื่องพิมพ หากรอยเกิดขึ้นท่ีดานหลังของกระดาษหรือวัสดุพิมพ
ปญหาน้ีอาจหมดไปหลังจากพิมพตอไปอีกสองสามแผน

● ในไดรเวอรเครื่องพิมพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนิด
วัตถุท่ีจะใชพิมพไวถูกตอง

ตัวอักษรผิดรูปราง

● หากตัวอักษรผิดรูปราง สีของตัวอักษรไมสม่ำเสมอ อาจเกิดจากเนื้อ
กระดาษหรือวัสดุพิมพอาจลื่นเกินไป ลองใชกระดาษหรือวัสดุพิมพ
อื่น ดูขอมูลเพิ่มเติมท่ี กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ท่ีรองรับ

● หากตัวอักษรผิดรูปราง สีของตัวอักษรเปนคล่ืนๆ อาจตองตรวจซอม
เครื่องพิมพ พิมพหนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชัน หากตัวอักษรผิด
รูปราง โปรดติดตอผูแทนจำหนาย หรือผูใหบริการท่ีไดรับการรับรอง
จาก HP ดูขอมูลเพิ่มเติมท่ี วิธีติดตอ HP

หนาเอียง

● ตรวจสอบใหแนใจวาไดปอนกระดาษอยางถูกตองและตัวกั้นกระดาษ
ไมชิดหรือหางจากปกกระดาษเกินไป ดูขอมูลเพิ่มเติมที ่บรรจุวัสดุ
พิมพ

● อาจมีกระดาษในถาดปอนมากเกินไป ดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี บรรจุวัสดุ
พิมพ

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุพิมพ ดูขอมูลเพิ่ม
เติมท่ี กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ท่ีรองรับ
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โคงงอหรือเปนคล่ืน

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุพิมพ ท้ังความรอน
และความช้ืนจะทำใหกระดาษหรือวัสดุพิมพโคงงอได ดูขอมูลเพ่ิม
เติมท่ี กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ที่รองรับ

● กระดาษหรือวัสดุพิมพอาจวางอยูในถาดปอนนานเกินไป ใหลองกลับ
ดานปกกระดาษในถาด และลองหมุนปกกระดาษในถาดปอนไป
180 องศา

● เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรงและลองพิมพใหผานออกในแนว
ตรง ดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ทางผานกระดาษในแนวตรง

● อุณหภูมิตัวละลายอาจสูงเกินไป ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพของทาน
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนิดวัตถุท่ีจะใชพิมพไวถูกตอง หากยัง
คงมีปญหาอยู ใหเลือกชนิดวัตถุท่ีจะใชพิมพซึ่งใชอุณหภูมิฟวเซอรต่ำ
กวา เชน แผนใส หรือวัตถุท่ีจะใชพิมพซึ่งมีน้ำหนักเบา

ยนหรือเปนรอยพับ

● ตรวจสอบใหแนใจวาปอนกระดาษหรือวัสดุพิมพอยางถูกตอง ดู
ขอมูลเพิ่มเติมท่ี บรรจุวัสดุพิมพ

● ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุพิมพ ดูขอมูลเพิ่ม
เติมท่ี กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ที่รองรับ

● เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรงและลองพิมพใหผานออกในแนว
ตรง ดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ทางผานกระดาษในแนวตรง

● กลับดานปกกระดาษหรือวัสดุพิมพในถาด และลองหมุนปกกระดาษ
ในถาดปอนไป 180 องศา

● สำหรับซองจดหมาย สิ่งนี้อาจเกิดจากชองอากาศที่อยูภายในซอง นำ
ซองจดหมายออกมา และกดใหแบนราบ จากน้ันจึงลองอีกคร้ัง

ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ

● หากมีผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรมาก อาจเปนเพราะวัสดุพิมพไม
สามารถดูดซับผงหมึกไดอยางมปีระสิทธิภาพ (อาการที่มีผงหมึก
กระจายอยูเล็กนอยถือเปนเร่ืองปกติของเคร่ืองพิมพเลเซอร) ใหลอง
เปลี่ยนชนิดกระดาษหรือวัสดุพิมพ ดูขอมูลเพิ่มเติมท่ี กระดาษหรือ
วัสดุอื่นๆ ท่ีรองรับ

● กลับดานปกกระดาษหรือวัสดุพิมพในถาด

● ใชกระดาษหรือวัสดุพิมพสำหรับเคร่ืองพิมพเลเซอรโดยเฉพาะ ดู
ขอมูลเพิ่มเติมท่ี กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ที่รองรับ
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การนำกระดาษที่ติดขัดออก
ในบางครั้งกระดาษหรือวัสดุพิมพอาจติดขัดในระหวางการพิมพ ซอฟตแวรและไฟสัญญาณแผงควบคุมเครื่องพิมพแจงให
ทราบวามีกระดาษติดขัด ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

ตอไปนี้เปนสาเหตุบางประการที่ทำใหเกิดกระดาษติด

● ถาดปอนกระดาษอยูในตำแหนงที่ไมถูกตอง หรือมีกระดาษอยูในถาดมากเกินไป ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ บรรจุวัสดุพิมพ

หมายเหตุ ในการใสกระดาษเพิ่มทุกครั้ง ตองนำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอน แลวปรับปกกระดาษให
ตรง วิธีนี้จะชวยปองกันไมใหกระดาษหรือวัสดุพิมพติดกันเมื่อถูกดึงเขาเคร่ืองพิมพ และลดปญหากระดาษติด
ขัด

● กระดาษหรือวัสดุพิมพไมตรงตามขอกำหนดรายละเอียดของ HP ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ที่รองรับ

● เครื่องพิมพอาจตองมีการทำความสะอาด เพ่ือขจัดฝุนและสิ่งสกปรกอ่ืนๆ ออกจากทางกระดาษ หากตองการทราบขั้น
ตอน ใหดูที่ ทำความสะอาดเครื่องพิมพ

ผงหมึกที่ไมติดแนนกับกระดาษอาจจะตกคางในเคร่ืองพิมพหลังจากมีกระดาษติดขัด ผงหมึกสวนนี้จะหมดไปหลังจากพิมพ
ตอไปอีกไมกี่แผน

ขอควรระวัง กระดาษแผนที่ติดขัดอาจทำใหผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ หากเสื้อผาของทานเปอนผงหมึก ใหซัก
ดวยน้ำเย็น หากใชน้ำรอนจะทำใหผงหมึกติดเนื้อผาอยางถาวร

บริเวณตลับหมึกพิมพ

ในการแกปญหากระดาษติดในพ้ืนที่ของตลับหมึก ใหดำเนินการดังตอไปนี้

ขอควรระวัง หามใชของมีคม เชน คีม หรือคีมปากแหลมเพื่อแกปญหากระดาษติด ความเสียหายที่เกิดจากวัตถุมีคม
ไมไดอยูในความคุมครองของการรับประกัน

1. กดปุมเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ แลวนำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ อยาใหแสงสองที่ตลับโดยตรง
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2. เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

3. ดึงคันโยกปลอยการกดสีเขียวไปทางดานลาง

4. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ย่ืนออกมามากที่สุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระ
มัดระวัง
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5. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาที ่และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

ถาดปอน

ในการแกปญหากระดาษติดในถาดกระดาษเขา ใหดำเนินการดังตอไปน้ี

ขอควรระวัง หามใชของมีคม เชน คีม หรือคีมปากแหลมเพื่อแกปญหากระดาษติด ความเสียหายที่เกิดจากวัตถุมีคม
ไมไดอยูในความคุมครองของการรับประกัน

1. เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

2. ดึงคันโยกปลอยการกดสีเขียวไปทางดานลาง
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3. กดปุมเปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ แลวนำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ

4. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ย่ืนออกมามากที่สุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระ
มัดระวัง

5. ใสตลับหมึกพิมพเขาไปในเครื่องพิมพ และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ
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6. เปดถาด 2

7. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ย่ืนออกมามากที่สุด (เกินกึ่งกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระ
มัดระวัง
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8. หากไมพบกระดาษ ใหเปดฝาปดตลับหมึก จากนั้นนำตลับหมึกออกมา และดึงตัวกั้นกระดาษดานบนไปทางดานลาง ดึง
กระดาษข้ึนและดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระมัดระวัง

