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1 HP All-in-One ภาพรวม
ทานสามารถเขาใชงานฟงกชันตางๆ ของ HP All-in-One ไดโดยตรงโดยไม
ตองเปดเครื่องคอมพิวเตอร ทานสามารถทํางานตางๆ เชน การทําสําเนาหรือ
การสงโทรสารจาก HP All-in-One ไดอยางรวดเร็วและงายดาย
สวนน้ีจะอธิบายถึงคุณลักษณะทางฮารดแวรของ HP All-in-One และฟงกชัน
ของแผงควบคุม

● ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One
● คุณลักษณะของแผงควบคุม
● ภาพรวมของเมนู
● ขอความและสัญลักษณ
● ใชซอฟตแวร

ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One

ฉลาก รายละเอียด

1 ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

2 แผงควบคุม

3 จอแสดงผลของแผงควบคุม
 (หรือท่ี เรียกวาจอแสดงผล)
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ฉลาก รายละเอียด

4 พอรต USB ดานหนาสําหรับตอกลอง
ถายรูปหรืออุปกรณเก็บบันทึกอื่นๆ

5 ชองเสียบการดหนวยความจํา

6 แกนรองรับกระดาษของถาดรับ
กระดาษ (หรือที่เรียกวาแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับ)

7 ถาดปอนกระดาษ

8 ถาดรับกระดาษ

9 กระจก

10 แผนรองฝาปด

11 ฝาปดดานหลัง

12 พอรต USB ดานหลัง

13 พอรตอีเธอรเน็ต

14 การเชื่อมตอกระแสไฟฟา

15 พอรต 1-LINE (โทรสาร) และ
 2- EXT (โทรศัพท)

คุณลักษณะของแผงควบคุม
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปนี้จะแสดงขอมูลอางอิงโดยยอเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP All-in-One

บท 1

(ทําตอ)
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ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

1 เปด: เปดหริอปด HP All-in-One ปุมเปดจะสวางเมื่อ HP All-in-One
เปดอยู ไฟจะกระพริบในขณะกําลังทํางาน
เมื่อปดเคร่ือง HP All-in-One แลว ยังคงมไีฟในปริมาณเล็กนอยจายใหกับ
อุปกรณ หากตองการตัดไฟท่ีจายใหเครื่อง HP All-in-One อยู ใหปด
เครื่องแลวถอดปล๊ักออก

2 เมน ูในสวน โทรสาร: แสดง Fax Menu (เมนโูทรสาร) สําหรับการเลือกตัว
เลือก

3 โทรซ้ํา/หยุด: โทรซ้ําหมายเลขที่โทรลาสุด หรือเวนชวง 3 วินาทีสําหรับ
หมายเลขโทรสาร

4 หมายเลขลัด: เลือกหมายเลขโทรดวน

5 เริ่มสงโทรสารสดีํา: เริ่มโทรสารขาวดํา

6 เริ่มสงโทรสารส:ี เริ่มโทรสารสี

7 ปุมหมายเลขโทรดวนสัมผัสเดียว เขาใชงานหมายเลขโทรดวนหาหมายเลข
แรก

8 แปนหมายเลข ปอนหมายเลขโทรสาร คาหรือขอความ

9 ไฟส ัญาณเตือน เมื่อไฟสัญญาณเตือนกระพริบ แสดงวาเกิดขอผิดพลาดที่
ทานตองระมัดระวัง

10 ต้ังคา/?: แสดง Setup Menu (เมนูการตั้งคา) สําหรับการสรางรายงาน
การเปลี่ยนการตั้งคาโทรสารและคาการดูแลรักษาอื่นๆ รวมถึงการเขาใชงาน
เมน ูHelp (วิธใีช) หัวขอท่ีทานเลือกจากเมนู Help (วิธใีช) จะเปดหนาตาง
วิธีใชบนหนาจอคอมพิวเตอรของทาน
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ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

11 ลูกศรซาย: ลดคาบนจอแสดงผล

12 OK: เลือกเมนหูรือการตั้งคาบนจอแสดงผล

13 ลูกศรขวา: เพ่ิมคาบนจอแสดงผล

14 ยกเลิก: หยุดการทํางาน ออกจากเมนู หรือออกจากการตั้งคา

15 เริ่มทําสําเนาขาวดํา: เริ่มงานทําสําเนาขาวดํา

16 เริ่มทําสําเนาส:ี เริ่มงานทําสําเนาสี

17 พิมพภาพถาย: เลือกฟงกชันภาพถาย ใชปุมนี้เพ่ือพิมพภาพถายจากการด
หนวยความจําหรืออุปกรณบันทึกขอมูล หรือบันทึกภาพถายลงใน
คอมพิวเตอร

18 เริ่มสแกน: เร่ิมงานสแกนและสงไปยังปลายทางที่เลือกโดยการกดปุม สแกน
ไปยัง 

19 แผนเลือกภาพ: พิมพแ ผนเลือกภาพเมื่อใสการ ดหนวยความจําลงในชอง
เสียบการดหนวยความจํา แผนเลือกภาพจะแสดงรูปขนาดยอของภาพถาย
ทั้งหมดบนการดหนวยความจํา ทานสามารถเลือกภาพถายบนแผนเลือกภาพ
และพิมพภาพถายเหลาน้ันโดยการสแกนแผนเลือกภาพ

20 สแกนไปยัง: แสดงเมน ูScan To (สแกนไปยัง) เพ่ือเลือกปลายทางการส
แกน

21 เมน ูในสวน ภาพถาย: แสดง Photo Menu (เมนภูาพถาย)  สําหรับการ
เลือกตัวเลือก

22 คุณภาพ: เลือก ดีทีสุ่ด, ธรรมดา หรือคุณภาพ แบบเร็ว สําหรับการทําสําเนา

23 ยอ/ขยาย: เปล่ียนขนาดของสําเนาสําหรับการพิมพ

24 เมน ูในสวน สําเนา: แสดง Copy Menu (เมนกูารทําสําเนา)  สําหรับการ
เลือกตัวเลือก

25 จอแสดงผล: ดูเมนูและขอความ

26 ฟงกชันการทํางานของปุมน้ีจะข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคซึ่งมีการจําหนาย
HP All-in-One ช่ือของปุมจะมีดังตอไปนี้
ความละเอียดแฟกซ: ปรับความละเอียดสําหรับโทรสารที่ทานจะสง

บท 1
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ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

ตัวบล็อกแฟกซทีไ่มตองการ: แสดงเมน ูJunk Fax Blocker Set Up
(การตั้งคาบล็อกโทรสารทีไ่มตองการ) สําหรับการจัดการสายโทรสารที่ไม
ตองการ ทานตองสมัครรับบริการแสดงเลขหมายเพื่อผูโทรเพื่อใช
คุณลักษณะนี้

27 ตอบรับอัตโนมัต:ิ เมื่อปุมนี้สวาง HP All-in-One จะตอบรับสายเรียกเขา
โดยอัตโนมัติ เมื่อมกีารปด HP All-in-One จะไมรับสายโทรสารที่เขามา

ภาพรวมของเมนู
หัวขอตอไปนี้จะมกีารอางอิงโดยยอถึงเมนูระดับบนที่ปรากฏบนหนาจอของ
HP All-in-One
● Setup Menu (เมนูการตั้งคา)
● Help Menu (เมนูวิธีใช)
● Fax Menu (เมนูโทรสาร)
● Copy Menu (เมนูทําสําเนา)
● เมนู Scan To (สแกนไปยัง)
● Photo Menu (เมนูภาพถาย)
● Proof Sheet Menu (เมนแูผนเลือกภาพ)

Setup Menu (เมนกูารตั้งคา)
ทานสามารถใชตัวเลือกตอไปน้ีไ ดเมื่อกดปุม ตั้งคา บนแผงควบคุม

1. Help (วิธใีช)
2. Print Report (พิมพ
รายงาน)
3. Speed Dial Setup
(ตั้งคาหมายเลขลัด)
4. Basic Fax Setup
(การตั้งคาโทรสาร

ตน)
5. Advanced Fax
Setup (การตั้งคาโทรสาร
ข้ันสูง)

(ทําตอ)
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6. Tools (เครื่องมือ)
7. Preferences (คา
กําหนด)
8. Network Setup
(การตั้งคาเครือขาย)
9. Bluetooth

หมายเหตุ Bluetooth จะแสดงเปนรายการเมนกู็ตอเมื่อมีการเชื่อมตอ
HP bt450 เครื่องพิมพและอะแดปเตอรเครื่องพีซีที่มรีะบบเทคโนโลยีไร
สาย Bluetooth®

Help Menu (เมนวูิธใีช)
เมนู Help (วิธใีช) เปนวิธีการที่รวดเร็วในการเขาถึงหัวขอวิธีใชที่สําคัญและ
สามารถใชงานไดจาก Setup Menu (เมนกูารต้ังคา) เมื่อทานกดปุม ตั้งคา ตัว
เลือกตอไปนี้จะสามารถใชงานได หลังจากทานเลือกหัวขอ หัวขอท่ีเลือกจะแสดง
บนหนาจอคอมพิวเตอรของทาน

1. How do I (ควรทํา
อยางไร)
2. Error Messages
(ขอความแสดงขอผิด
พลาด)
3. Print Cartridges
(ตลับหมึกพิมพ)
4. Load Originals
and Load Paper (การ
วางตนฉบับและการใส
กระดาษ)
5. General
Troubleshooting
(การแกไขปญหาเบื้องตน
โดยทั่วไป)
6. Network
Troubleshooting (วิธี

บท 1
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การแกไขปญหาเบื้องตน
เกี่ยวกับเครือขาย)
7. Use Fax Features
(การใชคุณสมบัตโิทรสาร)
8. Use Scan
Features (การใช
คุณสมบัตกิารสแกน)
9. Get Support (ติดตอ
ขอรับบริการ)
0. Product
Overview (ภาพรวม
ผลิตภัณฑ)

Fax Menu (เมนโูทรสาร)
ทานสามารถใชตัวเลือกตอไปน้ีไ ดเมื่อกดปุม เมน ูบนแผงควบคุม

Enter Number (ใส
หมายเลข)
Resolution (ความ
ละเอียด)
Lighter/Darker (สวาง
ข้ึน/เขมขึ้น)
How to Fax (วิธสีงโทร
สาร)
Set New Defaults
(กําหนดคาดฟีอลตใหม)

Copy Menu (เมนทูําสําเนา) 
ทานสามารถใชตัวเลือกตอไปน้ีไ ดเมื่อกดปุม เมน ูในสวน สําเนา บนแผงควบ
คุม

Number of Copies
(จํานวนสําเนา)

คูมือการใชงาน 11
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Copy Paper Size
(ขนาดกระดาษทําสําเนา)
Paper Type (ประเภท
กระดาษ)
Lighter/Darker (สวาง
ข้ึน/เขมขึ้น)
Enhancements (การ
เพิ่มคุณภาพ)
Set New Defaults
(กําหนดคาดฟีอลตใหม)

เมน ูScan To (สแกนไปยัง)
เมื่อทานกดปุม สแกนไปยัง รายการซอฟตแวรแอพพลิเคชันที่ติดต้ังบน
คอมพิวเตอรจะปรากฏในเมนู เลือกแอพพลิเคชันที่ทานตองการใชเปดและ
แกไขภาพที่สแกนไว ตัวเลือกตางๆ จะแตกตางกันตามซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
ที่ติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน และอาจมโีปรแกรมดังกลาวในตัวอยาง
ตอไปนี้หนึ่งโปรแกรมหรือมากกวา

ตัวเลือก Memory Device (อุปกรณหนวยความจํา) จะปรากฏก็ตอเมื่อทาน
เสียบการดหนวยความจําลงในชองเสียบหรืออุปกรณบรรจุเช่ือมตอกับพอรต
USB ที่ดานหนา ซึ่งทําใหทานสามารถสแกนสําเนาดิจิตัลของการด

จําหรืออุปกรณบรรจุ

HP Photosmart
Microsoft PowerPoint
Adobe Photoshop
HP Photosmart Share
Memory Device (อุปกรณ
หนวยความจํา)

Photo Menu (เมนภูาพถาย)
ทานสามารถใชตัวเลือกตอไปน้ีไ ดเมื่อกดปุม เมน ูในสวน ภาพถาย บนแผงควบ
คุม

บท 1
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Photo Transfer (ถาย
โอนภาพถาย)*

Select Photos (เลือก
ภาพถาย)
Number of Copies
(จํานวนสําเนา)
Layout (เคาโครง)
Paper Size (ขนาด
กระดาษ)
Paper Type (ประเภท
กระดาษ)
Smart focus (โฟกัส
อัจฉริยะ)
Digital flash (แฟลชดจิิ
ตัล)
Date Stamp (ประทับ
วันที)่
Set New Defaults
(กําหนดคาดฟีอลตใหม)

* เมนูการถายโอนภาพถายจะปรากฏก็ตอเม่ืออุปกรณเช่ือมตอกับ-เครือขาย

Proof Sheet Menu (เมนแูผนเลือกภาพ)
ทานสามารถใชตัวเลือกตอไปน้ีไ ดเมื่อกดปุม แผนเลือกภาพ ในสวนภาพถาย
บนแผงควบคุม

Print Proof Sheet
(พิมพแผนเลือกภาพ)
Scan Proof Sheet
(สแกนแผนเลือกภาพ)
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ดวยแผนเลือกภาพ ทานสามารถทําสิ่งตอไปน้ี
● ดูภาพถายจากการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ

แผนดัชนี
● พิมพภาพถายที่เลือกอยางงายดายจากการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัด

เก็บขอมูล

ขอความและสัญลักษณ
ทานสามารถใชปุมตัวเลขบนแผงควบคุมปอนขอความและสัญลักษณ เมื่อทาน
ต้ังคาหมายเลขลัดและขอมูลหัวกระดาษโทรสาร

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

● การปอนขอความโดยใชปุมที่แผงควบคุม
● สัญลักษณตางๆ สําหรับการกดหมายเลขโทรสาร

การปอนขอความโดยใชปุมทีแ่ผงควบคุม
ทานสามารถปอนขอความหรือสัญลักษณไดโดยใชปุมกดบนแผงควบคุม

การปอนขอความ
1. กดปุมหมายเลขที่ตรงกับตัวอักษรของชื่อ ตัวอยางเชน ตัวอักษร a, b และ

c ตรงกับหมายเลข 2 ดังที่เห็นจากปุมดานลาง

เคล็ดลับ กดปุมหลายๆ คร้ังจนกวาจะเห็นตัวอักษรที่ใชได ทาน
สามารถใชอักขระเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีปรากฎบนปุมตัวเลขได
ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับการตั้งคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาคของทาน

2. หลังจากปรากฏตัวอักษรที่ตองการแลว ใหรอลูกศรขยับไปดานขวา หรือ
กด กดปุมหมายเลขทีม่อีักษรตัวถัดไปที่ตองการใหกดปุมซ้ําจนกวาจะได
ตัวอักษรที่ตองการ ตัวอักษรตัวแรกของคําจะเปนตัวพิมพใหญโดย
อัตโนมัติ
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การปอนชองวาง หยุดชั่วคราว หรือสัญลักษณ
➔ หากตองการเวนวรรค กด เวนวรรค

หากตองการเวนชวง ใหกด โทรซ้ํา/หยุด เคร่ืองหมาย "-" จะปรากฏอยูใน
ลําดับตัวเลข
หากตองการปอนสัญลักษณ เชน @ ใหกดปุม สัญลักษณ ซ้ําเพื่อเลื่อนดู
รายการสัญลักษณที่มีอยู ดอกจัน (*), เครื่องหมายขีด (-), แอมเพอแซนด
(&), เครื่องหมายจุด (.), เครื่องหมายขีดหลัง (/), วงเล็บ ( ), อะโพสโทรฟ
('), เครื่องหมายเทากับ (=), เครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#), เคร่ืองหมายแอด
(@), เครื่องหมายขีดลาง (_), เครื่องหมายบวก (+), อัศเจรีย (!), เซมิโค
ลอน (;), เครื่องหมายคําถาม (?), เครื่องหมายจุลภาค (,), โคลอน (:),
เครื่องหมายเปอรเซ็นต (%) และเครื่องหมายประมาณ (~)

การลบตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ
➔ หากทานทําผิดพลาด ใหกด  เพ่ือลบทิ้ง จากนั้นใสตัวอักษรที่ถูกตองใหม
เมื่อทานปอนขอมูลไปแลว ใหกด OK เพ่ือเก็บบันทึกขอมูล

สัญลักษณตางๆ สําหรับการกดหมายเลขโทรสาร
หากตองการปอนสัญลักษณ เชน * ใหกด สัญลักษณ ซ้ําๆ เพ่ือเลื่อนไปยัง
รายการสัญลักษณ ตารางตอไปนี้จะแสดงสัญลักษณที่ทานสามารถใชใน

เลขโทรสารหรือโทรศัพท ขอมูลบนหัวกระดาษโทรสาร และหมายเลขลัด

สัญลักษณ
ตางๆ

คําอธิบาย ปรากฏขึ้นเมื่อปอนขอมูล

* แสดงเครื่องหมายดอกจันเมื่อตอง
การโทร

ช่ือหัวกระดาษโทรสาร ช่ือ
หมายเลขลัด หมายเลข

ลัด หมายเลขโทรสารหรือ
หมายเลขโทรศัพท และการ
โทรจากหนาจอ

- เมื่อโทรอัตโนมัติ เครื่อง HP All-
in-One จะหยุดช่ัวคราวใน
ระหวางลําดับหมายเลข

ช่ือหัวกระดาษโทรสาร
หมายเลขหัวกระดาษ

สาร ช่ือหมายเลขลัด
 หมายเลขลัด และหมายเลขโท
รสารหรือหมายเลขโทรศัพท

( ) แสดงเครื่องหมายวงเปดหรือปด
เพ่ือแยกหมายเลขเพื่อใหดูงาย

ช่ือหัวกระดาษโทรสาร
หมายเลขหัวกระดาษ
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สัญลักษณ
ตางๆ

คําอธิบาย ปรากฏขึ้นเมื่อปอนขอมูล

ข้ึน เชน รหัสพื้นท่ี สัญลักษณ
เหลานี้ไมมผีลตอการโทร

สาร ช่ือหมายเลขลัด
 หมายเลขลัด และหมายเลขโท
รสารหรือหมายเลขโทรศัพท

W เมื่อโทรอัตโนมัติ เครื่องหมาย
W จะทําใหเคร่ือง HP All-in-
One รอเสียงโทรออกกอนที่จะ
โทรตอไป

หมายเลขลัดและหมายเลข
โทรสารหรือหมายเลข
โทรศัพท

R เมื่อโทรอัตโนมัติ เครื่องหมาย R
จะทําหนาที่เหมือนกับปุมแฟลช
(Flash) บนโทรศัพทของทาน

หมายเลขลัดและหมายเลข
โทรสารหรือหมายเลข
โทรศัพท

+ แสดงเครื่องหมายบวก สัญลักษณ
น้ีไมมผีลตอการโทร

ช่ือหัวกระดาษโทรสาร
หมายเลขหัวกระดาษ

สาร ช่ือหมายเลขลัด 
หมายเลขลัด และหมายเลขโท
รสารหรือหมายเลขโทรศัพท

ใชซอฟตแวร
ทานสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart (Windows) หรือซอฟตแวร
HP Photosmart Mac (Mac) เพ่ือเขาใชงานคุณลักษณะจํานวนมากซึ่งไม
สามารถใชงานได จากแผงควบคุม

ซอฟตแวร HP All-in-One จะถูกติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อทานติดต้ัง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับอุปกรณของทาน

หมายเหตุ ผูใช Windows: หากทานเล ือกติดต้ังซอฟตแวร
HP Photosmart แบบขั้นตํ่า ซอฟตแวร HP Photosmart
Essential จะถูกติดต้ังแทนแอพพลิเคชันเ ต็มรูปแบบ
HP Photosmart Premier ขอแนะนําใหติดต้ัง HP Photosmart
Essential สําหรับคอมพิวเตอรที่มีหนวยความจําจํากัด
HP Photosmart Essential จะมคุีณลักษณะการปรับแตงภาพถาย
เบื้องตนแทนชุดคุณลักษณะมาตรฐานที่มอียูในการติดต้ัง
HP Photosmart Premier แบบเต็มรูปแบบ

บท 1
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ซอฟตแวรที่กลาวถึงในคูมือฉบับนี้และวิธีใชบนหนาจอจะหมายถึง
ซอฟตแวร HP Photosmart ทั้งสองเวอรชัน นอกจากจะระบุไวเปน
อยางอื่น