9. ปดถาด 2

ถาดกระดาษออก

ขอควรระวัง หามใชของมีคม เชน คีม หรือคีมปากแหลมเพื่อแกปญหากระดาษติด ความเสียหายที่เกิดจากวัตถุมีคม
ไมไดอยูในความคุมครองของการรับประกัน

ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ยื่นออกมามากที่สุด (เกินกึ่งกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระมัด
ระวัง
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ทางผานกระดาษในแนวตรง

ในการแกปญหากระดาษติดบริเวณทางผานกระดาษในแนวตรง ใหทำดังน้ี

ขอควรระวัง หามใชของมีคม เชน คีม หรือคีมปากแหลมเพื่อแกปญหากระดาษติด ความเสียหายที่เกิดจากวัตถุมีคม
ไมไดอยูในความคุมครองของการรับประกัน

1. เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

2. ดึงคันโยกปลอยการกดสีเขียวไปทางดานลาง
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3. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ย่ืนออกมามากที่สุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระ
มัดระวัง

หมายเหตุ ถาทานไมสามารถดึงกระดาษออกดวยตนเอง ใหทำตามขั้นตอนใน บริเวณตลับหมึกพิมพ

4. ปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

การพิมพสองดานอัตโนมัติ

ในการแกปญหากระดาษติดบริเวณทางผานกระดาษของการพิมพสองดาน ใหทำดังนี้
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ขอควรระวัง หามใชของมีคม เชน คีม หรือคีมปากแหลมเพื่อแกปญหากระดาษติด ความเสียหายที่เกิดจากวัตถุมีคม
ไมไดอยูในความคุมครองของการรับประกัน

1. เปดฝาทางผานกระดาษในแนวตรง

2. ดึงคันโยกปลอยการกดสีเขียวไปทางดานลาง

3. เอาถาด 2 ออก
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4. ดันกานสีเขียวที่ทางผานกระดาษพิมพสองดานอัตโนมัติที่ดานหนาของเครื่องพิมพ

5. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ย่ืนออกมามากที่สุด (เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระ
มัดระวัง

6. ปดฝาปดของทางผานกระดาษสำหรับการพิมพสองดานอัตโนมัติโดยดันขึ้นจนเขาที่
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7. ใสถาด 2 กลับเขาที่

8. เปดฝาปดของทางผานกระดาษสำหรับการพิมพสองดานอัตโนมัติที่ดานหลังของเคร่ืองพิมพ

9. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานที่ย่ืนออกมามากที่สุด (เกินกึ่งกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพอยางระ
มัดระวัง
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10. ปดฝาปดเสนทางกระดาษสำหรับการพิมพสองดานอัตโนมัติ
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การแกปญหาการตั้งคาเครือขาย
หากเครื่องคอมพิวเตอรไมพบเคร่ืองพิมพ HP LaserJet 2015 Series ที่เชื่อมตอเครือขาย ใหทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจดูสายเคเบิลวาเชื่อมตอถูกตองแลว ตรวจสอบการเชื่อมตอทั้งหมดดังนี้

● สายไฟ

● สายเคเบิลระหวางเคร่ืองพิมพและฮับหรือสวิตช

● สายเคเบิลระหวางฮับหรือสวิตชกับเคร่ืองพิมพ

● สายเคเบิลที่เดินสายไปมาจากโมเด็มและการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (หากมี)

2. ตรวจสอบการเชื่อมตอของเครือขายคอมพิวเตอรวาทำงานอยางถูกตองหรือไม (เฉพาะ Windows):

● ดับเบิลคลิกที่ My Network Places หรือ Network Neighborhood ที่หนาจอเดสกท็อปของ Windows

● คลิกแท็บ Entire Network

● คลิกที่แท็บ Entire Network

● ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครือขาย และตรวจสอบวามีอุปกรณแสดงอยู

3. ตรวจสอบการเช่ือมตอของเครือขายวาทำงานอยู

● ตรวจสอบไฟสัญญาณเครือขายบนชองเสียบเครือขาย (RJ-45) ที่ดานหลังเครื่องพิมพ

● ถาพบไฟดวงหนึ่งสวางอยูตลอดเวลา แสดงวาเคร่ืองพิมพยังเชื่อมตอกับเครือขายอยู

● หากไฟสถานะเครือขายดับทั้งสองดวง ใหตรวจสอบการเช่ือมตอสายจากเครื่องพิมพไปยังเกตเวย สวิตช หรือฮับ
เพ่ือใหแนใจวามีการเชื่อมตอแนนหนา

● หากเชื่อมตอแนนหนาแลว ใหปดเครื่องพิมพเปนเวลาอยางนอย 10 วินาที และเปดใหมอีกครั้ง

4. พิมพหนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครือขาย โปรดดูที่ หนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครือขาย

● ในหนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครือขาย ใหตรวจสอบวามีการระบุแอดเดรส IP ที่ไมใชคาศูนยใหกับ
เคร่ืองพิมพ

● หากหนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครือขายไมมีแอดเดรส IP ที่ถูกตอง และไมเปนคาศูนย ใหรี
เซ็ตพอรตเครือขายภายในของ HP ใหเปนคาเร่ิมตน โดยกดปุม ทำงาน และ ยกเลิก พรอมกัน

หลังจากที่ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา, พรอม และทำงานสวางสลับกันทีละดวงเสร็จแลว เคร่ืองพิมพก็จะกลับสู
สถานะพรอม และการรีเซ็ตจะเสร็จสมบูรณ

● หลังจากที่เครื่องพิมพเขาสูสถานะพรอมไดสองนาที ใหพิมพหนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครือขาย และ
ตรวจสอบวาแอดเดรส IP ที่กำหนดใหกับเคร่ืองพิมพถูกตองหรือไม

● หากยังคงเปนคาศูนยอยู ติดตอฝายบริการของ HP
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A ภาคผนวกเกี่ยวกับอุปกรณเสริม/วัสดุสิ้นเปลือง

ภาคผนวกนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้:

● ส่ังซ้ืออุปกรณเสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

● เซิรฟเวอรพิมพแบบเครือขาย 10/100

● ตลับหมึกพิมพ HP

● DIMM (หนวยความจำแบบอักษร)
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สั่งซื้ออุปกรณเสริมและวัสดุสิ้นเปลือง
ทานสามารถเพิ่มความสามารถใหกับเคร่ืองพิมพของทาน โดยการเลือกใชอุปกรณเสริมและอุปกรณ/วัสดุสำรอง ใชอุปกรณ
เสริมและวัสดุส้ินเปลืองที่ไดรับการออกแบบสำหรับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 Series โดยเฉพาะ เพ่ือใหได
คุณภาพงานพิมพสูงสุด

เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 Series มีคุณสมบัติ Smart Printing Supplies เม่ือทานพิมพหนาการกำหนดคา
คอนฟเกอเรชันโดยการกดปุม ทำงาน คางไวเปนเวลา 5 วินาที หนาสถานะของวัสดสุิ้นเปลืองจะพิมพออกมาหลังจากพิมพ
หนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชันเสร็จเรียบรอยแลว หนาสถานะวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดงขอมูลเก่ียวกับปริมาณผงหมึกที่เหลือ
ในตลับหมึกพิมพ หมายเลขประจำสินคาสำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ/วัสดุสำรอง และแจงวาตลับหมึกพิมพที่ติดต้ังอยูนั้นเปนของ
แทจาก HP หรือไม

ตาราง A-1  ขอมูลการสั่งซ้ือ

 รายการ คำอธิบายหรือการใช หมายเลขการสั่งซื้อ

อุปกรณ/วัสดุสำรองสำหรับงาน
พิมพ

กระดาษ HP Multipurpose กระดาษยี่หอ HP สำหรับการใชงาน
หลายแบบ (1 กลองมี 10 รีม, รีมละ
500 แผน) หากตองการสั่งซื้อ
กระดาษตัวอยางในสหรัฐอเมริกา
โทร 1-800-471-4701

HPM1120

กระดาษ HP LaserJet กระดาษยี่หอ HP อยางด ีสำหรับใช
กับเครื่องพิมพ HP LaserJet (1
กลองม ี10 รีม, รีมละ 500 แผน)
หากตองการส่ังซื้อกระดาษตวัอยาง
ในสหรัฐอเมริกา โทร
1-800-471-4701

HPJ1124

แผนใสสำหรับ HP LaserJet แผนใสย่ีหอ HP สำหรับใชกับ
เคร่ืองพิมพ HP LaserJet ท่ีพิมพสี
เดียว

92296T (ขนาด letter)

92296U (A4)

ตลับหมึกพิมพสำหรับเครื่องพิมพ
HP LaserJet P2015

ตลับหมึกพิมพอัจฉริยะ ตลับหมึกพิมพสำหรับเครื่องพิมพ
HP LaserJet P2015 Series

Q7553A (ตลับขนาด
3,000 หนา)

Q7553X (ตลับขนาด
7,000 หนา)

เอกสารเพิ่มเติม HP LaserJet family print
media guide

คูมือแนะนำการใชกระดาษและวัสดุ
ท่ีใชพิมพอื่นๆ กับเคร่ืองพิมพ
HP LaserJet

5963-7863

หมายเหตุ ทานสามารถ
ดาวนโหลดเอกสารนี้ได
จาก
http://www.hp.com/
support/
ljpaperguide/

อะไหล ลูกกล้ิงดึงกระดาษ (สำหรับถาด 1) ใชดึงกระดาษจากถาด 1 แลวสง
กระดาษเขาไปในเครื่องพิมพ

ลูกกล้ิงดึงกระดาษ (สำหรับถาด 2) ใชดึงกระดาษจากถาด 2 แลวสง
กระดาษเขาไปในเครื่องพิมพ

อุปกรณเสริม ถาดกระดาษความจ ุ250 แผน
(ถาด 3)

ใหถาดปอนกระดาษเสริมที่มีความจุ
250 แผน เปนอุปกรณมาตรฐานใน
เคร่ืองพิมพ HP LaserJet
P2015x

Q5931A
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เซิรฟเวอรพิมพแบบเครือขาย 10/100
ตาราง A-2  เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 Series

รายการและคำอธิบาย หมายเลขการสั่งซื้อ

เซิรฟเวอรพิมพแบบภายนอก HP Jetdirect 175x (รุนประหยัด, พอรต
USB)

ตองเปนเวอรชัน C ขึ้นไป

J6035C

เซิรฟเวอรการพิมพสำหรับอีเธอรเน็ตความเร็วสูง HP Jetdirect en3700 J7942A

เซิรฟเวอรพิมพแบบภายนอกไรสาย HP Jetdirect en2400 802.11g
(เต็มคุณสมบัติ, พอรต USB)

J7951A
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ตลับหมึกพิมพ HP
นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP
Hewlett-Packard Company ไมขอแนะนำใหใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HPไมวาจะเปนตลับหมึกพิมพใหม, หมึกแบบ
เติม หรือผลิตใหม เนื่องจากผลิตภัณฑเหลานั้นไมใชผลิตภัณฑของ HP ทาง Hewlett-Packard จึงไมอาจมีสวนในการออก
แบบหรือควบคุมคุณภาพ การรับประกันเคร่ืองพิมพนี้จะไมครอบคลมุถึงเคร่ืองพิมพที่ตองซอมแซม เน่ืองจากการใชตลับ
หมึกพิมพที่ไมใชของ HP

หมายเหตุ การรับประกันจะไมครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากซอฟตแวร การเชื่อมตอ หรือช้ินสวนที่ไมได
จัดหามาโดย Hewlett-Packard

การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ

อยานำตลับหมึกพิมพออกจากบรรจุภัณฑจนกวาทานพรอมที่จะใชงานตลับหมึกพิมพนั้น อยาใหแสงสองที่ตลับโดยตรง

อายุการใชงานโดยเฉลี่ยของตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพสามารถพิมพไดเฉลี่ย 3000 หนาตามขอกำหนด ISO/IEC 19752 นอกจากนี้ยังมีตลับหมึกพิมพที่สามารถ
พิมพไดเฉล่ีย 7000 หนาตามขอกำหนด ISO/IEC 19752 จำนวนหนาที่พิมพไดจริงขึ้นอยูกับการใชงานเฉพาะ

การประหยัดหมึกพิมพ

EconoMode เปนคุณสมบัติที่ชวยใหเคร่ืองพิมพใชผงหมึกตอหนาในปริมาณที่ลดลง การเลือกตัวเลือกน้ีอาจชวยยืดอายุการ
ใชงานตลับหมึกพิมพและลดคาใชจายตอหนา แตก็ลดคุณภาพในการพิมพเชนกัน ภาพที่พิมพจะจางลง แตก็เพียงพอสำหรับ
การพิมพแบบรางหรือทดลองพิมพ HP ไมแนะนำใหใช EconoMode ตลอดเวลา ดูขอมูลเพ่ิมเติมที่ EconoMode
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DIMM (หนวยความจำแบบอักษร)
หัวขอตอไปนี้เปนคำแนะนำในการติดตั้ง ทดสอบ และถอด DIMM

ติดต้ัง DIMM หนวยความจำ 
หากทานเพ่ิมหนวยความจำ (เฉพาะ RAM) ใหกับเคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 Series ทานจะสามารถพิมพงานพิมพ
ที่ซับซอนไดมากขึ้น

ในการติดต้ัง DIMM ใหปฏิบัติตามคำแนะนำดังตอไปน้ี

ขอควรระวัง การหยิบจับชิป DIMM (หนวยความจำ) โดยไมสวมใสอุปกรณที่ตอลงดินหรืออุปกรณปองกันไฟฟา
สถิต อาจทำใหชิป DIMM เสียหายได สัมผัสสวนที่เปนโลหะในเครื่องพิมพ หรือโลหะที่มีการตอลงดิน กอนที่จะ
สัมผัส DIMM

1. ปดเคร่ืองโดยกดสวิตชเปด/ปด แลวถอดสายเคเบิลและสายไฟทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ

2. เปดฝาปด DIMM

3. นำ DIMM ออกจากถุงปองกันไฟฟาสถิต โดยจับที่ขอบดานบนของชิป
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4. ใส DIMM ลงในชองเสียบ DIMM โดยหงายหนาสัมผัสสีทองข้ึน แลวออกแรงกด DIMM จนกระทั่งสลักยึดล็อคเขาที่
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5. ปดฝาปด DIMM

6. ถอดสายเคเบิลและสายไฟทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ แลวเปดเครื่องโดยกดสวิตชเปด/ปด

ทดสอบการติดต้ัง DIMM
ในการทดสอบการติดตั้ง DIMM ใหพิมพหนาการกำหนดคาคอนฟเกอเรชัน และตรวจสอบหนวยความจำทั้งหมดที่ระบุไวใน
หนาน้ัน ดูขอมูลเพิ่มเติมท่ี หนาขอมูลเคร่ืองพิมพ

หากไฟสัญญาณทั้งหมดบนแผงควบคุมกะพริบ แสดงวาการติดตั้ง DIMM ไมสำเร็จ ใหถอด DIMM ออกและติดตั้งใหม

ถอด DIMM ออก
ในการถอด DIMM โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังตอไปนี้

ขอควรระวัง การหยิบจับชิป DIMM (หนวยความจำ) โดยไมสวมใสอุปกรณที่ตอลงดินหรืออุปกรณปองกันไฟฟา
สถิต อาจทำใหชิป DIMM เสียหายได สัมผัสสวนที่เปนโลหะในเครื่องพิมพ หรือโลหะที่มีการตอลงดิน กอนที่จะ
สัมผัส DIMM

1. ปดเคร่ืองโดยกดสวิตชเปด/ปด แลวถอดสายเคเบิลและสายไฟทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ
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2. เปดฝาปด DIMM

3. คลายสลักยึด DIMM โดยผลักออกดานนอก
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4. จับที่ขอบดานลางของ DIMM คอยๆ ดึงข้ึนตรงๆ แลวเอา DIMM ออกจากเครื่องพิมพ