การเขาใชงานซอฟตแวรจะแตกตางกันตามระบบปฏิบัติการ (OS) ตัวอยาง
เชน หากทานมีคอมพิวเตอรระบบ Windows จุดเขาใชซอฟตแวร
HP Photosmart คือ HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP)
หากทานมีเครื่อง Mac จุดเขาใชซอฟตแวร HP Photosmart Mac คือ
หนาตาง HP Photosmart Studio โดยไมคํานึงวาจุดเขาใชจะทําหนาที่เปน
ฐานเรียกใชงานสําหรับซอฟตแวรและบริการ

การเปดซอฟตแวร HP Photosmart บนคอมพิวเตอรระบบ Windows
1. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– ดับเบิลคลิกไอคอน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชัน
ของ HP) บนเดสกท็อปของ Windows

– ดับเบิลคลิกไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิ
สเต็มเทรยซึ่งอยูทางขวาของทาสกบาร Windows

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

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

หมายเหตุ บนคอมพิวเตอรระบบ Windows คุณลักษณ ิที่สามารถใช
ไดใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) จะ

ตางกันไป ข้ึนอยูกับอุปกรณที่ทานติดต้ัง HP Solution Center (ศูนย
บริการโซลชูันของ HP) จะถูกปรับแตงเพื่อใหแสดงไอคอนที่สัมพันธกับ
อุปกรณท่ีเลือกไว หากอุปกรณท่ีเลือกไวไมมีคุณลักษณ ิพิเศษ ไอคอน
ของคุณลักษณะน้ันๆ จะไมแสดงใน HP Solution Center (ศูนย
บริการโซลชูันของ HP)

เคล็ดลับ หาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP)
บนเครื่องคอมพิวเตอรไมมไีอคอนใดๆ แสดงวาอาจมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน
ในระหวางการติดต้ังซอฟตแวร ในการแกปญหานี้ ใหใช Control
Panel (แผงควบคุม) ใน Windows เพ่ือยกเลิกการติดต้ังซอฟตแวร
HP Photosmart จากนั้นจึงติดต้ังซอฟตแวรใหม สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูวิธีใชบนหนาจอที่มาพรอมกับ HP All-in-One

การเปดซอฟตแวร HP Photosmart Mac บนเครื่อง Mac
1. ใหคลิกรูปไอคอน HP Photosmart Studio ใน Dock
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หนาตาง HP Photosmart Studio จะปรากฏขึ้น เพ่ือใหทานสามารถ
จัดการ แกไข และใชภาพถายรวมกัน

หมายเหตุ บนเครื่อง Mac คุณลักษณที่สามารถใชไดใน
ซอฟตแวร HP Photosmart Mac จะแตกตางกันไปตามอุปกรณ
ที่เลือก

2. บนทาสกบาร HP Photosmart Studio ใหคลิก Devices (อุปกรณ)
หนาตาง HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) จะปรากฏขึ้น

3. ในสวน Select Device (เลือกอุปกรณ) ใหคลิกไอคอนของ HP All-in-
One
จากที่นี่ ทานสามารถสแกน ทําสําเนา และดําเนินการบํารุงรักษา เชน การ
ตรวจสอบระดับหมึกของตลับหมึกพิมพ

บท 1
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2 คนหาขอมูลเพิ่มเติม

ทานสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ มากมาย ท้ังสิ่งพิมพและขอความบนหนาจอ
ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP All-in-One

แหลงขอมูล

คูมือการติดต้ัง

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

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

หากเกิดปญหาในระหวางการตั้งคา โปรดดูวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนในบทสุดทายของคูมือการติดต้ัง หรือดูท่ี ขอมูลเกี่ยว
กับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตน ในคูมือการใชงาน

HP Photosmart  
2600 series printer 
User Guide

คูมือการใชงาน

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

HP Photosmart Software Tour (Windows)
HP Photosmart Software Tour เปนวิธีการโตตอบที่สนุก
ในการดูภาพรวมแบบยอๆ ของซอฟตแวรที่รวมอยูใน HP All-
in-One ของทาน ทานจะไดเรียนรูวิธีการติดต้ังซอฟตแวรกับ
HP All-in-One เพ่ือชวยในการแกไข จัดเรียง และพิมพภาพ
ถายของทาน
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วิธใีชบนหนาจอ

วิธีใชบนหนาจอจะใหคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของ HP All-in-One ที่ไมไดระบุไวในคูมือผูใช
รวมถึงคุณลักษณะที่สามารถใชงานไดโดยการใชซอฟตแวรที่
ทานติดต้ังกับ HP All-in-One เทาน้ัน

HP Photosmart Software Help (วิธใีช HP
Photosmart Software) (Windows)
● หัวขอ ใชวิธใีชใหคุมคาทีสุ่ด จะใหขอมูลเกี่ยวกับการใชวิธี

ใช (Help) บนหนาจอเพื่อทราบถึงคําแนะนําสําหรับการ
ใชซอฟตแวร HP Photosmart หรือ HP All-in-One
หัวขอดังกลาวจะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการดูภาพวิดีโอการ
ทํางานทั่วไปท่ีสามารถใชงานไดกับซอฟตแวรและ
อุปกรณของทาน

● หัวขอ คําแนะนําวิธกีารใชงานแตละขั้นตอน จะใหขอมูล
เกี่ยวกับการใชซอฟตแวร HP Photosmart กับ
HP All-in-One

● หัวขอสํารวจดสูิ่งทีท่านสามารถทําไดจะใหขอมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับสิ่งทีส่รางสรรคและเปนไปไดที่ทานสามารถทําได
ดวยซอฟตแวร HP Photosmart และ HP All-in-One

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

HP Photosmart Mac Help (Mac)
● หัวขอ ควรทําอยางไร? จะใหขอมูลการเขาถึงวิดีโอที่

แสดงวิธีการทํางานโดยทั่วไป
● หัวขอ เริ่มใชงาน จะใหขอมูลเกี่ยวกับการนําเขา การปรับ

เปลี่ยนและการใชงานรูปภาพของทานรวมกัน
● หัวขอการใชวิธใีช  จะใหขอมูลเกี่ยวกับการคนหาขอมูล

จากวิธีใชบนหนาจอ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การใช Help (วิธีใช) บนหนาจอ

หนาจอวิธใีชจากอุปกรณของทาน

อุปกรณของทานสามารถแสดงวิธีใชบนหนาจอได และจะมี
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอตางๆ

บท 2
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การเขาดูวิธใีชบนหนาจอจากแผงควบคุม
1. กดปุม ตั้งคา
2. กด  จนกวาหัวขอที ่ เหมาะสมจะปรากฏ จากนั้นกด OK

หัวขอวิธีใชจะปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร

Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดซึ่งอาจไมพบใน
เอกสารอื่นๆ

ติดต้ังซอฟตแวรเพ่ือเขาสูไฟล Readme

www.hp.com/
support

ในกรณีที่ทานเช่ือมตออินเทอรเน็ต ทานสามารถหาวิธีใชและ
บริการสนับสนุนไดจากเว็บไซตของ HP เว็บไซตนี้จะใหขอมูล
ดานเทคนิค ไดรเวอร วัสดุและการสั่งซื้อ

การใช Help (วิธใีช) บนหนาจอ
คูมือการใชงานจะแสดงคุณลักษณะตัวอยางเพื่อใหทานสามารถเริ่มใชงาน
HP All-in-One สํารวจ Help (วิธีใช) บนหนาจอที่มาพรอมกับอุปกรณเพ่ือดู
ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทั้งหมดท่ี HP All-in-One สนับสนุน

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

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

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

(ทําตอ)
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วิธกีารเขาถึง HP Photosmart Software Help (วิธใีช HP
Photosmart Software) บนคอมพิวเตอรระบบ Windows
1. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) ใหคลิกแท็บ

ของ HP All-in-One
2. ในสวน Device Support (การสนับสนุนอุปกรณ) ใหคลิก

Onscreen Guide (คูมือบนหนาจอ) หรือ Troubleshooting (วิธี
การแกไขปญหาเบื้องตน)
– ถาทานคลิก Onscreen Guide (คูมือบนหนาจอ) เมนูปอปอัพจะ

ปรากฏขึ้น ทานสามารถเลือกเปดหนาตอนรับของระบบ Help (วิธี
ใช) ทั้งหมดหรือไปที่ Help (วิธีใช) เฉพาะสําหรับ HP All-in-One
ของทาน

– ถาทานคลิก Troubleshooting (วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน)
หนา Troubleshooting and support (วิธีการแกไขปญหา

ตนและการสนับสนุน) จะเปดข้ึน
แผนภาพตอไปน้ีจะเนนคุณลักษณะตางๆ เพ่ือใหทานไดคนหาจาก Help
(วิธีใช)

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

แท็บ Contents (สารบัญ) Index (ดัชน)ี และ Search (การคนหา)
แท็บ Contents (สารบัญ) Index (ดัชนี) และ Search (การคนหา) จะชวย
ทานคนหาหัวขอใน HP Photosmart Software Help (วิธีใช HP
Photosmart Software)
● Contents (สารบัญ)
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แท็บ Contents (สารบัญ) จะแสดงหัวขอแบบมุมมองที่ไลลงมาจากดาน
บน ซึ่งคลายกับตารางสารบัญในหนังสือ มุมมองน้ีมีประโยชนสําหรับคนหา
ขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่ง เชนการพิมพภาพ
ถาย
– หากตองการขอมูลเกี่ยวกับหนาที่และคุณลักษณะที่พรอมใชงานจาก

แผงควบคุมของ HP All-in-One ใหเปดคูมือ วิธใีช 6300 series
ที่อยูใกลกับดานลางของรายการ

– หากตองการขอมูลวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ HP All-in-
One ใหเปดคูมือ Troubleshooting and support (วิธีการ
แกไขปญหาเบื้องตนและการสนับสนุน) และเปดคูมือ การแกไข
ปญหาเบื้องตนของ 6300 series

– คูมืออื่นๆ ที่มีช่ืออยูในแท็บ Contents (สารบัญ) จะมขีอมูลเกี่ยวกับ
การใชซอฟตแวร HP Photosmart เพ่ือทําใหงานบน HP All-in-
One เสร็จสมบูรณ

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

● Index (ดัชน)ี
แท็บ Index (ดัชนี) จะมีรายการดัชนีเรียงตามลําดับอักษรที่สอดคลองกับ
หัวขอใน HP Photosmart Software Help (วิธีใช HP
Photosmart Software)

ทานสามารถใชแถบเลื่อนทางดานขวาของ
รายการเพื่อดูรายการขอมูลตางๆ หรือ
สามารถพิมพคําสําคัญลงในชองขอความ
ดานบนรายการได ขณะที่พิมพ รายการ
ขอมูลดัชนีจะไปยังแถวขอมูลท่ีเร่ิมตนดวย
ตัวอักษรที่ทานพิมพโดยอัตโนมัติ
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เมื่อทานเห็นรายการดัชนีท่ีอาจจะเกี่ยวของกับขอมูลที่กําลังพยายามคนหา
ใหดับเบิลคลิกที่รายการดัชนีนั้น
– ถามีหัวขอเพียงหัวขอเดียวในวิธีใชที่เกี่ยวของกับรายการดัชนี หัวขอ

ดังกลาวจะปรากฏในสวนแสดงผลทางดานขวา
– ถามีหัวขอหลายหัวขอทีเกี่ยวของ กรอบโตตอบ Topics Found

(หัวขอที่พบ) จะปรากฏขึ้นมา ดับเบิลคลิกหัวขอใดๆ ที่อยูในกรอบ โต
ตอบเพื่อดูหัวขอนั้นในสวนแสดงผล

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

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

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

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

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

สามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมได บางครั้งลิงคจะเปดหัวขอใหมในสวนแสดง
ผลโดยอัตโนมัติ และในบางครั้ง อาจมหัีวขอที่เกี่ยวของกันมากกวาหนึ่ง
ขอ ถาเปนเชนนั้น กรอบโตตอบ Topics Found (หัวขอที่พบ) จะ

ปรากฏขึ้น ดับเบิลคลิกที่หัวขอใดๆ ในกรอบโตตอบเพื่อดูหัวขอนั้นในสวน
แสดงผล

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

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

แถบเครื่องมือ Help (วิธใีช)
แถบเครื่องมือ Help (วิธีใช) ตามที่แสดงไวดานลางจะมีปุมซึ่งนําทานไปยัง
ขอตางๆ ใน Help (วิธีใช) ได ทานสามารถยอนกลับและขามหัวขอที่ดูแลวได

หรืออาจคลิกที่ปุม Home (หนาแรก) เพ่ือกลับไปสูหนาหลักใน
HP Photosmart Software Help (วิธีใช HP Photosmart Software)
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1 Show/Hide (แสดง/ซอน)
2 Back (ยอนกลับ)
3 Forward (ไปขางหนา)
4 Home (หนาแรก)
5 Print (พิมพ)
6 Options (ตัวเลือก)

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

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

การเขาถึง HP Photosmart Mac Help
➔ บนเมนู Help (วิธีใช) ใน HP Photosmart Studio ใหเลือก HP

Photosmart Mac Help
HP Photosmart Mac Help จะปรากฏขึ้น แผนภาพตอไปน้ีจะเนน
คุณลักษณะตางๆ เพ่ือใหทานไดคนหาจาก Help (วิธีใช)
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1 บานหนาตางสารบัญ
2 สวนแสดงผล
3 แถบเครื่องมือ Help (วิธีใช)

บานหนาตางสารบัญ

หนาตาง HP Photosmart Mac Help จะเปดข้ึนใน Help Viewer (ตัว
เรียกดูวิธีใช) โดยจะแบงหนาตางออกเปนสองหนาตาง เมื่อทานเปด Help (วิธี
ใช) เปนคร้ังแรก บานหนาตางทางซายจะมีรายการสวนตางๆ ใน Help 

ใช) ซึ่งเกี่ยวของกับ HP All-in-One และซอฟตแวร
● หากตองการขอมูลเกี่ยวกับหนาที่และคุณลักษณะที่สามารถเรียกใชงานจาก

แผงควบคุมของ HP All-in-One ใหดับเบิลคลิกสวน วิธใีช 6300 series
● สําหรับขอมูลวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ HP All-in-One ให

เบิลคลิกสวน การแกไขปญหาเบื้องตนของ 6300 series
● สวนอ่ืนๆ ที่มช่ืีออยูในบานหนาตาง Contents (สารบัญ) จะมขีอมูลเกี่ยว

กับการใชซอฟตแวร HP Photosmart Mac เพ่ือทําใหงานเสร็จสมบูรณ
หลังจากทานเลือกสวนของ Help (วิธีใช) ที่จะดูแลว บานหนาตาง Contents
(สารบัญ) จะเปล่ียนไปแสดงมุมมองของหัวขอในสวนน้ีจากบนลงลางเชนเดียว
กับสารบัญในคูมือ ซึ่งจะเปนประโยชนเมื่อตองการคนหาขอมูลท้ังหมดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่ง เชน การพิมพภาพถาย
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สวนแสดงผล

สวนแสดงผลในหนาตางดานขวาจะแสดงผลหัวขอ Help (วิธีใช) ที่ทานเลือกใน
บานหนาตาง Contents (สารบัญ) หัวขอ Help (วิธีใช) ประกอบดวยคํา
อธิบาย คําแนะนําทีละข้ันตอน และภาพประกอบ ถามี
● หลายๆ หัวขอใน HP Photosmart Mac Help จะมขีอมูลเกี่ยวกับ

ใชคุณลักษณะจากแผงควบคุมบน HP All-in-One และจากซอฟตแวร
HP Photosmart Mac ใชแถบเลื่อนไปทางดานขวาของสวนแสดงผล
เพ่ือดูเน้ือหาทั้งหมดในหัวขอน้ันๆ บางครั้งอาจมองไมเห็นขอมูลที่สําคัญใน
หนาตางหากไมเลื่อนดู

● หัวขอมักจะมีลิงคหรืออางอิงไปยังหัวขออ่ืนๆ ในระบบวิธีใชที่ซึ่งทาน
สามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมได
– ถาหัวขอที่เกี่ยวของปรากฏในสวนเดียวกันของ Help (วิธีใช) หัวขอ

จะเปดข้ึนในสวนแสดงผลโดยอัตโนมัติ
– หากหัวขอที่เกี่ยวของแสดงอยูในสวนอื่นของ Help (วิธีใช) หัวขอ

ปจจุบันจะมีการอางอิงไปยังสวนท่ีทานตองการเปด หากตองการดู
สวนอ่ืนๆ ของ Help (วิธีใช) ใหคลิก Main Menu (เมนหูลัก) จาก
บานหนาตาง Contents (สารบัญ) ที่อยูทางซาย แลวคลิกสวนท่ี
เหมาะสม ทานสามารถกําหนดตําแหนงหัวขอที่เกี่ยวของไดโดยการ
ใชรายการหัวขอที่ปรากฏในบานหนาตาง Contents (สารบัญ) หรือ
ทานสามารถคนหาหัวขอไดตามที่อธิบายไวในสวนถัดไป

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

แถบเครื่องมือ Help (วิธใีช)
แถบเครื่องมือ Help (วิธีใช) ตามที่แสดงไวดานลางจะมีปุมซึ่งนําทานไปยัง
ขอตางๆ ใน Help (วิธีใช) ได ทานสามารถยอนกลับและขามหัวขอที่ดูแลวได

หรืออาจคลิกที่ปุม Home (หนาแรก) เพ่ือเขาถึงสวนอื่นๆ ของ HP
Photosmart Mac Help
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1 ยอนกลับ / ไปขางหนา
2 Home (หนาแรก)
3 สวนคนหา

แถบเครื่องมือ Help (วิธีใช) จะมชีองขอความซึ่งจะชวยใหทานคนหาคําที่ตอง
การไดจากระบบ Help (วิธีใช) ทั้งหมด เชน "borderless print" (พิมพแบบ
ไมมขีอบ)
หลังจากใสเกณฑการคนแลว ใหกด RETURN บนคียบอรดเพ่ือดูรายการหัวขอ
ทั้งหมดที่มีคําหรือวลีที่ทานปอนไว ผลจะแสดงอยูในตารางที่มีหลายคอลัมน แต
ละแถวจะมช่ืีอของ Topic (หัวขอ) และ Relevance (ความสัมพันธ)
(กําหนดตามความสัมพันธกับเกณฑการคนหา) หากทานใชระบบปฏิบัติการ
10.2.8 หรือ 10.3.x ผลการคนหาจะมี Location (ตําแหนง) ใน Help 

ใช) ซึ่งมหัีวขออยู
ตามคาดีฟอลตแลว ผลลัพธจะจัดเรียงตาม Relevance (ความสัมพันธ) ทั้งนี้
เพ่ือใหหัวขอที่ใกลเคียงกับเกณฑการคนหาที่สุดแสดงอยูดานบนสุดของรายการ
แสดงผลลัพธ ทานสามารถจัดเรียงผลลัพธตาม Topic (หัวขอ) หรือ
Location (ตําแหนง) (OS 10.2.8 หรือ 10.3.x) โดยคลิกที่สวนหัวตาราง
ของคอลัมนน้ัน หากตองการดูเน้ือหาของหัวขอ ใหดับเบิลคลิกที่แถวในตาราง
แสดงผลลัพธ หัวขอที่เลือกไวจะปรากฏขึ้น
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3 ขั้นตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง
HP All-in-One
หลังจากปฏิบัติตามข้ันตอนในคูมือติดต้ังแลว โปรดดูสวนน้ีเพ่ือชวยใหทาน

ต้ัง HP All-in-One ไดสําเร็จ ในสวนนี้จะมีขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการติดต้ัง
อุปกรณ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาลักษณะที่ตองการ
● ต้ังคาลักษณะที่ตองการ
● ขอมูลการเชื่อมตอ
● เช่ือมตอกับเครือขาย
● การติดต้ังโทรสาร

ตั้งคาลักษณะทีต่องการ
ทานสามารถเปลี่ยนคาบนเครื่อง HP All-in-One เพ่ือใหเครื่องทํางานตาม
ความตองการของทาน ตัวอยางเชน ทานสามารถกําหนดลักษณะท่ีตองการโดย
ทั่วไปของอุปกรณ เชน ภาษาที่ใชในการแสดงขอความ และวันที่และเวลาบน
จอแสดงผล ทานยังสามารถเรียกคืนคาเดิมของเคร่ืองที่กําหนดไวต้ังแตแรกซื้อ
ไดดวย ซึ่งวิธีนี้จะลบคาดีฟอลตใหมที่ทานกําหนดไว
● การกําหนดภาษาและประเทศภมูิภา ค
● การตั้งวันที่และเวลา
● การปรับระดับเสียง