หมายเหตุ ควรเก็บ DIMM ไวในถุงปองกันไฟฟาสถิต

5. ปดฝาปด DIMM

6. ถอดสายเคเบิลและสายไฟทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ แลวเปดเครื่องโดยกดสวิตชเปด/ปด
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B บริการและการสนับสนุน

ภาคผนวกนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้:

● บริการของฮารดแวร

● การรับประกันเพ่ิมเติม

● คำแนะนำสำหรับการบรรจุเคร่ืองพิมพ

● วิธีติดตอ HP
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บริการของฮารดแวร
หากฮารดแวรเกิดขอผิดพลาดขณะอยูในการรับประกัน Hewlett-Packard ขอเสนอตัวเลือกในการสนับสนุนดังนี้

● บริการซอมบำรุงของ Hewlett-Packard: Hewlett-Packard จะนัดหมายเพื่อรับผลิตภัณฑ ซอมบำรุง และสงคืนแก
ทานภายใน 5 ถึง 10 วัน ขึ้นอยูกับที่ตั้งของทาน

● ผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตของ Hewlett-Packard: ทานสามารถสงคืนผลิตภัณฑใหกับผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต
ใกลบานทาน

ดูขอมูลเพิ่มเติมที ่วิธีติดตอ HP

การรับประกันเพิ่มเติม
HP Care Pack หการคุมครองผลิตภัณฑของ HP และองคประกอบภายในทั้งหมดที่มาจาก HP การบำรุงรักษาฮารดแวรจะ
ครอบคลุมระยะเวลาสามป นับจากการซื้อผลิตภัณฑของ HP ลูกคาอาจซื้อ HP Care Pack ไมเกินหนึ่งปนับจากวันที่ซื้อ
ผลิตภัณฑของ HP สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ HP Customer Care Service และ HP Customer Support โปรด
ดูที่ วิธีติดตอ HP

HP Care Pack อาจมีใหหลังจากที่ระยะเวลารับประกันมาตรฐานสิ้นสุดลง ไปที่ http://www.hpexpress-services.com/
10467a/ และปอนหมายเลขผลิตภัณฑ เพ่ือระบุตัวเลือก HP Care Pack สำหรับผลิตภัณฑของทาน
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คำแนะนำสำหรับการบรรจุเครื่องพิมพ
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้ เมื่อบรรจุเคร่ืองพิมพกลับที:่

● หากเปนไปได โปรดรวมตัวอยางการพิมพ และกระดาษหรือวัสดุพิมพประมาณ 5 ถึง 10 แผนที่พิมพไมถูกตองไปดวย

● ถอดและเก็บ DIMM (หนวยความจำ) ที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ติดตั้ง DIMM หนวยความจำ

ขอควรระวัง ไฟฟาสถิตอาจทำให DIMM ไดรับความเสียหาย ในขณะที่จับ DIMM ใหสายรัดขอมือที่ปองกัน
ไฟฟาสถิตและมีการลงกราวด

● นำสายเคเบิลทั้งหมดออก รวมทั้งอุปกรณเสริมตางๆ ท่ีติดตั้งในเคร่ืองพิมพ

● นำตลับหมึกออกและเก็บไว

ขอควรระวัง ในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โปรดเก็บตลับหมึกพิมพไวในบรรจุภัณฑเดิม หรือเก็บ
ไวในที่ซึ่งไมโดนแสง

● หากเปนไปได โปรดใชบรรจุภัณฑและวัสดุในการบรรจุเดิม ความเสียหายที่เกิดจากการขนสงเน่ืองจากการบรรจุไม
เหมาะสม จะเปนความรับผิดชอบของทาน หากทานทิ้งบรรจุภัณฑของเคร่ืองพิมพไปแลว โปรดติดตอบริการไปรษณีย
ใกลบานเพ่ือขอคำแนะนำในการบรรจุเคร่ืองพิมพ

● Hewlett-Packard ขอแนะนำใหประกันการขนสงอุปกรณ

วิธีติดตอ HP
หากทานตองการติดตอ HP เพ่ือรับการบริการหรือการสนับสนุน โปรดใชขอมูลตอไปนี้

● ในสหรัฐอเมริกา ดูที่ http://www.hp.com/support/ljP2015/

● สำหรับทั่วโลก ดูที่ http://www.hp.com/
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C ขอกำหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ

ภาคผนวกนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้:

● ขอกำหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม

● การสงเสียงรบกวน

● ขอกำหนดรายละเอียดดานไฟฟา

● ขอกำหนดรายละเอียดทางกายภาพ

● ความจุและความเร็วในการพิมพของเครื่องพิมพ

● ขอกำหนดรายละเอียดของหนวยความจำ

● พอรตที่มีให
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ขอกำหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม
สภาพแวดลอมในการทำงาน ขณะเสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ:

● อุณหภูมิ: 10° C ถึง 32.5° C

● ความช้ืน: 20 ถึง 80 เปอรเซ็นต (ไมควบแนน)

สภาพแวดลอมในการเก็บรักษา ขณะถอดปลั๊กเครื่องพิมพออกจากเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ:

● อุณหภูมิ: 0° C ถึง 40° C

● ความช้ืน: 10 ถึง 80 เปอรเซ็นต (ไมควบแนน)

หมายเหตุ คาที่ระบุอางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันไดที่ http://www.hp.com/support/ljP2015/

การสงเสียงรบกวน
ตามที่ประกาศใน ISO 9296

ตาราง C-1  เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015

ระดับกำลังเสียง ขณะพิมพ (26 หนาตอนาที): LWAd = 6.2 Bels A และ 62 dB (A)

พรอม (พักการทำงาน): ไมไดยินเสียง

ระดับเสียงโดยรอบ ขณะพิมพ (26 หนาตอนาที): LpAm = 51 dB (A)

พรอม (พักการทำงาน): ไมไดยินเสียง

หมายเหตุ คาที่ระบุอางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันไดที่ http://www.hp.com/support/ljP2015

หมายเหตุ ทดสอบคอนฟเกอเรชัน: อุปกรณมาตรฐาน, 26 ppm, ถาดกระดาษมาตรฐาน, กระดาษ A4 และการ
พิมพหนาเดียวแบบตอเน่ืองของ HP LaserJet P2015
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ขอกำหนดรายละเอียดดานไฟฟา
คำเตือน! ความตองการพลังงานจะขึ้นอยูกับประเทศ/พื้นที่ที่เคร่ืองพิมพวางจำหนาย อยาแปลงแรงดันไฟฟาในการ
ใชงาน การกระทำดังกลาวอาจทำใหเคร่ืองพิมพเสียหายและทำใหการรับประกันผลิตภัณฑถือเปนโมฆะ

ตาราง C-2  เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015

ความตองการพลังงาน (110) 110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

ความตองการพลังงาน (220) 220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟา ● ขณะพิมพ (27 หนาตอนาท)ี: 325 วัตต (โดยเฉลี่ย)

● ระหวางอยูในโหมดพรอม (สแตนดบาย) และโหมดพักการทำงาน*:
7 วัตต

* เทคโนโลยีฟวเซอรแบบทำงานทันที

● ปด: <1 วัตต

กระแสไฟฟา ● 4.9 แอมป ท่ี 115 โวลต

● 2.9 แอมป ท่ี 230 โวลต

ตาราง C-3  เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015d, เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015n, เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015x

ความตองการพลังงาน (110) 110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

ความตองการพลังงาน (220) 220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟา ● ขณะพิมพ (27 หนาตอนาท)ี: 325 วัตต (โดยเฉลี่ย)

● ระหวางอยูในโหมดพรอม (สแตนดบาย) และโหมดพักการทำงาน*:
7 วัตต

* เทคโนโลยีฟวเซอรแบบทำงานทันที

● ปด: <1 วัตต

กระแสไฟฟา ● 4.9 แอมป ท่ี 115 โวลต

● 2.9 แอมป ท่ี 230 โวลต

ตาราง C-4  เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015dn

ความตองการพลังงาน (110) 110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

ความตองการพลังงาน (220) 220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟา ● ขณะพิมพ (27 หนาตอนาท)ี: 325 วัตต (โดยเฉลี่ย)

● ระหวางอยูในโหมดพรอม (สแตนดบาย) และโหมดพักการทำงาน*:
7 วัตต

* เทคโนโลยีฟวเซอรแบบทำงานทันที

● ปด: <1 วัตต

กระแสไฟฟา ● 4.9 แอมป ท่ี 115 โวลต

● 2.9 แอมป ท่ี 230 โวลต
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หมายเหตุ คาที่ระบุอางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันไดที่ http://www.hp.com/support/ljP2015

หมายเหตุ พลังงานที่ระบุในที่น้ีเปนคาสูงสุดที่วัดได สำหรับการพิมพสีเดียวโดยใชแรงดันไฟฟามาตรฐาน

หมายเหตุ เวลาเริ่มตนในการเปลี่ยนจากโหมดพรอมทำงานเปนโหมดพักการทำงาน และเวลาที่กลับจากโหมดพัก
การทำงานเพื่อเร่ิมพิมพนั้นต่ำมาก (นอยกวา 10วินาท)ี เนื่องจากการใชฟวเซอรที่ทำงานไดในทันที

หมายเหตุ การกระจายความรอนในโหมดพรอมคือ 25 BTU/ช่ัวโมง
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ขอกำหนดรายละเอียดทางกายภาพ
ขนาด ● ความกวาง: 350 มม.

● ความยาว: 361 มม.

● ความสูง: 256 มม.

น้ำหนัก (3,000 เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพแลว) เครื่องพิมพ HP LaserJet P2015: 10.7 กก.

หมายเหตุ คาที่ระบุอางอิงขอมูลเบื้องตน โปรดดูขอมูลปจจุบันไดที่ http://www.hp.com/support/ljP2015/
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ความจุและความเร็วในการพิมพของเครื่องพิมพ
ความเร็วในการพิมพ เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015:

● 27 หนาตอนาท ี(Letter), 26 หนาตอนาที (ขนาด A4)

● พิมพหนาแรกภายในเวลา 8.5 วินาที

ความจุของถาด 2 250 แผนสำหรับกระดาษน้ำหนักปกต ิ75 g/m2

ความจุของถาด 1 50 แผนสำหรับกระดาษน้ำหนักปกติ 75 g/m2

ความจขุองถาดปอนกระดาษอื่น (ถาด 3) 250 แผนสำหรับกระดาษน้ำหนักปกต ิ75 g/m2

ความจุของถาดกระดาษออกดานบน (หนากระดาษคว่ำลง) 125 แผนสำหรับกระดาษน้ำหนักปกต ิ75 g/m2

ขนาดกระดาษที่เล็กท่ีสุด 76 คูณ 127 มม.

ขนาดกระดาษที่ใหญท่ีสุด 216 คูณ 356 มม.

น้ำหนักของกระดาษหรือวัสดุ ถาดกระดาษออก: 60 ถึง 105 g/m2

ทางผานตรงของกระดาษที่พิมพออกมา 60 ถึง 163 g/m2

หนวยความจำพื้นฐาน 32 MB RAM

การขยายหนวยความจำ มีชองเสียบ DIMM หนึ่งชองสำหรับ RAM แบบ DIMM ขนาด 32, 64,
128 หรือ 256 เมกะไบต

ความละเอียดในการพิมพ ● 1200 dpi: การตั้งคาน้ีใช ProRes 1200 ซึ่งใหรายละเอียดท่ี
1200 x 1200 dpi

● 1200 dpi: การตัง้คานี้จะใหคุณภาพผลลัพธการพิมพที่ 1200 dpi
โดยใช FastRes 1200

● 600 dpi: การตั้งคาน้ีใหผลลัพธ 600 x 600 dpi ดวยเทคโนโลยี
Resolution Enhancement Technology (REt) ท่ีทำใหขอความ
ดีย่ิงข้ึน

รอบการทำงาน ● 10,000 แผนตอเดือน (สูงสุด) สำหรับงานพิมพหนาเดียว

● 1,000 แผนตอเดือน (เฉล่ีย) สำหรับงานพิมพหนาเดียว

PCL PCL 5e, PCL 6

การจำลอง Postscript การจำลอง  HP postscript ระดับ 3

ขอกำหนดรายละเอียดของหนวยความจำ
หนวยความจำพื้นฐาน 32 MB RAM

การขยายหนวยความจำ 100 ขา ความเร็วต่ำสุด 66 เมกะเฮิรตซ

พอรตที่มีให
USB สอดคลองกับมาตรฐาน High-speed USB 2.0

เครือขาย

(เฉพาะรุนที่รองรับการเช่ือมตอเครือขาย)

RJ-45, Ethernet 10/100
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การปฏิบัติตามขอกำหนดของ FCC
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy. If it is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try
to correct the interference by one or more of the following measures:

● Reorient or relocate the receiving antenna.

● Increase separation between equipment and receiver.

● Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.

● Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

NOTE    Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by Hewlett-
Packard could void the user's authority to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC
rules.
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ประกาศเกี่ยวกับการทำตามขอบังคับ
ประกาศเกี่ยวกับการทำตามขอบังคับ
ตามคำแนะนำ 22 ของ ISO/IEC และตาม EN 45014
ช่ือผูผลิต: Hewlett-Packard Company
ท่ีอยูของผูผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ขอประกาศวาผลิตภัณฑ

ช่ือผลิตภัณฑ 4): HP LaserJet P2015 Series
รุนการควบคุม 3): BOISB-0602-00

รวมทั้ง: Q5931A — ถาดปอนกระดาษเสรมิที่มคีวามจุ 250 แผน
อุปกรณเสริมของผลิตภัณฑ: ท้ังหมด

ตลับหมึกพิมพ: Q7553A / Q7553X
ตรงกับขอกำหนดของผลิตภัณฑดังตอไปน้ี :

ความปลอดภัย: IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 Class 1 Laser/LED Product)
GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1993 +A1 +A2/ EN 55022:1994 Class B1)

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, สวนท่ี 15 คลาส B2) / ICES-003, ฉบับที่ 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

ขอมูลเพ่ิมเติม:

ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกำหนดของ EMC Directive 89/336/EEC รวมท้ังขอกำหนด Low Voltage Directive 73/23/EEC รวมท้ังไดแสดงเครื่องหมาย CE ไวตาม
น้ันแลว

1) ผลิตภัณฑน้ีไดรับการทดสอบการกำหนดคาปกติดวยระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard

2) อุปกรณนี้สอดคลองกับ Part 15 ของกฎของ FCC การปฏิบัติงานตองมีลักษณะสองประการตอไปน้ี: (1) อุปกรณน้ีไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย และ
(2) อุปกรณนี้อาจไดรับสัญญาณรบกวนอื่นๆ จากภายนอก ซึ่งอาจทำใหเกดิการทำงานผิดพลาดได

3) ดวยจุดประสงคทางการควบคุม ผลิตภณัฑน้ีจึงไดรับการกำหนดหมายเลขรุนการควบคุม หมายเลขน้ีไมควรนำมาปะปนกับชือ่ผลิตภณัฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

Boise, Idaho 83714, USA

1 กันยายน 2006

หากตองการรายละเอียดเก่ียวกับขอกำหนดเฉพาะ กรุณาติดตอ:

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

ยุโรป ติดตอ: สำนักงานขายหรือสำนักงานใหบริการของ Hewlett-Packard ในทองถ่ินของทาน หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-
TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, Germany, (แฟกซ: +49-7031-14-3143)

สหรัฐอเมริกา ติดตอ: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
USA, โทรศัพท: 208-396-6000)
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ขอกำหนดภายใตการควบคุม

ขอกำหนดความปลอดภัยเกี่ยวกับ Laser
CDRH (Center for Devices and Radiological Health) ขององคกรอาหารและยา (Food and Drug
Administration) แหงสหรัฐฯ ไดออกขอกำหนดสำหรับผลิตภัณฑที่ใชแสงเลเซอรตั้งแตวันที ่1 สิงหาคม 1976 โดย
ผลิตภัณฑที่จำหนายในสหรัฐฯ ตองปฏิบัติตามขอกำหนดนี้ เครื่องพิมพนี้ไดรับการรับรองเปนผลิตภัณฑเลเซอร “คลาส 1”
ตามมาตรฐานประสิทธิภาพการกระจายรังสีของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (DHHS) ตามกฎหมาย Radiation
Control for Health and Safety Act ป 1968

เนื่องจากการแผรังสีที่เกิดขึ้นภายในเครื่องพิมพถูกจำกัดขอบเขตใหอยูภายในตัวเครื่องที่มีการปองกันและฝาครอบภายนอก
ลำแสงเลเซอรจึงไมสามารถเล็ดลอดออกมาระหวางการใชงานตามปกติได

คำเตือน! การใชขั้นตอนควบคุม ปรับแตง หรือกระทำการอ่ืนใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไวในคูมือการใช อาจเปน
เหตุใหรังสีร่ัวไหลออกสูภายนอกและเปนอันตรายรายแรงได

ขอกำหนด DOC ของแคนาดา
Complies with Canadian EMC Class B requirements.