การกําหนดภาษาและประเทศภมูภิา ค
การตั้งคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาคจะกําหนดวา เครื่อง HP All-in-One จะ
แสดงผลเปนภาษาใดบนหนาจอ โดยท่ัวไปทานจะไดกําหนดภาษาและประเทศ/
ภูมิภาคเมื่อติดต้ัง HP All-in-One เปนครั้งแรก อยางไรก็ตาม ทานสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคานี้ไดตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

วิธกีารกําหนดภาษาและประเทศ/ภูมิภาค
1. กด ตั้งคา
2. กด 7 จากนั้นกด 1

ซึ่งเลือก Preferences (คากําหนด) แลวเลือก Set Language &
Country/Region (กําหนดภาษา ประเทศ/ภูมิภาค)

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาษา เมื่อถึงภาษาท่ีทานตองการ ใหกดOK
4. หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือ Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือ No (ไมไช)
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5. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูประเทศ/ภูมิภาค เมื่อปรากฏประเทศ/ภูมิภาคที่
ตองการแลว ใหกด OK

6. หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือ Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือ No (ไมไช)

การตั้งวันทีแ่ละเวลา
ทานสามารถตั้งวันที่และเวลาไดจากแผงควบคุม รูปแบบของวันท่ีและเวลาจะ
ข้ึนอยูกับการตั้งคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาค เมื่อสงโทรสาร วันท่ีและเวลา
ปจจุบันจะถูกระบุไปพรอมกับช่ือของทานและหมายเลขโทรสาร โดยจะอยูใน
สวนหัวกระดาษโทรสาร

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภูมิภาค มกีฎหมายกําหนดใหระบุวันที่และ
เวลาท่ีสวนหัวกระดาษโทรสาร

หากเครื่อง HP All-in-One หยุดทํางานนานกวา 72 ช่ัวโมง ทานตองตั้งวันที่
และเวลาใหม

วิธกีารตั้งวันทีแ่ละเวลา
1. กด ตั้งคา
2. กด 6 จากนั้นจึงกด 3

ซึ่งจะเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Date and Time (วันทีแ่ละ
เวลา)

3. ใสเดือน วัน และป โดยกดท่ีปุมหมายเลขที่เหมาะสม ทานอาจใสวันที่ในรูป
แบบอื่นได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคของทาน

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

สําหรับ PM
วันท่ีและเวลาใหมจะปรากฎขึ้นบนจอแสดงผล

การปรับระดับเสียง
เครื่อง HP All-in-One มีระดับการปรับเสียงเรียกเขาและเสียงของลําโพงสาม
ระดับดวยกัน ระดับเสียงเรียกเขาคือระดับเสียงที่โทรศัพทดัง ระดับเสียงของ
ลําโพง คือระดับเสียงอื่นๆ เชน เสียงโทรออก เสียงสัญญาณโทรสาร และเสียง
ปุมกด คาดีฟอลตจะกําหนดเปน Soft (เบา)

วิธกีารปรับระดับเสียงจากแผงควบคุม
1. กด ตั้งคา
2. กด 4 จากนั้นกด 4 อีกครั้ง
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ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Ring and Beep Volume (ระดับเสียงเรียกเขาและเสียงสัญญาณ)

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

4. กด OK

ขอมูลการเชื่อมตอ
ทานสามารถใช HP All-in-One เปนเครื่องถายสําเนาแบบสแตนดอะโลน
เครื่องโทรสาร และเครื่องพิมพภาพถาย หรือทานสามารถเชื่อมตอ HP All-in-
One กับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณบลทููธเพื่อใหสามารถพิมพและใชคุณลักษณะ
ซอฟตแวรอื่นๆ ได ตัวเลือกการเชื่อมตออื่นๆ ที่ทานสามารถใชไดจะมกีารระบุ
ไวในสวนตอไปนี้

● ประเภทการเชื่อมตอที่สนับสนุน
● การเชื่อมตอโดยใชสายเคเบิล USB
● เช่ือมตอโดยใชระบบอีเทอรเน็ต
● การเชื่อมตอโดยการใช HP bt450 เครื่องพิมพและอะแดปเตอรเครื่องพีซี

ที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth®
● ต้ังคาการรักษาความปลอดภัยแบบ Bluetooth สําหรับ HP All-in-One
● ใชการเชื่อมตอ Bluetooth® เพ่ือพิมพจากคอมพิวเตอรของทาน
● การใชเครื่องพิมพรวมกัน

ประเภทการเชื่อมตอทีส่นับสนุน

รายละเอียด จํานวนของ
คอมพิวเตอรที่
แนะนําใหเช่ือมตอ 
เพื่อ ใหเกิดประสทิธิ
ภาพการทํางานสูงสุด

คุณสมบัตขิอง
ซอฟตแวรทีร่องรับ

คําแนะนําในการ
ติดต้ัง

การเชื่อมตอกับ
พอรท USB

คอมพิวเตอรหน่ึง
เครื่องจะเชื่อมตอ
ดวยสายเคเบิล
USB ไปยังพอรต
USB 2.0 HS ดาน
หลังบน HP All-in-
One

โดยจะรองรับ
คุณสมบัติทั้งหมด
ยกเวน Webscan*

ปฏิบัติตามคําแนะ
นําอยางละเอียดในคู
มือการติดต้ัง
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รายละเอียด จํานวนของ
คอมพิวเตอรที่
แนะนําใหเช่ือมตอ

 เพื่อใหเกิดประสทิธิ
ภาพการทํางานสูงสุด

คุณสมบัตขิอง
ซอฟตแวรทีร่องรับ

คําแนะนําในการ
ติด ต้ัง

การเชื่อมตอ
แบบอีเทอรเน็ต
(แบบใชสาย)

คอมพิวเตอรท่ีเช่ือม
ตอกับ HP All-in-
One ดวยการใชฮับ
หรือเราเตอรสูงสุด
หาเครื่อง

รองรับคุณสมบัติทั้ง
หมด รวมถึง
Webscan

ปฏิบัติตามคําแนะ
นําในคูมือการ
ติด ต้ัง และศึกษาคํา
แนะนําเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ เช่ือมตอกับ
เครือขาย ในคูมือผู
ใชนี้

HP bt450 เครื่อง
พิมพและ
อะแดปเตอรเครื่อง
พีซีที่มเีทคโนโลยีไร
สาย Bluetooth®

อุปกรณ
Bluetooth หรือ
คอมพิวเตอรหน่ึง
เครื่อง

การพิมพจาก
อุปกรณ
Bluetooth เชน
PDA หรือโทรศัพท
ท่ีมกีลอง หรือเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ี
สามารถใช
Bluetooth ได

ปฏิบัติตามคําแนะ
นําใน การเชื่อมตอ
โดยการใช
HP bt450 เครื่อง
พิมพและ
อะแดปเตอรเครื่อง
พีซีท่ีมเีทคโนโลยีไร
สาย Bluetooth®

การใชเครื่องพิมพ
รวมกัน

คอมพิวเตอรสูงสุด
หาเครื่อง

คอมพิวเตอรโฮสต
ตองเปดอยูตลอด
เวลา ไมเชนน้ัน
คอมพิวเตอรเครื่อง
อ่ืนจะไมสามารถ
พิมพไปยัง HP All-
in-One

รองรับคุณสมบัติทั้ง
หมดที่อยูบน
คอมพิวเตอรโฮสต
สําหรับคอมพิวเตอร
เครื่องอื่นรองรับ
เฉพาะการพิมพ

ปฏิบัติตามคําแนะ
นําใน การใชเครื่อง
พิมพรวมกัน

* หากตองการขอมูลเก่ียวกับ Webscan โปรดดูท่ีวิธีใชบนหนาจอ

การเชื่อมตอโดยใชสายเคเบิล USB
โปรดอานคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One สําหรับวิธีการใช
สายเคเบิล USB เพ่ือเช่ือมตอคอมพิวเตอรเขากับพอรต USB ดานหลังอยาง
ละเอียด

บท 3
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เชื่อมตอโดยใชระบบอีเทอรเน็ต
HP All-in-One สนับสนุนการเชื่อมตอเครือขายอีเธอรเน็ต 10 Mbps และ
100 Mbps สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับ

ขายอีเธอรเน็ต (แบบใชสาย) อันดับแรกใหดูที่คูมือการติดต้ังซึ่งมาพร
อมกับอุปกรณ และโปรดดู เช่ือมตอกับเครือขาย สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม

การเชื่อมตอโดยการใช HP bt450 เครื่องพิมพและอะแดปเตอรเครื่องพซีทีีม่ี
เทคโนโลยไีรสาย Bluetooth®

HP bt450 เครื่องพิมพ และ PC Adapter พรอม Bluetooth® Wireless
Technology จะชวยใหทานสามารถพิมพภาพตางๆ จากอุปกรณ Bluetooth
สวนใหญไปยัง HP All-in-One โดยไมตองใชการเชื่อมตอสายเคเบิล เพียง
เสียบ HP bt450 เขากับพอรต USB ดานหนาและพิมพจากอุปกรณ
Bluetooth เชน PDA หรือโทรศัพทมือถือที่มีกลองถายรูป

หมายเหตุ ทานยังสามารถใชเทคโนโลยี Bluetooth เพ่ือพิมพจาก
คอมพิวเตอรไปยัง HP All-in-One

การเชื่อมตอ HP bt450 เขากับ HP All-in-One
1. เสียบ HP bt450 เขาไปในพอรต USB ดานหนา (แสดงในภาพขางลาง)

2. อุปกรณ Bluetooth บางตัวจะแลกเปลี่ยนที่อยูอุปกรณเมื่ออุปกรณทั้งสอง
สื่อสารกันและจะสรางการเชื่อมตอ และอุปกรณ Bluetooth บางอยางจะ
แสดงชื่อของเครื่องพิมพเมื่อมีการเชื่อมตอ หากทานไมตองการชื่อที่เปนคา
ดีฟอลตปรากฏเปนเปนช่ือของ HP All-in-One ทานสามารถเปลี่ยนช่ือ
อุปกรณได
ปฏิบัติดังตอไปนี้ ตามความเหมาะสม

วิ ธกีารคนหาทีอ่ยูของอุปกรณบน HP All-in-One
a. กด ตั้งคา
b. กด 9 จากนั้นกด 1

คูมือการใชงาน 35

ข
ั้น
ต
อน
เม
ื่อเสร็จสิ้น

การต
ิดต
ั้งผลติภ

ณั
ฑ


บเครือ

http://www.antennahouse.com/


ซึ่งจะเลือก Bluetooth แลวเลือก Device Address (ทีอ่ยู
อุปกรณ) Device Address (ทีอ่ยูอุปกรณ) จะปรากฏขึ้น ซึ่งจะเปน
การอานเพียงอยางเดียว

c. หากตองการใสท่ีอยูเขาไปในอุปกรณ ใหปฏิบัติตามวิธีการที่มาพรอม
กับอุปกรณ Bluetooth ของทาน

วิธเีปลี่ยนชื่ออุปกรณของ HP All-in-One จากชื่อทีเ่ปนคาดฟีอลต
a. กด ตั้งคา
b. กด 9 จากนั้นกด 2

ซึ่งจะเลือก Bluetooth แลวเลือก Device Name (ชื่ออุปกรณ)

หมายเหตุ HP All-in-One จะมาพรอมกับช่ือท่ีกําหนดไวแลว
ของ "Officejet 6300 Series"

c. ใชแปนตัวเลขเพื่อใสช่ือใหม
d. เมื่อทานใสช่ือของ HP All-in-One เรียบรอยแลว ใหกด OK

ช่ือที่ทานใสจะปรากฏบนอุปกรณ Bluetooth ของทานเมื่อทานเช่ือม
ตอกับ HP All-in-One เพ่ือพิมพ

3. กด OK เพ่ือออกจาก Setup menu (เมนกูารตั้งคา)

ตั้งคาการรักษาความปลอดภัยแบบ Bluetooth สําหรับ HP All-in-One
ทานสามารถเรียกใชงานคาความปลอดภัยของเครื่องพิมพไดโดยผานเมนู
Bluetooth บน HP All-in-One กด ตั้งคา บนแผงควบคุม และเลือก
Bluetooth จาก Setup Menu (เมนกูารตั้งคา) จากเมนู Bluetooth ทาน
สามารถ

● ขอการรับรองรหัสผานกอนท่ีใครจะสั่งพิมพไปยัง HP All-in-One จาก
อุปกรณ Bluetooth

● ทําให HP All-in-One มองเห็นหรือไมเห็นอุปกรณ Bluetooth ที่อยูภาย
ในขอบเขต

● ใชพาสคียเพ่ือตรวจสอบอุปกรณบลูทูธ
● ต้ังคาเครื่อง HP All-in-One ไมใหอุปกรณ Bluetooth มองเห็น
● คา Bluetooth ใหมบน HP All-in-One

บท 3
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ใชพาสคียเพื่อตรวจสอบอปุกรณบลทูธู

ทานสามารถตั้งคาระดับการรักษาความปลอดภัยของ HP All-in-One เปน
Low (ต่ํา) หรือ High (สูง) อยางใดอยางหนึ่งได
● Low (ต่ํา): เครื่อง HP All-in-One ไมตองใชรหัสผาน อุปกรณ

Bluetooth ใดๆ ที่อยูภายในขอบเขตสามารถสั่งพิมพได

หมายเหตุ การตั้งคาความปลอดภัยดีฟอลตเปน Low (ต่ํา) การ
รักษาความปลอดภัยระดับตํ่าไมตองใชการรับรอง

● High (สูง): เครื่อง HP All-in-One ตองใชรหัสผานจากอุปกรณ
Bluetooth กอนจะอนุญาตใหอุปกรณดังกลาวสงงานพิมพไปยังเครื่อง

หมายเหตุ HP All-in-One จะมาพรอมกับรหัสผานที่มกีารกําหนดไว
กอนแลวซึ่งต้ังไวเปนเลขศูนยสี่ตัว "0000"

การกําหนด HP All-in-One ใหตองใชการรับรองรหัสผาน
1. กด ตั้งคา
2. กด 9 จากนั้นกด 3

ซึ่งจะเลือก Bluetooth แลวเลือก Passkey (รหัสผาน)
3. ใชแปนตัวเลขเพื่อใสรหัสผานใหม

หมายเหตุ รหัสผานตองมีความยาว 1 ถึง 4 อักขระ และสามารถ
ประกอบดวยตัวเลขได

4. เมื่อทานใสรหัสผานเสร็จเรียบรอยแลว ใหกด OK
เมนู Bluetooth จะปรากฏขึ้น

5. กด 5 เพ่ือเลือก Security level (ระดับความปลอดภัย)
6. กด OK เพ่ือเลือก High (สูง)

ความปลอดภัยในระดับสูงจะมีการตรวจสอบพาสคีย
การรับรองรหัสผานจะมีการกําหนดใหกับ HP All-in-One ของทาน

ตั้งคาเครื่อง HP All-in-One ไมใหอุปกรณ Bluetooth มองเห็น
ทานสามารถตั้งคา HP All-in-One เปนอุปกรณ Bluetooth (สาธารณะ)
Visible to all (แสดงทั้งหมด) หรือต้ังคา Not visible (ไมแสดง) เปนอยาง
อื่น (สวนตัว) อยางใดอยางหนึ่งได
● Visible to all (แสดงทั้งหมด) อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ที่อยูภายใน

ขอบเขตสามารถสั่งพิมพไปยังเครื่อง HP All-in-One ได
● Not visible (ไมแสดง) เฉพาะอุปกรณ Bluetooth ท่ีมทีี่อยูอุปกรณของ

เครื่อง HP All-in-One เทานั้นที่สามารถสั่งพิมพได
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หมายเหตุ HP All-in-One จะมาพรอมกับระดับความสามารถในการ
เขาถึงคาดีฟอลตของ Visible to all (แสดงทั้งหมด)

วิธกีารกําหนด HP All-in-One เปนมองไมเห็น
1. กด ตั้งคา บนแผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด 9 จากนั้นกด 4

ซึ่งจะเลือก Bluetooth แลวเลือก Visibility (ความสามารถในการมอง
เห็น)

3. กด  เพ่ือเลือก Not visible (ไมแสดง) แลวกด OK
HP All-in-One จะไมสามารถเขาถึงอุปกรณ Bluetooth ท่ีไมไดบันทึก
อยูอุปกรณไว

คา Bluetooth ใหมบน HP All-in-One
ทานสามารถตั้งคา Bluetooth ทั้งหมดใน HP All-in-One ใหกลับเปนคาดี
ฟอลตท่ีโรงงานกําหนดไวได

หมายเหตุ เลือกเฉพาะ Reset Bluetooth (ต้ังคา Bluetooth
ใหม) หากทานตองการคืนคา HP All-in-One Bluetooth ทั้งหมดกลับ
เปนคาดีฟอลตจากโรงงาน

หากตองการตั้งคา Bluetooth ใหม
1. กด ตั้งคา บนแผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด 9 จากนั้นกด 6

ซึ่งเลือก Bluetooth แลวเลือก Reset Bluetooth (ตั้งคา
Bluetooth ใหม)

ใชการเชื่อมตอ Bluetooth® เพื่อพิมพจากคอมพวิเตอรของทาน
การเชื่อมตอ Bluetooth เปนวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วในการพิมพภาพจาก
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน Bluetooth ไดโดยไมตองใชสายเคเบิล การเชื่อม
ตอ Bluetooth ทําใหทานสามารถเขาถึงคุณสมบัติการพิมพตางๆ แบบเดียวกับ
ที่เช่ือมตอ USB ได เชน ทานสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ รวมทั้ง
ปริมาณหมึกโดยประมาณที่เหลืออยูในตลับหมึกพิมพของทานได

หมายเหตุ ฟงกชันการทํางานของซอฟตแวรที่ใชไดกับการเชื่อมตอ
Bluetooth มีอยางเดียวคือการพิมพ ทานจะไมสามารถใชการสแกนและ
การโทรสารจาก-ซอฟตแวรผานการเชื่อมตอกับ Bluetooth ได อยางไร

บท 3
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ก็ตาม ฟงกชันการทําสําเนาและโทรสารแบบสแตนดอะโลน-ยังคงใชงาน
ไดอยู

กอนพิมพ ทานตองเชื่อมตอ HP bt450 เครื่องพิมพ และ PC Adapter ดวย
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth®เขากับ HP All-in-One

สําหรับผูใช Windows
ทานตองติดต้ัง Windows XP และ Microsoft Bluetooth® Protocol
Stack หรือ Widcomm Bluetooth® Protocol Stack เพ่ือเช่ือมตอเขากับ
HP All-in-One ทานสามารถติดต้ังไดทั้ง Microsoft Stack และ
Widcomm Stack บนเคร่ืองคอมพิวเตอร แตจะตองใชเพียงตัวใดตัวหนึ่งใน
การเชื่อมตอ HP All-in-One
● Microsoft stack หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานติดต้ัง Windows

XP ที่ม ีService Pack 2 แสดงวาเครื่องคอมพิวเตอรของทานมี
Microsoft Bluetooth® Protocol Stack Microsoft stack ชวยให
ทานสามารถติดต้ังอะแดปเตอร Bluetooth® ภายนอกไดโดยอัตโนมัติ
หากอะแดปเตอร Bluetooth® ของทานสนับสนุน Microsoft stack แต
ไมมกีารติดต้ังโดยอัตโนมัติ แสดงวาเครื่องคอมพิวเตอรของทานไมมี
Microsoft stack ตรวจสอบเอกสารที่มาพรอมกับอะแดปเตอร
Bluetooth® เพ่ือดูวาอะแดปเตอรน้ันสนับสนุน Microsoft stack หรือ
ไม

● Widcomm stack: หากทานมีเครื่องคอมพิวเตอรของ HP ที่มี
Bluetooth® ในตัว หรือหากทานติดต้ัง HP bt450 แสดงวาเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานมี Widcomm stack หากทานมเีครื่องคอมพิวเตอร
ของ HP และเสียบปลั๊ก HP bt450 เครื่องจะติดต้ังอัตโนมัติโดยใช
Widcomm stack

วิธกีารติดตั้งและการพิมพโดยใช Microsoft stack
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ลงบน

เครื่องคอมพิวเตอรแลว

หมายเหตุ วัตถุประสงคของการติดต้ังซอฟตแวรคือเพื่อตรวจสอบ
ใหแนใจวามไีดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับการเชื่อมตอ Bluetooth®

ดังนั้นหากทานติดต้ังซอฟตแวรเรียบรอยแลว ทานก็ไมจําเปนตอง
ติดต้ังใหมอีก หากทานตองการเชื่อมตอทั้ง USB และ Bluetooth®

เขากับ HP All-in-One ใหติดต้ังการเชื่อมตอ USB กอน สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารคูมือการติดต้ัง อยางไรก็ตาม หาก
ทานไมตองการเชื่อมตอ USB ใหเลือก Directly to the
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computer (ตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง) ในหนาจอ
Connection Type (ประเภทการเชื่อมตอ) และในหนาจอ
Connect Your Device Now (เช่ือมตออุปกรณของทานตอน
นี ้) ใหเลือกกลองกาเครื่องหมายที่อยูถัดจาก If you are unable
to connect your device now... (หากทานไมสามารถเชื่อม
ตออุปกรณไดในตอนนี้...) ท่ีดานลางของหนาจอ

2. ตอ HP bt450 เขากับพอรต USB ดานหนาของ HP All-in-One
3. หากทานใชอะแดปเตอร Bluetooth® ภายนอก โปรดตรวจสอบใหแนใจ

วาทานไดเปดเครื่องคอมพิวเตอรและตออะแดปเตอร Bluetooth® เขากับ
พอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอรแลว หากเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
ติดต้ัง Windows XP ที่มี Service Pack 2 ไดรเวอร Bluetooth® จะ
ถูกติดต้ังโดยอัตโนมัติ หากเครื่องแจงเตือนใหทานเลือกโปรไฟล
Bluetooth® ใหเลือก HCRP
หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานม ีBluetooth® ในตัว โปรดตรวจสอบให
แนใจวาทานไดเปดเครื่องคอมพิวเตอรแลว

4. ที่ทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เร่ิมใชงาน) แลวคลิก
Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)

5. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Add Printer (เพ่ิมเครื่องพิมพ)
6. คลิก Next (ถัดไป) แลวเลือก A Bluetooth Printer (เครื่องพิมพ

Bluetooth)
7. ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีหนาจอเพ่ือดําเนินการติดต้ังใหเสร็จสิ้น
8. สั่งพิมพสิ่งที่ตองการไปยังเคร่ืองพิมพใดๆ

วิธกีารติดตั้งและการพิมพโดยใช Widcomm stack
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ลงบน

เครื่องคอมพิวเตอรแลว

หมายเหตุ วัตถุประสงคของการติดต้ังซอฟตแวรคือเพื่อตรวจสอบ
ใหแนใจวามไีดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับการเชื่อมตอ Bluetooth®

ดังนั้นหากทานติดต้ังซอฟตแวรเรียบรอยแลว ทานก็ไมจําเปนตอง
ติดต้ังใหมอีก หากทานตองการเชื่อมตอทั้ง USB และ Bluetooth®

เขากับ HP All-in-One ใหติดต้ังการเชื่อมตอ USB กอน สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารคูมือการติดต้ัง อยางไรก็ตาม หาก
ทานไมตองการเชื่อมตอ USB ใหเลือก Directly to the
computer (ตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง) ในหนาจอ
Connection Type (ประเภทการเชื่อมตอ) และในหนาจอ
Connect Your Device Now (เช่ือมตออุปกรณของทานตอน
นี ้) ใหเลือกกลองกาเครื่องหมายที่อยูถัดจาก If you are unable
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to connect your device now... (หากทานไมสามารถเชื่อม
ตออุปกรณไดในตอนนี้...) ท่ีดานลางของหนาจอ

2. ตอ HP bt450 เขากับพอรต USB ดานหนาของ HP All-in-One
3. คลิกไอคอน My Bluetooth Places (จุด Bluetooth) บนเดสกท็อป

หรือในทาสกบาร
4. คลิก View devices in range (ดูรายชื่ออุปกรณ)
5. หลังจากพบเครื่องพิมพที่สามารถใชไดแลว ใหดับเบิลคลิกที่ช่ือของ

HP All-in-One เพ่ือสิ้นสุดการติดต้ัง
6. สั่งพิมพสิ่งที่ตองการไปยังเคร่ืองพิมพใดๆ

ผูใช Mac
ทานสามารถเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครื่อง Mac ท่ีม ีBluetooth®

ในตัว หรือทานสามารถติดต้ังอะแดปเตอร Bluetooth® ภายนอกได

วิธกีารติดตั้งและการพิมพโดยใช Bluetooth®

1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ลงบน
เครื่องคอมพิวเตอรแลว

2. ตอ HP bt450 เขากับพอรต USB ดานหนาของ HP All-in-One
3. กดปุม เปด บนแผงควบคุมเพื่อปด HP All-in-One และกดปุมเดิมอีกคร้ัง

เพ่ือเปดเครื่อง
4. ตออะแดปเตอร Bluetooth® เขากับเครื่องคอมพิวเตอร แลวเปดเครื่อง

ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับอะแดปเตอร
หรือหากเครื่องคอมพิวเตอรของทานมี Bluetooth® ในตัว ใหเปดเครื่อง
คอมพิวเตอร

5. เปด System Profiler (โปรไฟเลอรระบบ) จากโฟลเดอร
Applications:Utilities (แอพพลิเคชัน:ยทูิลิต้ี)

หมายเหตุ ยูทิลิต้ีนี้มช่ืีอวา Printer Setup Utility (ยูทิลิต้ีติดต้ัง
เครื่องพิมพ) ในรุน 10.3 และรุนหลังจากน้ัน และมีช่ือวา Print
Center(ศูนยการพิมพ) ในรุน 10.2.x

6. เลือก Bluetooth จากเมนูปอปอัพ แลวคลิก Add (เพ่ิม)
คอมพิวเตอรจะทําการคนหา HP All-in-One

7. ใหเลือก HP All-in-One จากรายการเครื่องพิมพ แลวคลิก Add (เพ่ิม)
HP All-in-One จะถูกเพ่ิมเขาไปในรายการเครื่องพิมพ

8. สั่งพิมพสิ่งที่ตองการไปยังเคร่ืองพิมพใดๆ
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การใชเครื่องพิมพรวมกัน
หากคอมพิวเตอรของทานอยูบนเครือขาย และคอมพิวเตอรเครื่องอื่นบน

ขายเช่ือมตอกับ HP All-in-One โดยใชสายเคเบิล USB ทานสามารถสั่
งพิมพไปยังเครื่องพิมพน้ันโดยใชคุณสมบัติการใชเครื่องพิมพรวมกัน

คอมพิวเตอรที่เช่ือมตอโดยตรงกับ HP All-in-One จะทําหนาที่เหมือนเปน
โฮสต สําหรับเครื่องพิมพและมคุีณสมบัติการทํางานเต็มรูปแบบ คอมพิวเตอร
เครื่องอื่นซึ่งเรียกวา ไคลเอ็นต จะเขาถึงไดเฉพาะคุณสมบัติการพิมพเทานั้น
ทานตองใชฟงกชันอื่นจากเครื่องคอมพิวเตอรโฮสตหรือจากแผงควบคุมบน
HP All-in-One

วิธกีารเปดใชงานเครื่องพิมพรวมกันบนคอมพิวเตอรระบบ Windows
➔ โปรดดูคูมือผูใชท่ีมาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีใชบนหนาจอ

Windows

วิ ธกีารเปดใชงานเครื่องพิมพรวมกันบนเครื่อง Mac
1. ในเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและแมขาย ใหปฏิบัติดังนี้

a. คลิก System Preferences (ลักษณะที่ตองการของระบบ) ใน
Dock หรือจากเมน ูApple (แอ็ปเปล) ใหเลือก System
Preferences (ลักษณะที่ตองการของระบบ)
กรอบโตตอบ System Preferences (ลักษณะที่ตองการของ
ระบบ) จะปรากฏขึ้น

b. ในสวน Internet & Network (เครือขายอินเทอรเน็ต) ใหคลิก
Sharing (การใชงานรวมกัน)

c. จากแท็บ Services (บริการ) ใหคลิก Printer Sharing (การใช
เครื่องพิมพรวมกัน)

2. ในเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและแมขาย ใหปฏิบัติดังนี้
a. คลิก System Preferences (ลักษณะที่ตองการของระบบ) ใน

Dock หรือจากเมน ูApple (แอ็ปเปล) ใหเลือก System
Preferences (ลักษณะที่ตองการของระบบ)
กรอบโตตอบ System Preferences (ลักษณะที่ตองการของ
ระบบ) จะปรากฏขึ้น

b. ในสวน Hardware (ฮารดแวร) ใหคลิก Print & Fax (พิมพโทร
สาร)
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c. ทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของทาน
• (OS 10.2.8 หรือ 10.3.x) จากแท็บ Printing (การพิมพ) ให

คลิกกลองกาเครื่องหมาย Share my printers with other
computers (ใชเครื่องพิมพรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรอื่น)

• (OS 10.4.x) คลิก Sharing (การใชงานรวมกัน) คลิกกลองกา
เครื่องหมาย Share this printer with other
computers (ใชเครื่องพิมพรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรอื่น)
แลวเลือกเครื่องพิมพท่ีจะใชงานรวมกัน

เชื่อมตอกับเครือขาย
ในสวนนี้จะอธิบายวิธีการเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายและการ
แกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขาย สําหรับความหมายของคําที่
เกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขายและขอมูลเกี่ยวกับการพิมพหรือการเปลี่ยนการตั้ง
คาเครือขาย โปรดดู Help (วิธีใช) บนหนาจอที่มาพรอมกับ HP All-in-One

หากทานตองการ โปรดดูสวนนี้

เช่ือมตอกับเครือขายแบบใชสาย
(อีเทอรเน็ต)

การติดต้ังเครือขายแบบใชสาย

ติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One
สําหรับใชงานในสภาพแวดลอมท่ีมี
การเชื่อมตอเครือขาย

การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเช่ือม
ตอเครือขาย

เพ่ิมการเชื่อมตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอรเพ่ิมเติมบนเครือขาย

การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิม
เติมบนเครือขาย

เปลี่ยน HP All-in-One จากการ
เช่ือมตอ USB เปนการเชื่อมตอ

ขาย

หมายเหตุ ใชคําแนะนําในสวนน้ี
หากทานติดต้ัง HP All-in-One
ดวยการเชื่อมตอ USB ไวในครั้ง
แรก และตอนนี้ตองการเปลี่ยนเปน
การเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย (อี
เธอรเน็ต)

การเปลี่ยน HP All-in-One จากการ
เช่ือมตอ USB เปนการเช่ือมตอ

ขาย

คนหาขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตน การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ต้ังคาเครือขาย
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การติดตั้งเครือขายแบบใชสาย
สวนน้ีจะอธิบายถึงวิธีการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับอีเธอรเน็ตเราเตอร
สวิตช หรือเราเตอรแบบไรสายโดยการใชสายเคเบิลอีเธอรเน็ตและติดต้ัง
ซอฟตแวร HP All-in-One สําหรับการเชื่อมตอเครือขาย ซึ่งเรียกวาเครือขาย
แบบใชสายหรือเครือขายอีเธอรเน็ต

สิ่งทีจ่ําเปนตองใชสําหรับเครือขายโครงสรางพื้นฐานแบบใชสาย

กอนที่จะเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย ควรตรวจสอบใหแนใจวา
ทานมีอุปกรณที่กําหนดครบทั้งหมดแลว

❑ เครือขายอีเทอรเน็ตที่ใชงานไดซึ่งรวมถึงเราเตอรอีเทอรเน็ต สวิตช หรือ
เราเตอรแบบไรสายท่ีมพีอรตอีเทอรเน็ต

❑ สายเคเบิลอีเทอรเน็ต CAT-5

ถึงแมวาสายเคเบิลอีเทอรเน็ตมาตรฐานจะดูคลายกับสายเคเบิลโทรศัพท
มาตรฐาน แตก็ไมอาจใชแทนกันไดเนื่องจากจํานวนของสายไฟในแตละ
ชนิดไมเทากัน และแตละชนิดจะมตัีวเช่ือมตอที่ตางกันดวยตัวเช่ือมตอสาย
เคเบิลอีเทอรเน็ต (หรือเรียกวา ตัวเช่ือมตอ RJ-45) จะกวางกวาและหนา
กวา และยังมแีถบ 8 แถบอยูท่ีดานปลาย ตัวเช่ือมตอสายโทรศัพทจะมี
เพียง 2 ถึง 6 แถบ

❑ เดสกท็อปคอมพิวเตอรหรือแลปท็อปที่มีการเชื่อมตอกับอีเทอรเน็ตหรือเรา
เตอรแบบไรสาย
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หมายเหตุ HP All-in-One สนับสนุนเครือขายอีเทอรเน็ตทั้ง 
10 Mbps และ 100 Mbps หากทานกําลังเลือกซื้อ network
interface card (NIC) หรือซื้อแลว โปรดแนใจวา การดนี้สามารถ
ทํางานไดดวยความเร็ว

❑ HP ขอแนะนําการใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเชน ดวยสายเคเบิล
หรือ DSL ทานจําเปนตองมกีารเช่ือมตออินเทอรเน็ตแบบความเร็วสูง
หากตองการเขาถึง HP Photosmart Share โดยตรงจากอุปกรณ
HP All-in-One

การเชื่อมตอ HP All-in-One กับเครือขาย
พอรตอีเธอรเน็ตจะอยูที่ดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

วิธกีารเชื่อมตอ HP All-in-One กับเครือขาย
1. ถอดปลั๊กสีเหลืองออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

2. เช่ือมตอสายเคเบิลอีเธอรเน็ตเขากับพอรทอีเธอรเน็ตท่ีอยูดานหลังของ
เครื่อง HP All-in-One

3. เช่ือมตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิลอีเทอรเน็ตเขากับพอรตบ
นเราเตอรอีเทอรเน็ต สวิตช หรือเราเตอรแบบไรสาย
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4. เมื่อทานเช่ือมตอ HP All-in-One กับเครือขายแลว ใหติดต้ังซอฟตแวร
ตามที่ระบุไวในสวนตอไป

การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย

ใชสวนนี้เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One บนเครื่องคอมพิวเตอร
Windows หรือ Macintosh ที่เช่ือมตอกับเครือขาย กอนที่จะติดด้ัง
ซอฟตแวร ควรตรวจสอบใหแนใจวาทานเชื่อมตอ HP All-in-One ตามที่
อธิบายไวในสวนกอนหนานี้

หมายเหต ุ1 หากทานต้ังคาเครื่องคอมพิวเตอรใหเช่ือมตอเขากับชุดของ
ไดรฟเครือขายแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องคอมพิวเตอรของ
ทานยังคงเชื่อมตอกับไดรฟเหลานั้นกอนการติดต้ังซอฟตแวร มฉิะนั้น
ซอฟตแวรการติดต้ัง HP All-in-One อาจพยายามใชอักษรระบุไดร
ฟตัวใดตัวหนึ่งที่มกีารสํารองไว และทานจะไมสามารถเขาถึงไดรฟ

ขายนั้นบนคอมพิวเตอรของทานได

หมายเหต ุ2 เวลาที่ใชในการติดต้ังอยูระหวาง 20 ถึง 45 นาที ข้ึนอยูกับ
ระบบปฏิบัติการของทาน จํานวนเนื้อท่ีที่วาง และความเร็วของตัว
ประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

การติดตั้งซอฟตแวร HP All-in-One ระบบ Windows
1. ออกจากแอพพลิเคชันทั้งหมดท่ีรันอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานและ

ไฟรวอลลทั้งหมดหรือซอฟตแวรตรวจสอบไวรัส
2. ใสแผนซดีี Windows ที่มาพรอมกับ HP All-in-One เขาในไดรฟซีดี

รอมของเครื่องคอมพิวเตอรและทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
3. หากกรอบโตตอบที่เกี่ยวของกับไฟรวอลลปรากฎขึ้น ใหดําเนินการดังตอ

ไปน้ี
– หนาจอ Issues Stopping Installation (เกิดปญหาทําใหหยุด

การติดต้ัง) หมายความวาไฟรวอลลหรือโปรแกรมปองกันสปายแวร
อาจกําลังรันอยูและรบกวนการติดต้ังซอฟตแวร HP เพ่ือใหการติดต้ัง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรปดไฟรวอลหรือโปรแกรมปองกันสปายแวร
ช่ัวคราวในระหวางการติดต้ัง โปรดดูคูมือการใชงานไฟรวอลลของ
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ทานสําหรับข้ันตอนตางๆ หลังจากติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลว ทาน
สามารถเปดใชไฟรวอลลหรือโปรแกรมปองกันสปายแวรไดใหม

หมายเหตุ หากหนาจอ Issues Stopping Installation
(เกิดปญหาทําใหหยุดการติดต้ัง) ปรากฏหลังจากที่ปดการใช
งานไฟรวอลลหรือโปรแกรมปองกันสปายแวรแลว ใหดําเนิน
การติดต้ังตอไป

– Notice about Firewalls (ประกาศเตือนเก่ียวกับไฟรวอลล)
หมายความวามกีารเปดใชงาน Microsoft Internet Connection
Firewall หรือ Windows Firewall คลิก Next (ถัดไป) เพ่ือ
อนุญาตใหโปรแกรม Setup (ต้ังคา) เปดพอรตที่จําเปนและดําเนิน
การติดต้ังตอไป ถา Windows Security Alert (การแจงเตือน
ความปลอดภัยของ Windows) ปรากฏขึ้นสําหรับโปรแกรมที่เผย
แพรโดย Hewlett-Packard โปรดยกเลิกการบล็อกโปรแกรมนี้

4. บนหนาจอ Connection Type (ประเภทของการเชื่อมตอ) ใหเลือก
Through the network (ผานเครือขาย) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
หนาจอ Searching (กําลังคนหา) จะปรากฏในขณะที่โปรแกรมการติด
ต้ังกําลังคนหา HP All-in-One บนเครือขาย

5. บนหนาจอ Printer Found (คนพบเครื่องพิมพ) ใหตรวจสอบวาคํา
อธิบายเครื่องพิมพ
หากพบเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งเครื่องบนเครือขาย หนาจอ Printers
Found (เครื่องพิมพท่ีพบ) จะปรากฏขึ้น เลือก HP All-in-One ท่ีทาน
ตองการเชื่อมตอ
หากตองการดูการตั้งคาอุปกรณของ HP All-in-One ใหพิมพหนาการ
กําหนดคาเครือขาย
a. กด ตั้งคา
b. กด 8  เพ่ือเลือก Network Setup (การตั้งคาเครือขาย)
c. กด 1

ซึ่งจะเปนการเลือก Print Network Settings (พิมพการตั้งคา
เครือขาย) และพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย

6. หากคําอธิบายของอุปกรณถูกตอง ใหเลือก Yes, install this printer
(ใช ติดต้ังเครื่องพิมพนี้)

7. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานใหมเพ่ือเสร็จ
สิ้นกระบวนการติดต้ัง
เมื่อทานเสร็จสิ้นการติดต้ังซอฟตแวรแลว เครื่อง HP All-in-One ของ
ทานจะพรอมสําหรับการใชงาน
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8. หากทานปดการใชงานไฟรวอลลหรือซอฟตแวรตรวจสอบไวรัสในเครื่อง
คอมพิวเตอรของทานแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานอีกครั้ง
แลว

9. เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน และสั่งพิมพหนาการทําทดสอบไปยังเครื่อง HP All-in-One

การติดตั้งซอฟตแวร HP All-in-One ระบบ Mac
1. ออกจากแอพพลิเคชันทั้งหมดท่ีรันบนเครื่อง Mac ของทาน
2. ใสแผนซดีี Macintosh ท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One เขาในไดรฟซีดี

รอมของเครื่องคอมพิวเตอร
3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP All-in-One installer (ตัวติดต้ัง)
4. ในกรอบโตตอบ Authenticate (การตรวจสอบผูใช) ใหปอนรหัสผาน

ของผูดูแลระบบที่ใชเขาถึงเครื่อง Mac หรือเครือขายของทาน
ซอฟตแวรตัวติดต้ังจะมองหาอุปกรณ HP All-in-One

5. จากกรอบโตตอบ HP Installer (ตัวติดต้ัง HP) ใหเลือกภาษาและ
HP All-in-One ที่ทานตองการเช่ือมตอ

6. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเสร็จสิ้นข้ันตอนการติดต้ังท้ังหมด รวมถึง
Setup Assistant (ตัวชวยติดต้ัง)
เมื่อทานเสร็จสิ้นการติดต้ังซอฟตแวรแลว เครื่อง HP All-in-One ของ
ทานจะพรอมสําหรับการใชงาน

7. เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่อง Mac ของทาน
และสั่งพิมพหนาการทําทดสอบไปยังเครื่อง HP All-in-One

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
● พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
● การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขาย