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

ขอแถลงเรื่องการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา (EMI) ของเกาหลี
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ขอแถลงเรื่องเลเซอรสำหรับฟนแลนด

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet P2015, HP LaserJet P2015d, HP LaserJet P2015n, HP LaserJet P2015x,
HP LaserJet P2015dn -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite.
Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet P2015, HP LaserJet P2015d, HP LaserJet P2015n, HP LaserJet P2015x,
HP LaserJet P2015dn -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita.
Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai
muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka
voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen
ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för
osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser
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แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทำลายสิ่งแวดลอม

การคุมครองสิ่งแวดลอม

Hewlett-Packard Company มุงม่ันที่จะเสนอเคร่ืองพิมพท่ีมีคุณภาพดีตอสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑนี้ไดรับการออกแบบมา
โดยมีขอกำหนดหลายประการ เพื่อใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยที่สุด

การกอกาซโอโซน

เคร่ืองพิมพนี้ไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณที่ตรวจวัดได (O3)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟา

พลังงานที่ใชจะลดลงอยางมากขณะที่เคร่ืองอยูในโหมดพรอม/พักการทำงาน ซ่ึงไมเพียงชวยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ แต
ยังชวยประหยัดคาใชจาย โดยที่ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพไมไดลดลงแตอยางใด ผลิตภัณฑนี้ไดมาตรฐานตาม
ENERGY STAR® (เวอรชัน 3.0) ซ่ึงเปนโครงการอาสาสมัครที่กอตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเคร่ืองใชสำนักงานที่ใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ENERGY STAR® และเคร่ืองหมาย ENERGY STAR เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐฯ ในฐานะที่เปนหุน
สวนกับ Energy Star® บริษัท Hewlett-Packard ไดกำหนดใหผลิตภัณฑนี้เปนไปตามแนวทางของ Energy Star® ใน
ดานประสิทธิภาพของการใชพลังงาน สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ http://www.energystar.gov/

การใชงานผงหมึกสิ้นเปลือง

เคร่ืองพิมพนี้มีสถานะ Economode ซึ่งทำใหใชผงหมึกปริมาณนอยมาก และชวยยืดอายุการใชงานของตลับหมึกพิมพ

การใชกระดาษ

คุณสมบัติการใชงานที่สามารถปอนกระดาษเพื่อพิมพสองดานดวยตัวเอง/อัตโนมัติ และการพิมพหลายหนาในแผนเดียว ทำ
ใหสามารถลดปริมาณการใชกระดาษ อันสงผลใหลดการใชทรัพยากรธรรมชาติลง

พลาสติก

ชิ้นสวนพลาสติกที่หนักกวา 25 กรัม จะมีเคร่ืองหมายตามมาตรฐานสากลที่สงเสริมใหสามารถระบุประเภทพลาสติกเพ่ือรีไซ
เคิลเมื่อเครื่องพิมพหมดอายุการใชงาน

วัสดุการพิมพของ HP LaserJet
ทานสามารถสงคืนและรีไซเคิลตลับหมึกพิมพเปลาของเครื่องพิมพ HP LaserJet โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ภายใตโครงการ
HP Planet Partners HP มุงมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตั้งแตขั้นตอนการ
ออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต ไปจนถึงการจัดจำหนาย การดำเนินงาน และการรีไซเคิล เราขอรับรองวาตลับหมึกพิมพ HP
LaserJet ที่ทานสงคืนจะไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม โดยมีการแปรรูปชิ้นสวนพลาสติกและโลหะที่มีคาเพื่อนำมาใชใน
ผลิตภัณฑใหม และเปนการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชหลายลานตัน เนื่องจากตลับหมึกพมิพถูกรีไซเคิลและใชงานวัสดุ
ใหม ดังนั้นจึงไมมีการสงคืนตลับหมึกพิมพใหแกทาน ตลับหมึกพิมพเปลาของเครื่องพิมพ HP LaserJet จะไดรับการรีไซ
เคิลอยางมีความรับผิดชอบ เม่ือทานเขารวมในโครงการ HP Planet Partners ขอบคุณสำหรับการรวมรับผิดชอบตอสิ่งแวด
ลอม!
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ในหลายประเทศ/พ้ืนที่ วัสดุการพิมพของผลิตภัณฑนี ้(เชน ตลับหมึกพิมพ) สามารถสงกลับไปที่ HP โดยผานโครงการสงคืน
และนำวัสดุการพิมพกลับมาใชใหมของ HP โครงการนำกลับที่ใชงายนั้นสามารถใชไดในกวา 35 ประเทศ/พ้ืนที่ ขอมูลและคำ
แนะนำเปนภาษาตางๆ เกี่ยวกับโครงการนี้จะมีอยูในตลับหมึกพิมพใหมทุกกลองและในชุดบรรจุภัณฑของวัสดุสิ้นเปลืองของ
HP LaserJet

โครงการสงคืนและนำวัสดุการพิมพกลับมาใชใหมของ HP
นับจากป 1992 HP ไดเสนอบริการสงคืนและรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองของHP LaserJet ในป 2004 โครงการ HP Planet
Partners สำหรับวัสดุส้ินเปลือง LaserJet ครอบคลุม 85% ของตลาดโลก ซ่ึงมีการขายวัสดุสิ้นเปลืองของ HP LaserJet
ปายกำกับที่ชำระคาไปรษณียและระบุที่อยูไวลวงหนาจะรวมอยูในคูมือคำแนะนำในกลองตลับหมึก HP LaserJet สวนใหญ
ปายกำกับและกลองบรรจุนั้นมีใหผานทางเว็บไซต: http://www.hp.com/recycle.

ใชฉลากสำหรับสงคืนตลับหมึกพิมพของแทของ HP LaserJet เทาน้ัน อยาใชฉลากนี้สำหรับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ
HP ตลับหมึกพิมพแบบเติมหมึก หรือตลับหมึกพิมพแบบผลิตใหม หรือการสงคืนภายใตการรับประกัน วัสดุสิ้นเปลืองหรือ
วัตถุอื่นๆ ที่สงใหแกโครงการ HP Planet Partners โดยไมไดตั้งใจ จะไมไดรับคืน

กวาสิบลานตลับหมึกพิมพของ HP LaserJet ไดรับการรีไซเคิลทั่วโลกในป 2004 ผานโครงการรีไซเคิล HP Planet
Partners ตัวเลขน้ีหมายถึงวัสดุทำตลับหมึกหนักกวา 26 ลานปอนด ที่ไมตองกลายเปนขยะ ทั่วโลก ในป 2004 HP ไดรี
ไซเคิลเฉล่ีย 59% ของตลับหมึกพิมพ คิดตามน้ำหนัก ซึ่งประกอบดวยพลาสติกและโลหะเปนหลัก พลาสติกและโลหะจะใชใน
การทำผลิตภัณฑใหม เชน ผลิตภัณฑของ HP ถาดและชอนพลาสติก วัสดุที่เหลือจะถูกทิ้งตามวิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

การสงคืนในสหรัฐฯ

สำหรับการสงคืนตลับหมึกและวัสดุสิ้นเปลืองใชแลวอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น HP ขอแนะนำใหใชการสงคืนจำนวนมาก มัดตลับ
หมึกพิมพสองตลับหรือมากกวานั้นไวดวยกัน และใชฉลากของ UPS ที่ชำระเงิน และจาหนาแลว ซึ่งมีมาใหในบรรจุภัณฑ
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมในสหรัฐอเมริกา โปรดติดตอ (1) (800) (340-2445) หรือไปที่เว็บไซตของ HP ที่
http://www.hp.com/recycle

การสงคืนนอกสหรัฐฯ

ลูกคาที่ไมอยูในสหรัฐอเมริกาโปรดไปที่เว็บไซต http://www.hp.com/recycle เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ HP
Supplies Returns and Recycling

กระดาษ

ผลิตภัณฑนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิล หากกระดาษน้ีตรงตามขอกำหนดที่ระบุไวใน Print Media Guide โปรดดูราย
ละเอียดในการสั่งซื้อที่ สั่งซื้ออุปกรณเสริมและวัสดุส้ินเปลือง เคร่ืองพิมพนี้เหมาะสำหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตาม
EN12281:2002

ขอจำกัดเก่ียวกับวัสดุ

ผลิตภัณฑ HP นี้ไมมีตะกั่ว

ผลิตภัณฑ HP นี้ไมมีแบตเตอรี่

การกำจัดอุปกรณเหลือใชโดยผูใชในครัวเรือนในสหภาพยุโรป

สัญลักษณน้ีบนผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑบงช้ีวา หามทิ้งผลิตภัณฑน้ีรวมกับขยะครัวเรือน ทั้งนี้ถือเปนหนาที่ของทานที่จะตอง
กำจัดอุปกรณเหลือใช โดยนำไปทิ้งในจุดเก็บขยะที่กำหนดสำหรับการรีไซเคิลวัสดุและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การแยกขยะ
สำหรับรีไซเคิลจะชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและทำใหแนใจวาวัสดุนั้นไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม โดยสามารถ
ปกปองสุขภาพและสิ่งแวดลอม สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับจุดที่ทานสามารถทิ้งอุปกรณเหลือใชเพื่อนำไปรีไซเคิล โปรดติด
ตอสำนักงานทองถิ่น หนวยงานบริการเก็บขยะจากครัวเรือน หรือรานคาที่ทานซื้อผลิตภัณฑ
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แผนขอมูลความปลอดภัยของกระดาษหรือวัสดุท่ีใช

ทานสามารถรับ Material Safety Data Sheets (MSDS) หรือแผนขอมูลความปลอดภัยสำหรับวัสดุที่ประกอบดวยสาร
เคมี (เชน ผงหมึก) ทางเว็บไซตของ HP ที่: http://www.hp.com/go/msds หรือ http://www.hp.com/hpinfo/
community/environment/productinfo/safety

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม

ในการขอขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอม:

● แผนขอมูลดานส่ิงแวดลอมสำหรับผลิตภัณฑนี้และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของของ HP

● ปณิธานตอสิ่งแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ HP

● โครงการสงคืนและนำผลิตภัณฑที่หมดอายุกลับมาใชใหมของ HP

● MSDS

ไปที่: http://www.hp.com/go/environment/ หรือ http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/
productinfo/safety/
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ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจำกัดของ Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP ระยะของการรับประกันแบบจำกัด

เคร่ืองพิมพ HP LaserJet P2015 Series หนึ่งปนับจากวันท่ีซื้อ

HP รับประกันกับทาน ซ่ึงเปนลูกคาซ่ึงเปนผูใชจริงวา ฮารดแวรของ HP รวมทั้งวัสดุส้ินเปลืองจะไมมีขอบกพรองในดานวัสดแุละฝมือการ
ผลิตนับจากวันที่ทานไดซื้อ ตามระยะเวลาที่ระบุไวขางตน หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองเหลานี้ในระหวางระยะเวลาการรับประกัน
HP สามารถที่จะเลือกซอมแซม หรือเลือกเปล่ียนผลิตภัณฑที่ไดรับการตรวจสอบแลววาบกพรองจริง ผลิตภัณฑที่เปลี่ยนใหอาจจะเปน
ผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม

HP รับประกันกับทานวา ซอฟตแวรของ HP จะไมเกิดเหตุบกพรองอันเน่ืองมาจากความผิดพลาดในดานวัสดุหรือการผลิต ทั้งน้ีนับแตวัน
ที่ทานไดซ้ือผลิตภัณฑเปนตนไป เปนระยะเวลาตามที่ระบุไวขางตน หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP
จะเปลี่ยนซอฟตแวรซ่ึงไมปฏิบัติงานตามคำสั่งของโปรแกรม อันเปนสาเหตุของความบกพรองดังกลาว

HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซมหรือเปล่ียน
ผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะเวลาอันควรตามที่ไดรับประกันไว หากทานนำผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมีสิทธิรับเงินคืนตามราคาที่
ชำระไป

ในผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดจากการผลิตซ้ำ ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเทากับผลิตภัณฑใหมในดานการทำงาน หรืออาจเปนชิ้น
สวนที่เคยผานการใชงานมาเพียงเล็กนอย

การรับประกันไมไดนำมาใชกบัการชำรุดที่เปนผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ (ข)
ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิ้นสวน หรืออุปกรณใชส้ินเปลืองซ่ึงไมไดเปนผลิตภัณฑของ HP (ค) การดัดแปลงที่ไมไดรับอนุญาตหรือการ
ใชงานผิดวัตถุประสงค (ง) การใชงานที่อยูนอกเหนือขอกำหนดรายละเอียดดานส่ิงแวดลอมของเครื่องพิมพดังที่แจงไว หรือ (จ) การจัด
เตรียมที่ตั้งผลิตภัณฑหรือการดูแลรักษาไมเหมาะสม

รับประกันอยางจำกัดของ HP มีผลในประเทศ/พื้นที่หรือเขตที่ HP มีบริการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ และในที่ซึ่ง HP ไดทำการตลาด
ของผลิตภัณฑดังกลาว ระดับของการใหบริการตามการรับประกันที่ทานไดรับอาจตางกนัไปตามมาตรฐานในทองถิ่น HP จะไมแกไขรูป
แบบ การติดต้ัง และหนาที่การทำงานของผลิตภัณฑ เพ่ือใหสามารถทำงานไดในประเทศ/พ้ืนที่ซึ่งไมไดตั้งใจใหมีการใชงานผลิตภัณฑ ดวย
เหตุผลทางกฎหมายและขอบังคับ ภายใตกฎหมายในทองถ่ิน การรับประกันขางตนนั้นเปนการรับประกันอยางจำกัด และไมมีการรับ
ประกันหรือเงื่อนไขอื่น ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย เก่ียวกับคุณคาการเปนสินคา คุณภาพที่
ขึ้นอยูกับความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด บางประเทศ/พ้ืนที่ รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอ
จำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังนั้นขอจำกัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน การรับประกันที่จำกัดน้ีใหสิทธิทาง
กฎหมายบางประการแกทาน และทานอาจมีสิทธิอื่นๆ อีกซ่ึงตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที,่ รัฐ หรือจังหวัด

ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น การซอมแซมตามขอกำหนดในการรับประกันน้ี เปนสิทธิของทานแตผูเดียวโดยเฉพาะ ขอยกเวนที่ช้ี
แจงไวขางตน ไมวาในกรณีใด HP และบริษัทผูจัดหาของ HP ซึ่งเปนบุคคลที่สาม จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือความเสีย
หายโดยตรง ความเสียหายกรณีพิเศษ ความเสียหายโดยเหตุบังเอิญ ความเสียหายที่อันเปนผลสืบเน่ืองใดๆ (รวมถึงการขาดทุนหรือการสูญ
หายของขอมูล) หรือความเสียหายอื่นๆ ไมวาจะเปนไปตามสัญญา ลวงละเมิดสัญญา หรืออ่ืนๆ บางประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไม
อนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจำกัดเก่ียวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผลสืบเนื่อง ดังน้ันขอจำกัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมี
ผลกับทาน

ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกำหนดนี้ ไมไดเปนการยกเวน จำกัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพิ่มเติมของขอกำหนดเรื่องสิทธิ
ซึ่งใชบังคับการขายผลิตภัณฑน้ีใหกับทาน
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สัญญาขออนุญาตเกี่ยวกับซอฟตแวรของ Hewlett-Packard
โปรดเขาใจวา: การใชซอฟตแวรตองอยูภายใตเง่ือนไขลิขสิทธิ์เก่ียวกับซอฟตแวรของ HP ตามขางลางน้ี การใชซอฟตแวร
แสดงถึงการยอมรับเง่ือนไขของขออนุญาตเหลานี้