การเชื่อมตอเครื่องคอมพวิเตอรเพิ่มเติมบนเครือขาย
หากทานมีเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมบนเครือขายเดียวกันกับ HP All-in-
One ทานสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมกับ HP All-in-One ไดหลัง
จากที่ติดต้ังซอฟตแวร HP บนคอมพิวเตอรแตละเครื่องแลว เมื่อทานต้ังคา
HP All-in-One บนเครือขายแลว ทานไมจําเปนตองกําหนดคาอีกเมื่อเพิ่ม
คอมพิวเตอรบนเครือขาย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย
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การเปลี่ยน HP All-in-One จากการเชื่อมตอ USB เปนการเชื่อมตอเครือขาย
หากทานติดต้ังเครื่อง HP All-in-One ดวยการเชื่อมตอแบบ USB ในครั้ง
แรก ทานสามารถเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอเครือขายอีเธอรเน็ตไดในภายหลัง
หากทานเขาใจวิธีการเชื่อมตอเครือขายแลว ทานสามารถใชวิธีการทั่วไปดาน
ลางน้ีได

การเปลี่ยนการเชื่อมตอแบบ USB เปนการเชื่อมตอแบบใชสาย (อีเทอรเน็ต)
1. ใหถอดปลั๊กการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ HP All-in-One
2. เช่ือมตอสายเคเบิลอีเทอรเน็ตจากพอรตอีเทอรเน็ตที่อยูดานหลังของเครื่อง

HP All-in-One เขากับพอรตอีเทอรเน็ตที่มีอยูบนเราเตอร สวิตช หรือเรา
เตอรแบบไรสาย

3. รันซดีีการติดต้ัง เลือก Add a Device (เพ่ิมอุปกรณ) จากน้ันเลือก
Through the network (ผานเครือขาย)

4. (สําหรับ Windows เทานั้น) เมื่อการติดต้ังเสร็จสิ้น ใหเปด Printers
and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร) ใน Control Panel (แผงควบ
คุม) และลบเครื่องพิมพจากการติดต้ัง USB ครั้งกอนออก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
● การเชื่อมตอ HP All-in-One กับเครือขาย
● การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย

การติดตั้งโทรสาร 
หลังจากปฏิบัติตามข้ันตอนทั้งหมดในคูมือการติดต้ังแลว ใหปฏิบัติตามคําแนะ
นําในสวนนี้เพ่ือติดต้ังโทรสารใหเสร็จสมบูรณ โปรดเก็บคูมือการติดต้ังไว
สําหรับใชในภายหลัง

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

เคล็ดลับ ทานสามารถใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ัง
สาร) (Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทร

สาร) (Mac) เพ่ือชวยในการติดต้ังโทรสารไดอยางรวดเร็ว เชน โหมดรับ
สายหรือขอมูลบนหัวกระดาษโทรสาร ทานสามารถเขาสู Fax Setup
Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) (Windows) หรือ Fax Setup
Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทรสาร) (Mac) ไดทางซอฟตแวร ที่ทานติดต้ัง
ดวย HP All-in-One หลังจากที่รัน Fax Setup Wizard (ตัวชวย

ต้ังโทรสาร) (Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ัง
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โทรสาร) (Mac) ใหปฏิบัติตามข้ันตอนในสวนนี้เพ่ือใหการติดต้ังโทรสาร
เสร็จสมบูรณ

การตั้งคา HP All-in-One เพื่อใชโทรสาร
กอนที่ทานจะเร่ิมต้ังคา HP All-in-One เพ่ือสงโทรสาร ใหกําหนดชนิดของ
ระบบโทรศัพทที่ประเทศ/ภูมิภาคของทานใช วิธีการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือ
สงโทรสารนั้นแตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาทานมีระบบโทรศัพทแบบอนุกรม
หรือแบบขนาน

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

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภูมิภาคท่ีใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม
สายโทรศัพทที่มาพรอมกับ HP All-in-One อาจมีชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังเพิ่มเติมเพื่อตอกับโทรศัพท ซึ่งทําใหทานสามารถ
เช่ือมตออุปกรณโทรคมนาคมอื่นๆ เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังที่ทานใชเสียบเขากับ HP All-in-One

● หากประเทศ/ภูมิภาคของทานมีช่ืออยูในตารางดานลาง ทานอาจจะมรีะบบ
โทรศัพทประเภทขนานอยูก็เปนได ในโทรศัพทระบบขนาน ทานสามารถ
ตออุปกรณการโทรรวมกันเขากับสายโทรศัพทไดโดยการใชพอรต

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

หมายเหตุ หากระบบโทรศัพทของทานเปนแบบขนาน HP ขอแนะ
นําใหใชสายโทรศัพทแบบ 2 เสนที่มาพรอมกับเครื่อง HP All-in-
One เพ่ือตอเครื่อง HP All-in-One กับชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง

ประเทศ/ภูมิภาคทีใ่ชโทรศัพทระบบขนาน
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน
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เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร สเปน ไตหวัน

ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวียดนาม   

หากทานไมแนใจวาทานมรีะบบโทรศัพทชนิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบ
ขนาน) ใหตรวจสอบกับทางบริษัทโทรศัพทของทาน

การเลือกการตั้งคาโทรสารทีถู่กตองสําหรับบานหรือทีท่ํางานของทาน

ในการสงโทรสาร ทานตองรูวาอุปกรณและบริการประเภทไหน (ถามี) ที่ใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One ของทาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากทาน
อาจตองเชื่อมตออุปกรณสํานักงานที่มีอยูบางอยางเขากับ HP All-in-One โดย
ตรง และอาจจะตองเปลี่ยนการต้ังคาโทรสารบางอยางกอนท่ีจะสงโทรสารได
หากตองการทราบวิธีติดต้ัง HP All-in-One ที่บานหรือสํานักงานที่ดีที่สุด กอน
อื่น ใหทานอานคําถามในสวนน้ีแลวบันทึกคําตอบเอาไว จากนั้น ดูตารางใน
สวนตอไปแลวเลือกวิธีการติดต้ังท่ีแนะนําโดยใชผลคําตอบของทาน

โปรดอานและตอบคําถามตอไปนี้ตามลําดับคําถามดังที่ปรากฏ

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

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

ประเทศ/ภูมิภาคท่ีใชโทรศัพทระบบขนาน (ทําตอ)
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3. ทานใชบริการรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษจากผูใหบริการระบบโทรศัพท
ของทาน ซึ่งใหบริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียกเขาที่
แตกตางกันหรือไม?
❑ ใช ฉันใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษ
❑ ไมใช
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขาเฉพาะในสาย
เดียวกัน โดยไมตองตอบคําถามอื่นๆ
หากทานตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป
ทานไมแนใจวาใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษหรือไม? บริษัทโทรศัพท
หลายแหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาพิเศษที่ชวยใหทานใชหมายเลข
โทรศัพทหลายหมายเลขได โดยมีสายโทรศัพทเดียว
เมื่อทานใชบริการนี้ รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะ

ตางกันออกไป ตัวอยางเชน ทานสามารถมเีสียงเรียกเขาครั้งเดียว สองครั้ง
และสามครั้งสําหรับหมายเลขตางๆ ทานสามารถกําหนดใหเลขหมายหนึ่งมี
เสียงเรียกเขาดังหนึ่งครั้งเมื่อเปนสายสนทนา และอีกเลขหมายหนึ่งมีเสียง
เรียกเขาดังสองครั้งเมื่อไดรับสายโทรสาร ซึ่งจะชวยใหทานทราบความ
แตกตางเมื่อโทรศัพทดังวาเปนสายสนทนาหรือโทรสาร

4. ทานรับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่จะใชรับโทรสารดวย
HP All-in-One ใชหรือไม
❑ ใช ฉันรับสายสนทนา
❑ ไมใช
กรุณาตอบคําถามตอไป

5. ทานม ีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกันกับ
HP All-in-One ใชหรือไม?
❑ ใช ฉันมโีมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
❑ ไมใช
ทานไมแนใจวาใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชหรือไม? หากทาน
ตอบใช สําหรับคําถามตอไปน้ี ทานกําลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร
– ทานสงและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

ตางๆ ของคอมพิวเตอรผานทางการเชื่อมตอแบบ dial-up ใชหรือไม
– ทานรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ

dial-up connection?
– ทานใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-

up connection?
กรุณาตอบคําถามตอไป

บท 3
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6. ทานมีเครื่องตอบรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกับที่จะใช
รับสายโทรสารบน HP All-in-One ใชหรือไม
❑ ใช ฉันมเีครื่องตอบรับ
❑ ไมใช
กรุณาตอบคําถามตอไป

7. ทานสมัครบริการฝากขอความดวยเสียงผานทางบริษัทโทรศัพทของทาน
ดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกันที่ทานใชสําหรับการโทรเพื่อสงโทรสารบน
HP All-in-One ของทานใชหรือไม
❑ ใช ฉันใชบริการวอยซเมล
❑ ไมใช
หลังจากตอบคําถามเสร็จแลว โปรดดูสวนตอไปเพื่อเลือกวิธีติดต้ังโทรสาร
ในกรณีตางๆ

เลือกวิธติีดตั้งโทรสารสําหรับกรณขีองทาน

ตอนนี้เมื่อทานตอบคําถามทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณและบริการตางๆ ท่ีใชสาย
โทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One แลว ทานก็พรอมท่ีจะเลือกประเภทการ
ติดต้ังที่ดีที่สุดสําหรับบานหรือสํานักงาน

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

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

อุปกรณ/บริการอื่นๆ ที่
ใชสายรวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารที่
แนะนําสําหรับระบบ
โทรศัพทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารที่
แนะนําสําหรับระบบ
โทรศัพทแบบอนุกรม

ไมระบุ กรณี A: สายโทรสาร
แยกตางหาก (ไมไดใช
รับสายสนทนา)

กรณี A: สายโทรสาร
แยกตางหาก (ไมไดใช
รับสายสนทนา)
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อุปกรณ/บริการอื่นๆ ที่
ใชสายรวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารที่
แนะนําสําหรับระบบ
โทรศัพทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารที่
แนะนําสําหรับระบบ
โทรศัพทแบบอนุกรม

(ทานไดตอบคําถามทุก
ขอวา ไมใช)

บริการ DSL
(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 1 วา ใช)

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

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

ระบบ PBX หรือ ISDN
(ทานตอบใชสําหรับคํา
ถามท่ี 2 เทานั้น)

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

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

บริการเสียงเรียกเขา
พิเศษ

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 3 วา ใช)

กรณี D: โทรสารที่ใช
เสียงเรียกเขาเฉพาะใน
สายเดียวกัน

กรณี D: โทรสารที่ใช
เสียงเรียกเขาเฉพาะใน
สายเดียวกัน

สายสนทนา

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 4 วา ใช)

กรณี E: การใชสาย
สนทนา/โทรสารในสาย
เดียวกัน

กรณี E: การใชสาย
สนทนา/โทรสารในสาย
เดียวกัน

สายสนทนาและบริการ
วอยซเมล

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 4 และ 7 วา ใช)

กรณี F: ใชสายสนทนา/
โทรสารรวมกับ วอยซ
เมล

กรณี F: ใชสายสนทนา/
โทรสารรวมกับ วอยซ
เมล

โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 5 วา ใช)

กรณี G: สายโทรสารที่
ใชรวมกับโมเด็ม dial-
up ของคอมพิวเตอร
(ไมรับสายสนทนา)

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและโมเด็ม
dial-up ของ
คอมพิวเตอร

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 4 และ 5 วา ใช)

กรณี H: สายโทรสาร/
สายสนทนาที่ใชรวมกัน
กับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

ไมสามารถใชได

บท 3
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อุปกรณ/บริการอื่นๆ ที่
ใชสายรวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารที่
แนะนําสําหรับระบบ
โทรศัพทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารที่
แนะนําสําหรับระบบ
โทรศัพทแบบอนุกรม

สายสนทนาและเครื่อง
ตอบรับ

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 4 และ 6 วา ใช)

กรณี I: สายสนทนา/
โทรสารที่ใชรวมกับเครื่อง
ตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม
dial-up ของ
คอมพิวเตอร และเคร่ือง
ตอบรับโทรศัพท

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 4, 5 และ 6 วา ใช)

กรณี J: สายสนทนา/
สายโทรสารที่ใชรวมกับ
โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและเครื่อง
ตอบรับ

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม
dial-up ของ
คอมพิวเตอร และบริการ
ฝากขอความเสียง

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 4, 5 และ 7 วา ใช)

กรณี K: สายสนทนา/
สายโทรสารที่ใชรวมกับ
โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและบริการ
วอยซเมล

ไมสามารถใชได

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาโทรสารเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค โป
รดดูเว็บไซตการกําหนดคาโทรสารตามรายชื่อตอไปนี้

ออสเตรีย www.hp.com/at/faxconfig

เยอรมนี www.hp.com/de/faxconfig

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

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

สหราชอาณาจักร www.hp.com/uk/faxconfig

กรณ ีA: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมไดใชรับสายสนทนา)
หากทานมีสายโทรศัพทแยกตางหากที่ทานจะไมรับสายเพื่อสนทนา และทานไม
มีอุปกรณอื่นที่เช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ ใหต้ังคา HP All-in-One ของทาน
ตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

(ทําตอ)
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ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ

พอรต "1-LINE"

วิธกีารติดตั้ง HP All-in-One ดวยสายโทรสารแยกตางหาก
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียู
ในบานหรือสํานักงาน

2. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
3. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

เปนการตั้งคาที่นอยที่สุด (สองครั้ง)
4. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน HP All-in-One จะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียง
เรียกเขาตามจํานวนคร้ังท่ีทานกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer
(เสียงเรียกเขา) จากนั้นเครื่องจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องที่สง

สารมาและจะรับโทรสาร

กรณ ีB: การติดตั้ง HP All-in-One ทีม่ ีDSL
หากทานใชบริการ DSL ผานทางบริษัทโทรศัพท ใหใชคําแนะนําในสวนนี้เพ่ือ
เช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ DSL ระหวางชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและ
HP All-in-One ของทาน ตัวฟลเตอร DSL จะกําจัดสัญญาณดิจิตัลที่
อาจรบกวนเครื่อง HP All-in-One เพ่ือให HP All-in-One สามารถสื่อสาร

บท 3
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กับสายโทรศัพทไดอยางถูกตอง (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน)

หมายเหตุ ถาทานมีสาย DSL แตไมไดเช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ ทานจะ
ไมสามารถสงและรับโทรสารดวย HP All-in-One ได

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 DSL ฟลเตอรและสายโทรศัพทจากผูใหบริการ DSL ของทาน
3 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ

พอรต "1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One ทีม่ ีDSL
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของทาน
2. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียู
ในบานหรือสํานักงาน

3. ตอสายโทรศัพทจาก DSL ฟลเตอรเขากับแจ็คโทรศัพท

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

4. รันการทดสอบโทรสาร
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กรณ ีC: การติดตั้ง HP All-in-One ทีม่รีะบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN
หากทานใชระบบ PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ (converter/terminal
adapter) สําหรับ ISDN ตองปฏิบัติดังนี้
● หากทานใชระบบ PBX หรือใชอุปกรณแปลงสัญญาณสําหรับ ISDN

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

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

● หากทานใชระบบโทรศัพท PBX ใหต้ังเสียงเรียกสายซอนเปน "ปด"

หมายเหตุ ระบบดิจิตัล PBX หลายระบบจะมเีสียงเรียกสายซอนท่ี
ทางโรงงานไดต้ังให "เปด" ไว เสียงเรียกสายซอนจะรบกวนการสง
โทรสาร และทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารดวย HP All-in-
One ได ดูเอกสารที่มากับระบบโทรศัพท PBX เพ่ือทราบวิธีปด
เสียงของสายเรียกซอน

● หากทานใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพื่อไปสูระบบโทรศัพทภายนอก
กอนที่จะกดหมายเลขโทรสาร

● ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-
in-One เพ่ือเช่ือมตอเครื่องกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง เพราะหาก
ไมใชสายดังกลาว ทานอาจใชงานโทรสารไมได สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้
แตกตางจากสายโทรศัพททีท่านอาจมีอยูในบานหรือสํานักงาน หากสาย
โทรศัพทที่ใหมามขีนาดสั้นเกินไป ทานสามารถซื้อตัวตอพวงเพ่ือตอขยาย
สายโทรศัพทจากรานจําหนายเครื่องใชไฟฟาในทองถิ่น

กรณ ีD: โทรสารทีใ่ชเสียงเรียกเขาเฉพาะในสายเดียวกัน
หากทานสมัครบริการเสียงโทรศัพทเฉพาะ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของทาน) ที่
ทําใหทานสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหนึ่งสาย โดยที่แต
ละหมายเลขจะมรีูปแบบเสียงโทรศัพทที่แตกตางกัน ใหต้ังคา HP All-in-One
ตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้
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ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ

พอรต "1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One ทีม่บีริการเสียงโทรศัพทเฉพาะ
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียู
ในบานหรือสํานักงาน

2. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
3. เปลี่ยนการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ใหตรงกับรูป

แบบที่บริษัทโทรศัพทกําหนดมาใหสําหรับหมายเลขโทรสารของทาน

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One ถูกต้ังคามาจากโรงงานใหรับ
เสียงเรียกเขาทุกรูปแบบ หากทานไมไดต้ังคา Distinctive Ring
(เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ใหถูกตองตามรูปแบบเสียงเรียกเขาที่กําหนด
ใหกับหมายเลขโทรสาร HP All-in-One อาจรับทั้งสายสนทนาและ
สายโทรสารหรือไมรับสายใดๆ เลย

4. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ให
มีคานอยที่สุด (สองครั้ง)

5. รันการทดสอบโทรสาร

HP All-in-One จะรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาซึ่งทานเลือก (การ
ต้ังคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)) โดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียง
เรียกเขาตามจํานวนท่ีทานเลือก (การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียก
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เขา)) จากนั้นเครื่องจะเร่ิมสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องที่สงโทรสารมาและ
จะรับโทรสาร

กรณ ีE: การใชสายสนทนา/โทรสารในสายเดียวกัน
หากทานรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และ
ทานไมมอีุปกรณสํานักงานอื่นๆ (หรือเสียงฝากขอความ) บนสายโทรศัพท ให
เช่ือมตอ HP All-in-One ของทานตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ

พอรต "1-LINE"
3 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

บท 3
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ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ

พอรต "1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One ทีม่สีายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกัน
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียู
ในบานหรือสํานักงาน

2. ทานจะตองกําหนดวา จะใหเครื่อง HP All-in-One รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเองโดย
– หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหรับสาย อัตโนมัต ิเครื่องจะรับสาย

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด HP All-in-One จะไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หาก
สงสัยวาสายใดเปนสายสนทนา ทานตองรับสายกอนท่ี HP All-in-
One จะรับสาย หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสาย
อัตโนมัติ ใหเปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ

– หากทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง ทาน
ตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไม
สามารถรับโทรสารได หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับ
สายดวยตนเอง ใหปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
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3. รันการทดสอบโทรสาร
4. โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําขอใดขอหนึ่งดานลางนี้ โดยพิจารณาจากระบบ

โทรศัพทของทาน
– หากทานมีระบบโทรศัพทประเภทขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจาก

พอรตที่มปีาย 2-EXT บนดานหลังของ HP All-in-One แลวเช่ือม
โทรศัพทเขากับพอรตนี้

– หากทานมีระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ทานอาจเสียบสายโทรศัพทโดย
ตรงที่ดานบนของสายเคเบิล HP All-in-One ท่ีมกีารตอกับปลั๊กเสียบ
สายบนผนัง

หากทานรับสายโทรศัพทกอนที่ HP All-in-One จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสาร ทานจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตัว
เอง

กรณ ีF: ใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับ วอยซเมล
หากทานรับทั้งสายเพื่อสนทนาและสายเพื่อสงโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพท
เดียวกัน และทานยังสมัครบริการวอยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพทอีกดวย ให
ต้ังคาเครื่อง HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายในสวนนี้

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติหากทานใชบริการ
วอยซเมลในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมาย
ความวา ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทานตอง
การใหเครื่องรับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบโทรศัพท เพ่ือขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหมเพ่ือ
ใชรับสงโทรสารอยางเดียว
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ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ

พอรต "1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One ทีม่บีริการวอยซเมล
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียู
ในบานหรือสํานักงาน

2. ปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
3. รันการทดสอบโทรสาร

ทานตองเปนผูรับสายโทรสารที่เขามาดวยตนเอง ไมเชนนั้น HP All-in-One
จะไมสามารถรับโทรสารได