เงื่อนไขของขออนุญาตสำหรับซอฟตแวรของ HP

เงื่อนไขของขออนุญาตตอไปนี้ ครอบคลุมถึงการใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ ยกเวนวาทานมีขอตกลงอ่ืนที่ไดลง
นามไวกับ Hewlett-Packard

การอนุญาตใหใชงาน Hewlett-Packard ยินยอมใหทานใชซอฟตแวรไดเพียงหนึ่งสำเนา “ใช” หมายถึง การจัดเก็บ การใส
การติดตั้ง การใชงาน หรือการแสดงซอฟตแวร ทานไมอาจดัดแปลงซอฟตแวร หรือระงับการใชคุณสมบัติและการควบคุมที่
ไดรับอนุญาตมาแลว หากซอฟตแวรนี้ไดรับอนุญาตใหสำหรับ “การใชรวมกัน” ทานไมสามารถอนุญาตใหมีผูใชซอฟตแวร
ในเวลาเดียวกันมากกวาจำนวนที่กำหนดไว

ความเปนเจาของ Hewlett-Packard และผูจัดหาของ HP-ซึ่งเปนบุคคลที่สาม มีกรรมสิทธิ์และเปนเจาของลิขสิทธิ์ของ
ซอฟตแวรนี้ การไดรับอนุญาตของทานไมเปนการไดกรรมสิทธิห์รือความเปนเจาของในซอฟตแวรนี้ และทานไมสามารถ
ขายการอนุญาตดังกลาวในซอฟตแวรนี้ได ผูจัดหาของ Hewlett-Packard ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอาจกระทำการปกปอง
ลิขสิทธิ์ของตน หากมีการละเมิดเงื่อนไขไมวาขอใดของขออนุญาตนี้

สำเนาและการดัดแปลง ทานอาจทำสำเนาหรือดัดแปลงไดเพ่ือการจัดเก็บเทาน้ัน หรือเมื่อการทำสำเนาหรือดัดแปลงนั้นจำเปน
ตอการใชซอฟตแวรที่ไดรับอนุญาต ทานตองคัดลอกคำประกาศลิขสิทธิ์จากซอฟตแวรดั้งเดิมไวสำหรับซอฟตแวรทั้งหมดที่
ทานไดทำสำเนาหรือดัดแปลงข้ึน ทานไมสามารถทำสำเนาซอฟตแวรเพื่อใชในเครือขายสาธารณะใดๆ ได

หามแยกหรือแปรโปรแกรมกลับ ทานไมสามารถแยก หรือแปรโปรแกรมกลับโดยไมไดรับอนุญาตที่เปนลายลักษณอักษร
จาก HP ในการวินิจฉัยบางกรณี HP ไมจำเปนตองกำหนดขอบเขตของการแยกหรือแปรโปรแกรมกลับก็ได เม่ือไดรับการ
รองขอ ทานจะตองมอบขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับการแยกสวนหรือการถอดรหัสใหแก HP เม่ือมีการเรียกรอง ทานตองให
ขอมูลที่มีรายละเอียดที่เหมาะสมเรื่องการแยกหรือการถอดรหัสใดๆ ก็ตามแก HP ทานไมสามารถถอดรหัสซอฟตแวรได เวน
เสียแตวาการถอดรหัสเปนสิ่งจำเปนตอการใชงานซอฟตแวร

การถายโอน การอนุญาตที่ทานมีอยูจะส้ินสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสงตอซอฟตแวรเกิดขึ้น ในการสงตอ ทานจะตองสง
ซอฟตแวรที่ประกอบดวยสำเนาตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของใหกับผูรับ ผูรับตองยอมรับขออนุญาตเหลานี้ใหเปนเง่ือนไขใน
การสงตอ

การสิ้นสุด HP อาจยกเลิกการอนุญาตของทาน หากไดทราบวาทานละเลยตอขอตกลงของขอความในขออนุญาตเหลานี ้เมื่อ
การอนุญาตส้ินสุดลง ทานตองทำลายซอฟตแวรพรอมทั้งสำเนาทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่ดัดแปลงมา และชิ้นสวนใดๆ ที่ประกอบขึ้น
มาในทุกรูปแบบ

ขอกำหนดการสงออก ทานตองไมสงซอฟตแวร หรือทำสำเนาใดๆ หรือสวนที่ไดดัดแปลงข้ึนออกนอกประเทศ/พ้ืนที่ หรือสง
ออกซ้ำ อันเปนการฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวของใดๆ

สิทธิที่จำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซอฟตแวรและเอกสารประกอบใดๆ ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยใชคาใชจายของบริษัท
เอกชน ซอฟตแวรและเอกสารเหลานี้ไดจัดทำขึ้น และไดรับอนุญาตในฐานะ “ซอฟตแวรคอมพิวเตอร” เพ่ือการคาตามที่นิยาม
ไวใน DFARS 252.227-7013 (ตุลาคม 2531) DFARS 252.211-7015 (พฤษภาคม 2534) หรือ DFARS
252.227-7014 (มิถุนายน2538) วาเปน “วัสดุเพื่อการคา” ตามที่กำหนดไวใน FAR 2.101(a) (มิถุนายน 2530) หรือ
เปน “ซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ถูกควบคุม” ตามที่นิยามใน FAR 52.227-19 (มิถุนายน 2530) (หรือขอบังคับหรือขอสัญญา
ใดๆ ที่เทียบเทากัน) แบบใดก็แลวแตที่ครอบคลุม ทานจึงไดรับสิทธิเฉพาะที่ใหไวกับซอฟตแวรดังกลาวและเอกสารประกอบ
ใดๆ ตามมาตราที่เกี่ยวของของ DFAR หรือ FAR หรือตามขอตกลงเรื่องมาตรฐานซอฟตแวรของ HP สำหรับผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของ
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การรับประกันในเรื่องอายุการใชงานตลับหมึกพิมพ
หมายเหตุ การรับประกันตอไปนี้ครอบคลุมถึงตลับหมึกพิมพที่มีมาพรอมกับเครื่องพิมพนี้

ผลิตภัณฑของ HP ไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองของวัสดุและฝมือการผลิต การรับประกันนี้ไมมีผลตอ
ผลิตภัณฑที่ (ก) มีการเติม ผลิตใหม หรือมีการแกไขอยางหน่ึงอยางใด (ข) เกิดปญหาเนื่องจากการใชงานผิดประเภท การเก็บ
รักษาไมถูกตอง หรือการใชงานนอกสภาวะการใชงานที่เผยแพรไวสำหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพ หรือ (ค) มีความสึกหรอ
เนื่องจากการใชงานตามปกต ิในการรับบริการตามการรับประกัน โปรดสงผลิตภัณฑคืนให ณ ที่ซ้ือ (พรอมขอความอธิบาย
ปญหาและตัวอยางงานพิมพ) หรือติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ซึ่ง HP อาจเลือกที่จะเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑที่พบขอ
บกพรอง หรืออาจคืนเงินใหตามจำนวนท่ีซื้อมา ภายใตกฎหมายในทองถ่ิน การรับประกันขางตนนั้นเปนการรับประกันอยาง
จำกัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไขอื่น ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย
เกี่ยวกับคุณคาการเปนสินคา คุณภาพที่ข้ึนอยูกับความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด ภาย
ใตขอบเขตที่กระทำไดภายใตกฎหมายทองถิ่น HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งทาง
ตรง ทางออม ความเสียหายที่เปนผลจากเหตุการณอื่น (รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอื่น ไมวาจะเกิด
ขึ้นจากสัญญา การละเมิด หรืออื่นใด ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกำหนดนี ้ไมไดเปนการยกเวน จำกัด หรือดัด
แปลง หากแตเปนสวนเพ่ิมเติมของขอกำหนดเรื่องสิทธ ิซึ่งใชบังคับการขายผลิตภัณฑน้ีใหกับทาน
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