กรณ ีG: สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร (ไมรับสาย
สนทนา)
หากทานมีสายโทรสารที่ไมรับสายสนทนาและมโีมเด็ม dial-up คอมพิวเตอรที่
เช่ือมตอกับสายนี้ ใหต้ังคา HP All-in-One ตามที่อธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP All-
in-One ทานจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP All-in-One ใน
เวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน ทานไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสง
โทรสารหากทานกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขา
ใชงานอินเทอรเน็ต

คูมือการใชงาน 63

ข
ั้น
ต
อน
เม
ื่อเสร็จสิ้น

การต
ิดต
ั้งผลติภ

ณั
ฑ


http://www.antennahouse.com/


ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ

พอรต "1-LINE"
3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

การติดตั้ง HP All-in-One ทีม่โีมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต HP All-in-
One ที่อยูดานหลังเครื่อง 2-EXT

3. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียู
ในบานหรือสํานักงาน

4. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโ ทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคาน้ันเสีย

หมายเหตุ ถาทานไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

5. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
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6. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ให
มีคานอยที่สุด (สองครั้ง)

7. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน HP All-in-One จะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียง
เรียกเขาตามจํานวนคร้ังท่ีทานกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer
(เสียงเรียกเขา) จากนั้นเครื่องจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องที่สง

สารมาและจะรับโทรสาร

กรณ ีH: สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกันกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

หากทานรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและมี
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ดวย ใหต้ังคา
HP All-in-One ตามท่ีอธิบายไวในสวนน้ี
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP All-
in-One ทานจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP All-in-One ใน
เวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน ทานไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสง
โทรสารหากทานกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขา
ใชงานอินเทอรเน็ต

การตั้งคา HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอรมสีองวิธีที่แตกตางกัน ข้ึนอยู
กับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนที่ทานจะเริ่ม ให
ตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสอง
พอรต

● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมพีอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพท
สองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มพีอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาเครื่อง

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

พอรต "1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One บนสายโทรศั พทเดียวกันกับคอมพิวเตอรทีม่พีอรต
โทรศัพทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต HP All-in-
One ที่อยูดานหลังเครื่อง 2-EXT

3. เช่ือมตอโทรศัพทกับพอรต "ออก" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

4. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
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สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียู
ในบานหรือสํานักงาน

5. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโ ทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคาน้ันเสีย

หมายเหตุ ถาทานไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

6. ทานจะตองกําหนดวา จะใหเครื่อง HP All-in-One รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเองโดย
– หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหรับสาย อัตโนมัต ิเครื่องจะรับสาย

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด HP All-in-One จะไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หาก
สงสัยวาสายใดเปนสายสนทนา ทานตองรับสายกอนท่ี HP All-in-
One จะรับสาย หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสาย
อัตโนมัติ ใหเปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ

– หากทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง ทาน
ตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไม
สามารถรับโทรสารได หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับ
สายดวยตนเอง ใหปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ

7. รันการทดสอบโทรสาร

หากทานรับสายโทรศัพทกอนที่ HP All-in-One จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสาร ทานจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตัว
เอง

กรณ ีI: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกับเครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ
หากทานรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและ
เช่ือมตอกับเครื่องรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาดวยหมายเลขโทรศัพทน้ี ใหต้ัง
คา HP All-in-One ตามที่อธิบายไวในสวนนี้
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ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 พอรท "IN" ท่ีเครื่องตอบรับ
3 พอรท "OUT" ท่ีเครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เลือกได)
5 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
6 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ

พอรต "1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One ทีม่สีายสนทนา/รับสงสายโทรสารใชรวมกันกับ
เครื่องตอบรับโทรศัพท
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และ

เสียบเขากับพอรตท่ีมีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานไมไดเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของทาน
โดยตรงกับ HP All-in-One สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสาร
อาจถูกบันทึกลงบนเครื่องตอบรับโทรศัพท และทานอาจไมสามารถ
รับโทรสารดวย HP All-in-One ของทานได

3. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
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สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียู
ในบานหรือสํานักงาน

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

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบ
รับโทรศัพทอัตโนมัติ ทานสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือที่
เรียกวาตัวตอพวง) เพ่ือตอทั้งสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและ
โทรศัพทเขากับเคร่ือง HP All-in-One ทานสามารถใชสาย
โทรศัพททั่วไปสําหรับการเชื่อมตอในสวนน้ี

5. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
6. กําหนดใหเคร่ืองตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
7. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บน HP All-in-

One เปนจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณของทานจะสามารถรองรับ
ได (จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

8. รันการทดสอบโทรสาร

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

กรณ ีJ: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
และเครื่องตอบรับ

หากทานรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและมี
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับโทรศัพทเช่ือมตอกับสาย
โทรศัพทนี้ดวย ใหต้ังคา HP All-in-One ตามที่อธิบายไวในสวนน้ี
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP All-
in-One ทานจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP All-in-One ใน
เวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน ทานไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสง
โทรสารหากทานกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขา
ใชงานอินเทอรเน็ต

การตั้งคา HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอรมสีองวิธีที่แตกตางกัน ข้ึนอยู
กับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนที่ทานจะเริ่ม ให
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ตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสอง
พอรต

● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมพีอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพท
สองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มพีอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาเครื่อง

HP All-in-One ดังนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 พอรทโทรศัพท "IN" ท่ีคอมพิวเตอร
3 พอรทโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)
5 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
7 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ

พอรต "1-LINE"

บท 3

70 HP Officejet 6300 All-in-One series

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


http://www.antennahouse.com/


การตั้งคา HP All-in-One บนสายโทรศั พทเดียวกันกับคอมพิวเตอรทีม่พีอรต
โทรศัพทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต HP All-in-
One ที่อยูดานหลังเครื่อง 2-EXT

3. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และ
เสียบเขากับพอรตท่ีมีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานไมไดเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของทาน
โดยตรงกับ HP All-in-One สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสาร
อาจถูกบันทึกลงบนเครื่องตอบรับโทรศัพท และทานอาจไมสามารถ
รับโทรสารดวย HP All-in-One ของทานได

4. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียู
ในบานหรือสํานักงาน

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

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบ
รับโทรศัพทอัตโนมัติ ทานสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือที่
เรียกวาตัวตอพวง) เพ่ือตอทั้งสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและ
โทรศัพทเขากับเคร่ือง HP All-in-One ทานสามารถใชสาย
โทรศัพททั่วไปสําหรับการเชื่อมตอในสวนน้ี

6. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโ ทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคาน้ันเสีย

หมายเหตุ ถาทานไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

7. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
8. กําหนดใหเคร่ืองตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
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9. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บน HP All-in-
One เปนจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณของทานจะสามารถรองรับ
ได (จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

10. รันการทดสอบโทรสาร
เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจํานวนครั้ง
ที่ทานต้ังไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เคร่ือง HP All-in-One จะ
ตรวจสอบสายที่เขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" เพ่ือหาสัญญาณโทรสาร หาก
พบสัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เครื่อง HP All-in-One จะสงสัญญาณรับ

สารออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมสีัญญาณโทรสาร เครื่อง HP All-in-One
จะเลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความเสียงไว

กรณ ีK: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและบริการวอยซเมล

หากทานรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน ใช
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรในสายโทรศัพทเดียวกันน้ี และสมัครบริการ
วอยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพท ใหต้ังคา HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายไว
ในสวนนี้

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

เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP All-
in-One ทานจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP All-in-One ใน
เวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน ทานไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสง
โทรสารหากทานกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขา
ใชงานอินเทอรเน็ต

การตั้งคา HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอรมสีองวิธีที่แตกตางกัน ข้ึนอยู
กับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนที่ทานจะเริ่ม ให
ตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสอง
พอรต

● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมพีอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพท
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สองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มพีอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาเครื่อง

HP All-in-One ดังนี้

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

พอรต "1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One บนสายโทรศั พทเดียวกันกับคอมพิวเตอรทีม่พีอรต
โทรศัพทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
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ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต HP All-in-
One ที่อยูดานหลังเครื่อง 2-EXT

3. เช่ือมตอโทรศัพทกับพอรต "ออก" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

4. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียู
ในบานหรือสํานักงาน

5. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโ ทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคาน้ันเสีย

หมายเหตุ ถาทานไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

6. ปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
7. รันการทดสอบโทรสาร

ทานตองพรอมที่จะใหมีผูรับสายโทรสารที่เขามา ไมเชนนั้น HP All-in-One
จะไมสามารถรับโทรสารได

เปลี่ยนคาบน HP All-in-One เพื่อรับโทรสาร
หากตองการใหการรับโทรสารราบรื่น ทานตองเปลี่ยนการตั้งคาบางตัวของ
HP All-in-One หากทานไมแนใจวาการตั้งคาใดที่เลือกสําหรับตัวเลือกการ
โทรสาร โปรดดูขอมูลการตั้งคาโทรสารในสวนกอนหนานี้
● การตั้งโหมดตอบรับ
● การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
● การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ
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การตั้งโหมดตอบรับ

โหมดตอบรับจะกําหนดวาเครื่อง HP All-in-One ของทานจะรับสายหรือไม
● เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัต ิหากทานตองการให HP All-in-

One รับโทรสาร อัตโนมัต ิเครื่อง HP All-in-One จะรับสายเขาและ
สารทั้งหมด

● ปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัต ิหากทานตองการรับโทรสาร ดวยตน
เอง ทานตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไม
สามารถรับโทรสารได

วิธกีารตั้งคาโหมดตอบรับ
➔ กด ตอบรับอัตโนมัต ิเพ่ือเปดหรือปดไฟสัญญาณ ตามที่ทานเห็นสมควร

เมื่อไฟสัญญาณ ตอบรับอัตโนมัต ิติด HP All-in-One จะรับสายโดย
อัตโนมัติ เมื่อไฟดังกลาวไมสวาง เครื่อง HP All-in-One จะไมรับสาย

การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

หากทานเปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัต ิทานจะสามารถกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนที่เครื่อง HP All-in-One จะตอบรับอัตโนมัติได
การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จะมคีวามสําคัญหากทานใช
เครื่องตอบรับอัตโนมัติสายเดียวกับเคร่ือง HP All-in-One โดยที่ทานตองการ
ใหเครื่องตอบรับอัตโนมัติรับสายโทรศัพทกอนเครื่อง HP All-in-One จํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขาสําหรับ HP All-in-One ควรมากกวาจํานวนครั้งของ
เสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับ

เชน ต้ังคาใหเครื่องตอบรับของทานมจีํานวนครั้งของเสียงเรียกเขานอยกวา และ
ให HP All-in-One รับสายเมื่อเสียงเรียกเขามจีํานวนสูงสุดตามท่ีกําหนดไว
(จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) ในการตั้งคา
นี้ เครื่องตอบรับจะรับสาย และ HP All-in-One จะตรวจสอบสายนั้น หาก
HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณโทรสาร HP All-in-One จะรับโทรสาร
หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไว

การกําหนดจํานวนเสียงเรียกเขากอนทีแ่ผงควบคุมจะรับสาย
1. กด ตั้งคา
2. กด 4 จากนั้นกด 2

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
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3. ปอนจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ถูกตองโดยใชปุมตัวเลข หรือกด 
หรือ  เพ่ือเปลี่ยนจํานวนคร้ัง

4. กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งคา

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ

บริษัทโทรศัพทหลายแหงมีคุณสมบัติเสียงเรียกเขาแบบแยกเสียงเฉพาะที่ชวย
ใหทานมหีมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขในสายโทรศัพทเดียวได เมื่อทานใช
บริการน้ี รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะแตกตางกันออกไป
ทานสามารถตั้งคาให HP All-in-One รับสายที่มเีสียงเรียกเขาเฉพาะได
หากทานเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทท่ีมเีสียงเรียกเขา
เฉพาะ โปรดใหบริษัทโทรศัพทต้ังคารูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับสายสนทนา
และสายโทรสารใหแตกตางกัน HP ขอแนะนําใหใชเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง
หรือเสียงเรียกเขาแบบสามครั้งสําหรับหมายเลขโทรสาร เมื่อ HP All-in-One
ตรวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขาที่กําหนดไว เครื่องก็จะรับสายและรับโทรสาร
หากทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ กรุณา เลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ี
เปนคาดีฟอลต ซึ่งไดแก All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

วิธกีารเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาจากแผงควบคุม
1. โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับสายโทรสาร

อัตโนมัติ
2. กด ตั้งคา
3. กด 5 จากนั้นกด 1

ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

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

ทดสอบการติดตั้งโทรสารของคุณ
ทานสามารถทดสอบการตั้งคาโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะตางๆ ของ HP All-
in-One และเพื่อใหแนใจวาเครื่องถูกต้ังคาไวถูกตองสําหรับการรับสงโทรสาร
ทําตามแบบทดสอบนี้หลังจากที่ทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือสงโทรสารเสร็จ
เรียบรอยแลว การทดสอบจะทําสิ่งดังตอไปนี้
● ทดสอบฮารดแวรเครื่องโทรสาร
● ตรวจดูวาไดตอสายโทรศัพทประเภทที่ถูกตองเขากับเครื่อง HP All-in-

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

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

วิธทีดสอบการตั้งคาโทรสารจากแผงควบคุม
1. ติดต้ัง HP All-in-One สําหรับสงโทรสารตามขั้นตอนการติดต้ังภายใน

บานหรือสํานักงาน
2. ใสตลับหมึกพิมพและกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดกอนเร่ิมทดสอบ
3. กด ตั้งคา
4. กด 6 จากนั้นกด 6 อีกครั้ง

ซึ่งจะเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Run Fax Test (รันการ
ทดสอบโทรสาร)
HP All-in-One จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลแลวพิมพ
รายงาน

5. ทบทวนรายงาน
– หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตทานยังประสบปญหาในการสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาท่ีต้ังเหลาน้ัน
ถูกตอง คาที่วางไวหรือไมถูกตองอาจทําใหเกิดปญหาในการสง

สาร
– หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหา ขอมูลที่จะใชแก

ปญหาที่เกิดข้ึน
6. หลังจากที่ทานไดรายงานโทรสารจาก HP All-in-One ใหกด OK

ถาจําเปน ใหแกปญหาที่พบ แลวทําการทดสอบอีกครั้ง

การตั้งหัวกระดาษโทรสาร
หัวกระดาษโทรสารจะพิมพช่ือทานและหมายเลขโทรสารไวที่สวนบนของ

สารทุกแผนที่ทานสงไป HP ขอแนะนําใหทานตั้งคาหัวกระดาษโทรสารโดยใช
ซอฟตแวรที่ทานติดต้ังไวกับ HP All-in-One นอกจากนี้ ทานยังสามารถตั้งคา
หัวกระดาษโทรสารจากแผงควบคุมไดอีกดวย ดังอธิบายไวดานลางนี้

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภูมิภาค กําหนดใหตองมขีอมูลหัวกระดาษ
โทรสาร
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วิธกีารตั้งหัวกระดาษโทรสารเปนคาดฟีอลตจากแผงควบคุม
1. กด ตั้งคา
2. กด 4 จากนั้นกด 1

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Fax Header (หัวกระดาษโทรสาร)

3. ใสช่ือบุคคลหรือบริษัท แลวกด OK
4. ใสหมายเลขโทรสารโดยการใชปุมตัวเลข จากนั้นกด OK
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4 การวางตนฉบับและการใสกระดาษ

ทานสามารถใสกระดาษที่มขีนาดและประเภทตางๆ ลงใน HP All-in-One
เชน กระดาษ letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใสและซองจดหมาย ตาม
คาดีฟอลต HP All-in-One จะถูกต้ังคาไวใหตรวจสอบขนาดและประเภท
กระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษโดยอัตโนมัติ จากน้ันจะปรับการตั้งคาเพื่อ
ใหการพิมพงานมีคุณภาพสูงสุด

หากทานใชกระดาษชนิดพิเศษ เชนกระดาษภาพถาย แผนใส ซองจดหมาย
และฉลาก หรือหากทานประสบปญหาคุณภาพการพิมพท่ีไมดีเมื่อใชการตั้งคา
Automatic (อัตโนมัต)ิทานสามารถตั้งคาขนาดและประเภทกระดาษสําหรับ
การพิมพและการทําสําเนาไดดวยตนเอง

● วางตนฉบับ
● เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา
● การใสกระดาษ
● การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด

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

วางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
ทานสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสารเอกสารกระดาษ letter หนาเดียว
หรือหลายหนา กระดาษ A4 (ไดสูงสุดถึง 35 หนาของกระดาษธรรมดา) หรือ
เอกสารขนาด legal (สูงสุดถึง 20 แผนของกระดาษธรรมดา) โดยการวางลง
ในถาดปอนเอกสาร

ขอควรระวัง อยาวางภาพถายของทานลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
เพราะอาจทําใหภาพถายเสียหายได

หมายเหตุ คุณลักษณะบางประการ เชน คุณลักษณะการทําสําเนาแบบ
Fit to Page (พอดีกับหนา) จะไมทํางานเมื่อทานวางตนฉบับลงในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติ ทานตองวางตนฉบับของทานบนกระจก

คูมือการใชงาน 79

การวางต
น
ฉ
บ
ับ
แ
ละการใสกระด

าษ

http://www.antennahouse.com/


ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติรองรับกระดาษธรรมดาไดสูงสุด 35 แผน

ในการใสวางตนฉบับลงในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติ
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหันดานที่จะพิมพข้ึน เลื่อน

กระดาษเขาไปในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติจนไดยินเสียงสัญญาณหรือเห็น
ขอความซึ่งระบุวาเครื่อง HP All-in-One ตรวจพบหนาที่ทานวางปราก
ฎบนหนาจอ

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการวางตนฉบับลงบนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
เพ่ิมเติม โปรดดูที ่แผนผังในถาดปอนกระดาษ

2. เลื่อนตัวปรับกระดาษเขาไปจนชิดขอบทางซายและทางขวาของกระดาษ

หมายเหตุ นําตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษกอนที่จะเปดฝา
ครอบบนเครื่อง HP All-in-One

วางตนฉบับลงบนกระจก
ทานสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสารตนฉบับกระดาษ letter หรือ
กระดาษขนาด A4 ไดโดยการวางตนฉบับไวบนกระจก หากตนฉบับของทาน
เปนกระดาษขนาด legal หรือมเีอกสารขนาดเต็มหนาหลายแผน ใหวางตน
ฉบับลงในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

หมายเหตุ คุณสมบัติพิเศษตางๆ จะทํางานไมถูกตองหากกระจกและ
แผนรองฝาปดไมสะอาด
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การวางตนฉบับลงบนกระจก
1. นําตนฉบับท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษ จากนั้นจึงเปดฝาครอบบน

เครื่อง HP All-in-One
2. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก

เคล็ดลับ สําหรับคําอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ โปรดดู
คําแนะนําซึ่งปรากฏอยูบนขอบกระจก

3. ปดฝา

เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา
ทานสามารถใชกระดาษประเภทและขนาดตางๆ กับเครื่อง HP All-in-One
โปรดดูคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือใหมคุีณภาพการพิมพและการทําสําเนาที่ดีที่สุด
อยาลืมเปล่ียนการตั้งคา เมื่อทานเปลี่ยนประเภทหรือขนาดกระดาษ
● กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพและทําสําเนา
● กระดาษที่ควรหลีกเลี่ยงการใชงาน

กระดาษทีแ่นะนําสําหรับการพิมพและทําสําเนา
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP  
ที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับประเภทของงานที่ทานจะพิมพ ตัวอยางเชน หาก
ทานตองการพิมพภาพถาย ใหวางกระดาษภาพถาย HP Premium หรือ HP
Premium Plus ลงในถาดปอนกระดาษ
หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอ่ืนๆ โปรดไปที่ www.hp.com/
learn/suresupply เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลว
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงค
สําหรับการชอปปงลิงคใดลิงคหนึ่งในหนานั้น

หมายเหตุ ในตอนนี้ สวนนี้ของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษ
เทานั้น

คูมือการใชงาน 81

การวางต
น
ฉ
บ
ับ
แ
ละการใสกระด

าษ

http://www.hp.com/learn/suresupply
http://www.hp.com/learn/suresupply
http://www.antennahouse.com/


กระดาษทีค่วรหลีกเลี่ยงการใชงาน
การใชกระดาษที่บางเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่ยืด
ออกไดงายอาจเปนสาเหตุทําใหกระดาษติดได การใชกระดาษเนื้อหนาหรือไม
ดูดซับหมึกเปนสาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบูรณ

กระดาษทีไ่มควรนํามาใชในการพิมพและทําสําเนา
● กระดาษที่มีขนาดไมตรงตามที่ระบุไวในบทลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของ

คูมือผูใช
● กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมกีารออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณของ HP inkjet โดยเฉพาะ)
● เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินิน อาจไมสามารถพิมพได

อยางสม่ําเสมอ และหมึกสามารถซึมเขากระดาษเหลานี้ได
● กระดาษที่ลื่น เปนมันวาว หรือเคลือบมากเกินไปซึ่งไมไดออกแบบมา

สําหรับใชกับเครื่อง HP All-in-One โดยเฉพาะ กระดาษชนิดนี้อาจจะติด
ในเครื่อง HP All-in-One หรือทําใหหมึกไมติด

● กระดาษที่มีหลายสวน เชน สองสวนหรือสามสวน กระดาษอาจยับหรือติด
และหมึกอาจเปอนได

● ซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตาง กระดาษอาจติดในลูกกล้ิงและทําให
กระดาษติดคางได

● ปายประกาศ

กระดาษเพิ่มเติมทีไ่มควรใชในการทําสําเนา
● ซองจดหมาย
● แผนใสอื่นที่ไมใช HP Premium Inkjet Transparency Film หรือ

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film
● สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
● กระดาษบัตรอวยพร

การใสกระดาษ
สวนน้ีจะอธิบายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน HP All-
in-One ของทานสําหรับการทําสําเนา พิมพ หรือสงโทรสาร

เคล็ดลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบ
พับหรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
หากไมมีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
ความชื้นอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง HP All-in-
One ไดไมดี
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● การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
● ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)
● การใสบัตรดัชนี
● การใสซองจดหมาย
● การใสกระดาษประเภทอื่น

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

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. ถอดถาดรับกระดาษออก

2. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

3. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพ่ือจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจสอบ
วา
– กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
– กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมขีนาดเทา

กัน
4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

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

เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษท่ีมหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยควํ่าดานที่จะพิมพลงสําหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมหัีว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ

5. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

6. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

7. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว
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หมายเหตุ เมื่อทานใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับ
กระดาษของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนกระดาษ
ของเครื่อง HP All-in-One เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ควรใชกระดาษ
ภาพถาย HP Premium Plus Photo Paper หรือ HP Premium Photo
Paper 10 x 15 ซม.

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

เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทํา
สําเนาหรือพิมพ

วิธกีารใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ทีร่วมแถบลงในถาด
ปอนกระดาษ
1. ดึงถาดรับกระดาษออก
2. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3. ใสปกกระดาษภาพถายลงทางดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษโดยให ขอบ

สั้นอยูดานหนาและคว่ําดานท่ีจะพิมพลง เลื่อนปกกระดาษภาพถายเขาไป
จนสุด
วางกระดาษภาพถายโดยใหแถบอยูใกลกับทานที่สุด

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการเพิ่มเติมในการวางกระดาษภาพถายขนาด
เล็ก โปรดดูคําแนะนําที่อยูตรงฐานถาดปอนกระดาษสําหรับใส
กระดาษภาพถาย

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดกระดาษภาพถาย
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ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

การใสบัตรดัชนี
ทานสามารถใสบัตรดัชนีลงในถาดปอนกระดาษของ HP All-in-One เพ่ือพิมพ
บันทึกยอ สูตรอาหาร และขอความอื่นๆ
เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทํา
สําเนาหรือพิมพ

การใสบัตรดัชนลีงในถาดปอนกระดาษ
1. ดึงถาดรับกระดาษออก
2. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3. ใสปกการดลงไปทางขวาสุดของถาดปอนกระดาษโดยคว่ําดานที่จะพิมพ

ลง เลื่อนการดเขาไปจนสุด
4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดการด

อยาใสการดมากจนเกินไป ตรวจดูวาการดพอดีกับถาดปอนกระดาษ และ
ไมหนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

การใสซองจดหมาย
ทานสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนเขาของ HP All-
in-One โปรดอยาใชซองจดหมายที่มลีักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวมถึงซอง
จดหมายที่มีตัวยึดหรือชองพลาสติก
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หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสําหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรดโปรเซสซิ่งของทานเพื่อ
ใหไดคุณภาพที่ดีท่ีสุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผูสงบนซองจดหมาย

การใสซองจดหมาย
1. ดึงถาดรับกระดาษออก
2. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
3. สอดซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวาลงท่ีดานขวาสุดของถาด

ปอนกระดาษเขาโดยใหดานที่ปดซองจดหมายหงายข้ึนและอยูดานซายมือ
เลื่อนซองจดหมายเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการเพิ่มเติมในการใสซองจดหมาย โปรดดูแผน
ผังตรงฐานถาดปอนกระดาษ

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดซองจดหมาย
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจ
วาปริมาณซองจดหมายพอดีกับถาดปอนกระดาษและไมสูงกวาดานบนสุด
ของตัวปรับความกวางของกระดาษ

5. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่

การใสกระดาษประเภทอื่น
ประเภทกระดาษตอไปน้ีตองใสดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ

หมายเหตุ มีกระดาษบางประเภทและบางขนาดเทานั้นที่ใชงานไดกับ
ฟงกชันทั้งหมดใน HP All-in-One ทานสามารถใช กระดาษบางประเภท
และบางขนาดเทานั้น เมื่อเริ่มพิมพงานจากกรอบโตตอบ Print  (พิมพ)
ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน กระดาษดังกลาวใชงานไมได สําหรับการทํา
สําเนาหรือการแฟกซ กระดาษที่ใชงานไดเฉพาะสําหรับการพิมพจาก
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะมีการระบุไวดังขางตน
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HP Premium Inkjet Transparency Film และ HP Premium Plus
Inkjet Transparency Film
➔ ใสแผนใสโดยใหแถบสีขาว (ที่มีลูกศรและโลโก HP ) อยูดานบนและเล่ือน

ลงในถาดปอนกระดาษกอน

หมายเหตุ HP All-in-One ไมสามารถตรวจพบขนาดกระดาษ
หรือประเภทกระดาษโดยอัตโนมัติ เพ่ือการพิมพที่มคุีณภาพสูงสุด
ใหกําหนดประเภทของกระดาษเปนแผนใสกอนการพิมพหรือทํา
สําเนาลงบนแผนใส

HP Iron-On Transfers (สําหรับการพิมพเทานั้น)
1. ทําใหแผนผนึกแบนเรียบกอนใชงาน อยาใสกระดาษที่มวนงอลงในเครื่อง

เคล็ดลับ เพ่ือปองกันการมวนงอ ควรเก็บแผนรองไวในหีบหอเดิม
จนกวาจะตองการใชงาน

2. ใหแถบสีฟาอยูบนดานที่ไมไดพิมพของสิ่งพิมพที่ผนึก จากนั้นใสกระดาษ
เขาไปในถาดปอนกระดาษดวยตนเองโดยใหแถบสีฟาหงายขึ้น

HP Greeting Cards, HP Photo Greeting Cards หรือ
HP Textured Greeting Cards (สําหรับการพิมพเทานั้น)
➔ ใสปก HP  greeting card paper ลงในถาดปอนกระดาษโดยคว่ําดานที่

จะพิมพลง เลื่อนบัตรเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสสวนที่ตองการพิมพกอน โดย
คว่ําหนาที่จะพิมพลงในถาดปอนกระดาษ

HP Inkjet labels (สําหรับการพิมพเทานั้น)
1. ควรใชแผนฉลาก letter หรือ A4 ที่ออกแบบมาสําหรับใชกับเครื่อง

พิมพ อิงคเจ็ทของ HP  (เชน HP inkjet labels) และฉลากไมควรมอีายุ
เกินกวา 2 ป แผนฉลากที่เกาเกินไปอาจหลุดลอกออกมาเมื่อถูกดึงผาน
HP All-in-One ซึ่งเปนสาเหตุใหกระดาษติด

2. กรีดปกฉลากออกจากกันเพ่ือไมใหฉลากติดกัน
3. วางแผนฉลากลงบนกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ โดยคว่ํา

ฉลากดานที่ตองการพิมพลงอยาใสแผนฉลากทีละแผน

เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทํา
สําเนาหรือพิมพ
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การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้
● ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
● ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยับไดดวยการเก็บ

กระดาษที่ไมไดใชท้ังหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
● ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบ

ไมโคงงอหรือฉีกขาด
● อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร

ใสกระดาษที่เปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด
● ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก

ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาด
ปอนกระดาษโคงงอ

● อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
● ควรใชประเภทกระดาษที่แนะนําสําหรับเครื่อง HP All-in-One สําหรับ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา
● อยาทิ้งตนฉบับไวบนกระจก หากทานวางตนฉบับลงในตัวปอนเอกสาร

อัตโนมัติในขณะที่มตีนฉบับอยูบนกระจกอยูแลว ตนฉบับอาจติดอยูในตัว
ปอนเอกสารอัตโนมัติได
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5 การพิมพจากคอมพิวเตอร 
เครื่อง HP All-in-One สามารถใชไดกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันใดก็ไดที่ใช
พิมพได ทานสามารถพิมพงานไดหลายรูปแบบ อาทิ ภาพแบบไมมขีอบ
จดหมายขาว บัตรอวยพร สิ่งพิมพท่ีผนึกดวยเตารีด และแผนโปสเตอร
● การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
● การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ
● การหยุดงานพิมพ

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

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน (Windows)
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ

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

5. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับงานพิมพโดยการใชคุณสมบัติที่มอียูใน
แท็บ Advanced (ข้ันสูง) Paper/Quality(กระดาษ/คุณภาพ) Effects
(ลักษณะพิเศษ) Finishing (การตกแตง) และ Color (สี)

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

วิธกีารพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน (Mac)
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหเลือก Page Setup

(ต้ังคาหนากระดาษ)
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3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
4. ระบแุอททริบิวตของหนา

– เลือกขนาดกระดาษ
– เลือกแนวการวางกระดาษ
– ใสเปอรเซ็นตการปรับขนาด

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

กรอบโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้น และพาเนล Copies &
Pages (จํานวนสําเนา & จํานวนหนา) จะเปดข้ึน

7. เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพแตละตัวในปอปอัพเมนใูหเหมาะสมกับงานของ
ทาน

8. คลิก Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ
ทานสามารถปรับแตงการตั้งคาการพิมพของ HP All-in-One เพ่ือจัดการกับ
งานพิมพไมวาจะเปนงานใด

สําหรับผูใช Windows
กอนเปลี่ยนคาการพิมพ ทานควรตัดสินใจวาตองการเปลี่ยนคาสําหรับเฉพาะ
งานพิมพปจจุบัน หรือตองการตั้งคานี้เปนคาดีฟอลตสําหรับงานพิมพทั้งหมดใน
อนาคต การแสดงคาการพิมพนั้นข้ึนอยูกับวา ทานตองการใชคาที่เปลี่ยนแปลง
กับงานพิมพทั้งหมดในอนาคตหรือตองการใชกับงานพิมพปจจุบันเทานั้น

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

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

2. ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)

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

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

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

เพ่ือพิมพงาน

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

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

(ต้ังคาหนากระดาษ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
3. เปลี่ยนคาขนาดกระดาษ แนวการพิมพ และปรับขนาด แลวคลิก OK

(ตกลง)

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

งาน

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

หากตองการหยุดงานพิมพจาก HP All-in-One
➔ กด ยกเลิก บนแผงควบคุม หากเครื่องยังไมหยุดพิมพงาน ใหกด ยกเลิก

อีกครั้งซึ่งอาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกการพิมพ
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6 การใชคุณสมบัตโิทรสาร

ทานสามารถใช HP All-in-One เพ่ือสงและรับโทรสาร รวมถึงโทรสารสีดวย
ทานสามารถกําหนดหมายเลขลัดเพ่ือสงโทรสารไปยังหมายเลขที่ใชบอยไดอยาง
รวดเร็วและงายดาย จากแผงควบคุม ทานยังสามารถสามารถกําหนดจํานวนตัว
เลือกของโทรสาร เชน ความละเอียดและความคมชัดระหวางความสวาง/ความ
เขมของโทรสารที่ทานสงได

หมายเหตุ กอนสงโทรสาร กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาไดต้ังคา HP All-
in-One สําหรับโทรสารอยางถูกตอง ทานอาจตั้งคาเรียบรอยขณะทําการ
ติดต้ังเบื้องตนแลวจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับ HP All-
in-One
ทานสามารถตรวจสอบวาไดติดต้ังโทรสารอยางถูกตองโดยรันการ
ทดสอบการติดต้ังโทรสารจากแผงควบคุม ทานสามารถเขาทําการทดสอบ
ไดจากเมนติูดต้ัง

● การสงโทรสาร
● การรับโทรสาร
● การพิมพรายงาน
● การหยุดรับสงโทรสาร

การสงโทรสาร
ทานสามารถสงโทรสารไดหลายวิธี ทานสามารถสงโทรสารขาวดําหรือสีไดจาก
แผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One ทานยังสามารถสงโทรสารดวยตนเอง
จากโทรศัพทที่เช่ือมตออยู ซึ่งชวยใหทานสามารถสนทนากับผูรับกอนที่จะสง
โทรสารได

● สงโทรสารเบื้องตน
● การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
● การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ

สงโทรสารเบื้องตน
ทานสามารถสงโทรสารขาวดําหนาเดียวหรือหลายหนาไดอยางงายดายโดยใช
แผงควบคุมตามที่อธิบายไวดังนี้

หมายเหตุ หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสาร
เสร็จเรียบรอย ใหเปดใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนที่จะสงโทรสาร

คูมือการใชงาน 95

โท
รสาร

http://www.antennahouse.com/


เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดยใช
โทรศัพทหรือปุมกดบนหนาจอ คุณสมบัติเหลานี้ชวยใหทานสามารถ
ควบคุมความเร็วในการโทร และยังมปีระโยชนมากเมื่อทานตองการใชบัตร
โทรศัพทเพ่ือชําระคาโทรศัพท และตองกดปุมเมื่อไดรับสัญญาณในขณะ
โทร

วิธกีารสงโทรสารเบื้องตนจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบับโดย
คว่ําดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตน
ฉบับลงในถาดปอนตนฉบับ ท้ังนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนา
จากบนกระจกได

2. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร แลวกด หมายเลขลัด หรือปุมหมาย
เลขลัดแบบสัมผัสเดียว เพ่ือเลือกหมายเลขลัด หรือกด โทรซ้ํา/หยุด เพ่ือ
โทรซ้ําหมายเลขลาสุดที่มีการโทร

เคล็ดลับ หากตองการเวนชองวางในหมายเลขโทรสารที่จะกด ให
กด โทรซ้ํา/หยุด หรือกดปุม สัญลักษณ (*) คางไวจนกวาจะมเีครื่อง
หมายยติภังค (-) ปรากฏที่หนาจอ

3. กด เริ่มสงโทรสารสดีํา
– หากเครื่องตรวจพบวามตีนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

เครื่อง HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมายเลข
ที่ทานกด

– หากเครื่องไมพบตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัต ิการแจง
เตือน Fax from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะ
ปรากฏ ตรวจสอบใหแนใจวาวางตนฉบับโดยใหหนาที่จะพิมพคว่ําลง
บนกระจกแลว จากนั้นกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช)

เคล็ดลับ ถาผูรับรายงานปญหาเรื่องคุณภาพของโทรสารที่ทานใช
ทานอาจลองเปลี่ยนความละเอียดหรือความคมชัดของโทรสารได

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
ทานสามารถกดหมายเลขโทรสารบนโทรศัพทที่ใชสายเดียวกับ HP All-in-
One ได หากทานสะดวกท่ีจะใชการกดปุมหมายเลขบนโทรศัพทมากกวาการ
กดปุมบนแผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One วิธีสงโทรสารแบบนี้เรียกวา
การสงโทรสารดวยตนเอง เมื่อสงโทรสารดวยตนเอง ทานจะไดยินเสียงสัญญาณ
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การโทร และเสียงโทรศัพท หรือเสียงอื่นๆ จากแปนหูฟงโทรศัพท ซึ่งจะชวยให
ใชบัตรโทรศัพทเพ่ือสงโทรสารไดงายข้ึน

ทางผูรับโทรสารอาจรับสายดวยตนเอง หรือมเีครื่องโทรสารรับสายนี้ ข้ึนอยูกับ
วาผูรับโทรสารจะตั้งคาเครื่องโทรสารของตนอยางไร หากผูรับโทรสารรับสาย
ดวยตนเอง ทานจะสามารถพูดคุยกับผูรับสายน้ีกอนสงโทรสารได แตหากเปน
เครื่องโทรสารรับสายนี้ ทานจะสามารถสงโทรสารไปยังเครื่องดังกลาวไดทันที
เมื่อไดยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสารปลายทาง

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน

หมายเหตุ หากทานวางตนฉบับของทานบนกระจก จะทําใหไมรอง
รับคุณลักษณะนี้ ทานจะตองวางตนฉบับลงในถาดปอนตนฉบับ

2. กดหมายเลขที่แปนตัวเลขของโทรศัพทที่ตอกับเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หามกดปุมบนแผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One
เมื่อสงโทรสารดวยตนเอง ทานตองกดหมายเลขโทรศัพทของผูรับ
บนแปนโทรศัพท

3. ถาผูรับรับสาย ทานสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได

หมายเหตุ แตหากเปนเคร่ืองโทรสารรับสายน้ี ทานจะไดยิน
สัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสารปลายทาง ดําเนินการในขั้นตอ
ไปเพื่อสงโทรสาร

4. เมื่อทานพรอมที่จะสงโทรสาร ใหกด เริ่มสงโทรสารสดีํา หรือ เริ่มสงโทร
สารสี

หมายเหตุ เมื่อเครื ่องแจงเตือน ใหกด 1 เพ่ือเลือก Send Fax (สง
โทรสาร) และกด เริ่มสงโทรสารสดีํา หรือ เริ่มสงโทรสารส ีอีกครั้ง

หากมกีารพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกดปุม Start (เริ่ม) ที่
โทรสารของผูรับเมื่อไดยินสัญญาณโทรสารดวย
โทรศัพทจะไมมเีสียงสัญญาณในขณะท่ีสงโทรสาร ซึ่งทานสามารถวางสาย
ในชวงนี้ได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวา
จะสงโทรสารเสร็จ

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

เคล็ดลับ ถาทานไมกรอกรหัส PIN ของบัตรโทรศัพทในทันที HP All-
in-One อาจเริ่มสงสัญญาณโทรสารเร็วเกินไปและทําใหบริการบัตร
โทรศัพทไมจดจํารหัส PIN ถาเปนในกรณีนี้ ทานสามารถกําหนดขอมูล
หมายเลขลัดเพ่ือบันทึกรหัส PIN ของบัตรโทรศัพทของทานได

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเสียงเอาไว มิเชนนั้นทานจะไม
ไดยินเสียงสัญญาณโทร

การสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอทีแ่ผงควบคุม
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบับโดย
คว่ําดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตน
ฉบับลงในถาดปอนตนฉบับ ท้ังนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนา
จากบนกระจกได

2. กด เริ่มสงโทรสารสดีํา หรือ เริ่มสงโทรสารสี
– หากเครื่องพบวามตีนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัต ิทานจะได

ยินสัญญาณการโทร
– หากเครื่องไมพบตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัต ิการแจง

เตือน Fax from glass? (สงโทรสารจากตนฉบับบนกระจก?) จะ
ปรากฏ ตรวจสอบใหแนใจวาทานวางตนฉบับไวบนกระจกแลว จาก
นั้นกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช)

3. เมื่อไดยินเสียงการโทร ใหใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมหมายเลขบนแผง
ควบคุม

4. ปฏิบัติตามขอความเตือนที่อาจเกิดข้ึน

เคล็ดลับ ถาทานใชบัตรโทรศัพทเพ่ือสงโทรสารและมรีหัส PIN
ของบัตรบันทึกไวเปนหมายเลขลัดอยูแลว เมื่อเคร่ืองใหทานใสรหัส
PIN ใหกด หมายเลขลัด หรือปุมหมายเลขลัดแบบสัมผัสเดียวเพ่ือ
เลือกหมายเลขรหัส PIN ที่ทานบันทึกไว

โทรสารของทานจะถูกสงเมื่อเครื่องโทรสารที่รับตอบรับ
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การรับโทรสาร
HP All-in-One สามารถรับโทรสารในแบบอัตโนมัติและแบบธรรมดา หาก
ทานปดตัวเลือก ตอบรับอัตโนมัต ิทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง หากทาน
เปดตัวเลือก ตอบรับอัตโนมัต ิ(การตั้งคาดีฟอลต) HP All-in-One จะรับสาย
เรียกเขาและรับโทรสารโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงเรียกเขาตามจํานวนที่ระบุ
โดยการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) (การตั้งคา Rings to
Answer (เสียงเรียกเขา) ดีฟอลตคือหาครั้ง)
ทานสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่

● ตอสายตรงเขากับเครื่อง HP All-in-One (ท่ีพอรท 2-EXT)
● โดยใชสายรวมกัน แตไมไดเช่ือมตอโดยตรงกับ HP All-in-One
หากทานรับโทรสารขนาด legal และเครื่อง HP All-in-One ไมไดต้ังคาขนาด
กระดาษเปน legal ในขณะนั้น เครื่องจะยอขนาดโทรสารโดยอัตโนมัติเพ่ือให
พอดีกับกระดาษที่ใสไวในHP All-in-One หากทานไมไดเปดใชคุณลักษณะ
Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัต)ิ HP All-in-One จะพิมพ
โทรสารเปนสองหนา

● การรับโทรสารดวยตนเอง
● ต้ังคาการรับโทรสารสํารอง
● การสั่งพิมพโทรสารที่อยูในหนวยความจํา

หมายเหตุ หากทานใสตลับหมึกสําหรับการพิมพภาพถายไว ทานอาจ
ตองเปลี่ยนเปนตลับหมึกพิมพสีดําเมื่อจะรับโทรสาร

การรับโทรสารดวยตนเอง
เมื่อคุณกําลังคุยโทรศัพทอยู คนที่คุณคุยดวยสามารถสงโทรสารมาใหคุณไดใน
ขณะท่ีคุณยังคงคุยอยู ซึ่งเปนการสงโทรสารดวยตนเอง ใชวิธีการในสวนนี้เพ่ือ
รับโทรสารดวยตนเอง

ทานสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่

● ตอสายตรงเขากับเครื่อง HP All-in-One (ท่ีพอรต 2-EXT)
● โดยใชสายรวมกัน แตไมไดเช่ือมตอกับ HP All-in-One

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภูมิภาคท่ีใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม
สายโทรศัพทที่มาพรอมกับ HP All-in-One อาจมีชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังเพิ่มเติมเพื่อตอกับโทรศัพท ซึ่งทําใหทานสามารถ
เช่ือมตออุปกรณโทรคมนาคมอื่นๆ เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังที่ทานใชเสียบเขากับ HP All-in-One
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วิธกีารรับสงโทรสารดวยตนเอง
1. ทานตองเปดเครื่อง HP All-in-One ไวและใสกระดาษไวในถาดรับ

กระดาษใหเรียบรอย
2. นําตนฉบับออกจากถาดปอนตนฉบับ
3. ต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เปนตัวเลขมากๆ เพ่ือใหทาน

สามารถรับสายกอน HP All-in-One ตอบรับ หรือ ปดการตั้งคา ตอบรับ
อัตโนมัต ิเ พ่ือให HP All-in-One ไมตอบรับสายเขาโดยอัตโนมัติ

4. หากทานกําลังสนทนากับผูสงอยู แจงใหผูสงกด Start (เริ่ม) บนเครื่อง
โทรสาร

5. เมื่อไดยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสารเขามา กรุณาปฏิบัติดังนี้
a. กด เริ่มสงโทรสารสดีํา หรือเริ่มสงโทรสารส ีบนแผงควบคุมของ

HP All-in-One
b. เมื่อปรากฏคําสั่ง กด 2 เพ่ือเลือก Fax Receive (รับโทรสาร)
c. หลังจาก HP All-in-One เริ่มรับโทรสาร ทานจึงสามารถวางหู

โทรศัพทหรือถือสายไวได สายโทรศัพทจะเงียบระหวางสงโทรสาร
หากทานไมไดอยูใกล HP All-in-One มากพอที่จะใชงานแผงควบคุม
โปรดรอสักครู แลวกด 1 2 3  ที่โทรศัพท หากเครื่อง HP All-in-One ยัง
ไม เริ่มรับโทรสาร ใหรอตอไปสักครู แลวกด 1 2 3 อีกครั้ง หลังจากเครื่อง
HP All-in-One เร่ิมรับโทรสาร ทานสามารถวางหูโทรศัพทได

ตั้งคาการรับโทรสารสํารอง
ทานสามารถตั้งคาของ HP All-in-One ใหเก็บโทรสารทั้งหมดที่ได หรือใหเก็บ
เฉพาะโทรสารที่สงเขามาขณะอุปกรณขัดของ หรือไมเก็บโทรสารที่ไดรับไว
เลย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะที่ตองการและขอกําหนดดานความปลอดภัย
โหมด Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ตอไปนี้สามารถ
ใชงานได

On (เปด) การกําหนดคาดีฟอลต เมื่อเครื่อง Backup Fax
Reception (การรับโทรสารสํารอง) เปน On (เปด)
เครื่อง HP All-in-One จะเก็บโทรสารทั้งหมดที่ไดรับไวใน
หนวยความจํา ซึ่งทานจะสามารถสั่งพิมพโทรสารลาสุดที่
บันทึกไวในหนวยความจําไดไมเกิน 8 ชุด
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หมายเหต ุ1 เมื่อหนวยความจํานอยลง เคร่ือง HP All-in-
One จะบันทึกขอมูลโทรสารที่ไดรับเขามาใหมทับขอมูล
โทรสารที่เกาที่สุดซึ่งพิมพออกมาแลว หากหนวยความจํา
เต็มเนื่องจากยังไมไดสั่งพิมพโทรสารใดๆ เครื่อง HP All-
in-One จะหยุดรับสายโทรสารที่เขามา

หมายเหต ุ2 หากทานไดรับโทรสารที่มีขนาดใหญเกินไป
เชน ภาพสีที่มีรายละเอียดมาก อาจไมมีการเก็บบันทึกใน
หนวยความจําเนื่องจากขอจํากัดของหนวยความจํา

On Error
Only (เปด
เฉพาะเมื่อเกิด
ขอขัดของ)

ทําใหเครื่อง HP All-in-One เก็บโทรสารไวในหนวยความ
เฉพาะเมื่อเกิดขอขัดของซึ่งทําใหเครื่อง HP All-in-One 
ไมสามารถพิมพโทรสารนั้นได (เชน หาก HP All-in-One 
กระดาษหมค) เคร่ือง HP All-in-One จะเก็บ

สารที่เขามาไวเรื่อยๆ ตราบเทาที่ยังมพ้ืีนที่หนวยความจํา
เหลืออยู (หากหนวยความจําเต็ม HP All-in-One จะหยุด
รับโทรสารที่เขามา) เมื่อแกไขขอขัดของแลว โทรสารที่เก็บ
ไวในหนวยความจําจะถูกพิมพออกมาโดยอัตโนมัติ และ
โทรสารนั้นจะถูกลบออกจากหนวยความจํา

Off (ปด) วึ่งหมายความวาจะไมมีการเก็บโทรสารไวในหนวยความ
จําเลย (ทานอาจตองการปด Backup Fax Reception
(การรับโทรสารสํารอง) เพ่ือเหตุผลดานความปลอดภัย)
หากเกิดขอขัดของที่ทําใหเครื่อง HP All-in-One พิมพ
โทรสารไมได (เชน เครื่อง HP All-in-One กระดาษหมด)
เครื่อง HP All-in-One จะหยุดรับโทรสารที่สงเขามา

หมายเหตุ  Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ถูก
เปดใชงานและทานปด HP All-in-One โทรสารทั้งหมดท่ีเก็บไวใน
หนวยความจําจะถูกลบท้ิง รวมท้ังโทรสารที่ยังไมไดพิมพ ซึ่งอาจถูกสงมา
ถึงทานในขณะที่เครื่อง HP All-in-One กําลังเกิดขอขัดของ ทานตอง
ติดตอผูสงเพื่อขอใหพวกเขาสงโทรสารที่ยังไมไดพิมพมาใหใหม หาก
ตองการทราบรายการโทรสารที่สงมาถึง กรุณาสั่งพิมพ Fax Log (ไฟล
บันทึกการสงโทรสาร) Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) จะไม
ถูกลบทิ้งเมื่อ HP All-in-One ถูกปด

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

(ทําตอ)
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ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)

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

4. กด OK

การสั่งพิมพโทรสารทีอ่ยูในหนวยความจํา
หากทานเลือกโหมดใน Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)
เปน On (เปด) เครื่อง HP All-in-One จะเก็บโทรสารที่ไดรับไวในหนวย
ความจําไมวาเครื่องจะเ กิดขอขัดของหรือไมก็ตาม

หมายเหตุ หลังจากที่หนวยความจําเต็ม เครื่อง HP All-in-One จะบัน
ทึกขอมูลโทรสารที่ไดรับเขามาใหมทับขอมูลโทรสารที่เกาที่สุดท่ีพิมพ
ออกมาแลว ถาโทรสารที่บันทึกคาไวยังไมถูกพิมพออกมา HP All-in-
One จะไมรับสายโทรสารเพิ่มจนกวาทานจะพิมพหรือลบโทรสารจาก
หนวยความจํา ทานอาจตองการลบโทรสารในหนวยความจําเพื่อเหตุผล
ดานความปลอดภัยและความเปนสวนบุคคล

ทานจะสามารถสั่งพิมพโทรสารลาสุดที่บันทึกไวในหนวยความจําอีกครั้งไดไม
เกิน 8 ชุดหากโทรสารนั้นยังอยูในหนวยความจํา ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของ 
โทรสารในหนวยความจําดวย ตัวอยางเชน ทานอาจจําเปนตองพิมพโทรสารใหม
หากทําสําเนาโทรสารชุดเกาที่พิมพไวแลวหายไป

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

ซึ่งจะเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Reprint Faxes in
Memory (พิมพโทรสารจากหนวยความจําซ้ํา)
โทรสารจะถูกพิมพตามลําดับยอนหลังจากท่ีไดรับ โดยพิมพโทรสารที่ไดรับ
ลาสุดกอน ตามดวยลําดับถัดไป

4. หากตองการหยุดพิมพโทรสารจากหนวยความจํา ใหกด ยกเลิก

วิธกีารลบโทรสารทั้งหมดจากหนวยความจําโดยใชแผงควบคุม
➔ ปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด

โทรสารทั้งหมดท่ีบันทึกไวในหนวยความจําจะถูกลบออกไปหลังจากที่ทาน
ปดเครื่อง HP All-in-One
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หมายเหตุ ทานสามารถลบโทรสารใดๆ ท่ียังอยูในหนวยความจําได
ดวยการเลือก Clear Fax Log (ลางบันทึกการรับสงโทรสาร) จาก
เมนู Tools (เครื่องมือ) หากตองการลบ ใหกด ตั้งคา และกด 6
แลวจึงกด 7

การพิมพรายงาน
ทานสามารถตั้งคาเครื่อง HP All-in-One ใหพิมพรายงานขอผิดพลาดและ
รายงานการยืนยันของการรับหรือสงโทรสารแตละคร้ังโดยอัตโนมัติ ทานยัง
สามารถสั่งพิมพรายงานระบบดวยตนเองไดเมื่อตองการ รายงานเหลานี้จะมี
ขอมูลระบบที่เปนประโยชนเกี่ยวกับเครื่อง HP All-in-One
โดยคาดีฟอลตจะกําหนดใหเครื่อง HP All-in-One พิมพรายงานเฉพาะเมื่อมี
ปญหาในการรับสงโทรสารเทานั้น ขอความการยืนยันท่ีระบุผลการสงโทรสารจะ
ปรากฎเปนขอความสั้นๆ บนจอแสดงผลหลังจากการสงแตละครั้ง
● พิมพรายงานยืนยันการโทรสาร
● พิมพรายงานขอขัดของเมื่อรับสงโทรสาร

พิมพรายงานยืนยันการโทรสาร
หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จเรียบรอย ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนที่จะสง

สาร เลือก On Fax Send (เปดการสงโทรสาร) หรือ Send & Receive
(รับสง) อยางใดอยางหนึ่ง
คายืนยันโทรสารที่ต้ังไวเปนดีฟอลตคือ Off (ปด) ซึ่งหมายความวาเครื่อง
HP All-in-One จะไมพิมพรายงานยืนยันสําหรับการสงและรับโทรสารแตละ
ครั้ง ขอความที่ระบุวาไดมีการสงโทรสารเสร็จสมบูรณจะปรากฎเปนขอความ
สั้นๆ บนจอแสดงผลหลังจากการสงแตละครั้ง

วิธกีารใชการยืนยันจากโทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ตั้งคา
2. กด 2 จากนั้นกด 3

ซึ่งจะเลือก Print Report (พิมพรายงาน) แลวเลือก Fax
Confirmation (การยืนยันโทรสาร)

3. กด  เพ่ือเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

Off (ปด) ไมตองพิมพรายงานยืนยันการโทรสาร เมื่อไมมีปญหา
ในการสงและรับ ซึ่งจะตั้งไวเปนคาดีฟอลต
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On Fax
Send (เปด
การสงโทรสาร)

พิมพรายงานยืนยันการสงโทรสารทุกชุด

On Fax
Receive
(เปดการรับ
โทรสาร)

พิมพรายงานยืนยันการรับโทรสารทุกชุด

Send &
Receive
(รับสง)

พิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสารทุกชุด

เคล็ดลับ หากทานเลือก On Fax Send (เปดการสงโทรสาร)
หรือ Send & Receive (รับสง) และสแกนโทรสารเพื่อสงจาก
หนวยความจํา ทานสามารถใสรูปภาพหนาแรกของโทรสารบน
รายงาน Fax Sent Confirmation (การยืนยันการสงโทรสาร)
กด ตั้งคา กด 2 แลวกด 2 อีกครั้ง เลือก On (เปด) จากเมนู
Image on Fax Send Report (รูปภาพในรายงานการสงโทร
สาร)

พิมพรายงานขอขัดของเมื่อรับสงโทรสาร
ทานสามารถกําหนดคา HP All-in-One เพ่ือใหพิมพรายงานอัตโนมัติเมื่อเกิด
ขอขัดของขณะรับสงโทรสารได

วิธกีารตั้งคา HP All-in-One เพื่อพิมพรายงานขอผิดพลาดโทรสารโดย
อัตโนมัติ
1. กด ตั้งคา
2. กด 2 จากนั้นกด 3

ซึ่งจะเลือก Print Report (พิมพรายงาน) แลวเลือก Fax Error
Report (รายงานขอผิดพลาดการรับสงโทรสาร)

3. กด  เพ่ือเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

Send &
Receive
(รับสง)

เครื่องจะพิมพรายงานเมื่อเกิดขอขัดของใดๆ ก็ตามเกี่ยว
กับโทรสาร (คาดีฟอลต) ซึ่งจะต้ังไวเปนคาดีฟอลต

Off (ปด) ไมพิมพรายงานขอขัดของใดๆ ที่เกิดข้ึนกับโทรสาร
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On Fax
Send (เปด
การสงโทรสาร)

เครื่องจะพิมพเมื่อเกิดขอขัดของในการสงโทรสาร

On Fax
Receive
(เปดการรับ
โทรสาร)

เครื่องจะพิมพเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการรับ

การหยุดรับสงโทรสาร
ทานสามารถยกเลิกโทรสารที่กําลังสงหรือรับไดตลอดเวลา

การหยุดรับสงโทรสารโดยใชแผงควบคุม
➔ กด ยกเลิก บนแผงควบคุมเพื่อระงับโทรสารทานกําลังจะสงหรือรับ หาก

HP All-in-One ไมหยุดการรับสงโทรสาร ใหกด ยกเลิก อีกครั้ง
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาใดๆ ที่เริ่มพิมพไปแลว จากนั้นจะยก
เลิกการพิมพโทรสารสวนที่ยังเหลืออยูโดยอาจใชเวลาสักครู

การยกเลิกหมายเลขทีก่ําลังโทร
➔ กดยกเลิก เพ่ือยกเลิกหมายเลขที่ทานกําลังโทรอยู
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7 การใชคุณสมบัตกิารทําสําเนา

HP All-in-One สามารถทําสําเนาสีและสําเนาขาวดําคุณภาพสูงบนกระดาษ
ประเภทตางๆ รวมท้ังแผนใส ทานสามารถขยายหรือลดขนาดตนฉบับใหพอดี
กับขนาดกระดาษได ปรับความเขมของสําเนา และใชคุณลักษณะพิเศษเพ่ือทํา
สําเนาภาพถายคุณภาพสูงได รวมถึงการทําสําเนาแบบไมมขีอบ

เคล็ดลับ เพ่ือใหไดสําเนาคุณภาพดีที่สุดสําหรับงานทําสําเนามาตรฐาน
ใหกําหนดขนาดกระดาษเปน Letter หรือ A4 ประเภทกระดาษเปน
Plain Paper (กระดาษธรรมดา) และคุณภาพสําเนาเปน Fast (ดวน)

● การทําสําเนา
● การเปลี่ยนแปลงคาการทําสําเนา
● ทําสําเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) แบบไมมขีอบ
● หยุดการทําสําเนา

การทําสําเนา
ทานสามารถทําสําเนาคุณภาพสูงจากแผงควบคุมได เพียงวางตนฉบับหลายหนา
ลงในถาดปอนตนฉบับ

การทําสําเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
หากทานใชถาดปอนเอกสาร ใหวางตนฉบับลงในถาดปอนโดยใสดานบน
ของเอกสารเขาไปกอน

3. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
– กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา เพ่ือเริ่มทําสําเนาสีขาวดํา
– กด เริ่มทําสําเนาส ีเพ่ือเริ่มทําสําเนาสี

หมายเหตุ หากทานมตีนฉบับสี การกด เริ่มทําสําเนาขาวดํา จะเปน
การทําสําเนาขาวดําของตนฉบับสี สวนการกด เริ่มทําสําเนาส ีจะ
เปนการทําสําเนาสีของตนฉบับสี
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การเปลี่ยนแปลงคาการทําสําเนา
ทานสามารถตั้งคาการทําสําเนาของ HP All-in-One ตามความตองการเพ่ือ
จัดการกับงานไดเกือบทุกรูปแบบ

เมื่อเปลี่ยนคาการทําสําเนา คาที่เปลี่ยนแปลงจะมผีลกับงานสําเนาปจจุบันเทา
นั้น ทานตองตั้งคาที่เปล่ียนแปลงนั้นเปนคาดีฟอลต คานั้นจึงจะมีผลกับงาน
สําเนาในอนาคตทุกงาน

หากตองการเปลี่ยนคาการทําสําเนา สําหรับงานปจจุบันเทานั้น
1. ในสวน สําเนา ใหกด เมน ูคางไวจนกวาจะแสดงตัวเลือกที่เหมาะสม เมนู

ตอไปนี้สามารถใชงานได
– Number of Copies (จํานวนสําเนา)
– Copy Paper Size (ขนาดกระดาษทําสําเนา)
– Paper Type (ประเภทกระดาษ)
– Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมขึ้น)
– Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ)
– Set New Defaults (กําหนดคาดีฟอลตใหม)

2. กด  จนกวาคาที่เหมาะสมจะปรากฏขึ้น
3. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาอื่นๆ  ใหกด เมนู
ซึ่งจะเปนการเลือกคาปจจุบันและแสดงผลตัวเลือกถัดไป

– หากตองการเริ่มงานทําสําเนา ใหกด เริ่มทําสําเนาส ีหรือ เริ่มทํา
สําเนาขาวดํา

การบันทึกคาปจจุบันเปนคาดีฟอลตสําหรับงานในอนาคต
1. ทําการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนสําหรับการตั้งคาใน Copy Menu (เมนกูาร

ทําสําเนา)
2. ในสวน สําเนา ใหกด เมน ูคางไว จนกวา Set New Defaults (กําหนด

คาดฟีอลตใหม) จะปรากฏ
3. กด  จนกวา Yes (ใช) จะปรากฏ แลวกด OK

ทําสําเนาภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) 
แบบไมมีขอบ

เพ่ือใหไดสําเนาภาพถายคุณภาพดีที่สุด ใหวางกระดาษภาพถายลงในถาด
ปอนกระดาษ และเปลี่ยนคาการทําสําเนาใหถูกตองตรงตามประเภทกระดาษ
และการเพิ่มคุณภาพภาพถาย นอกจากนี้ทานอาจตองใชตลับหมึกพิมพภาพถาย
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เพ่ือคุณภาพการพิมพที่ดีข้ึน เมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพ
ภาพถายแลว ทานจะมรีะบบสีหกสี

การทําสําเนาภาพถายแบบไมมขีอบจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนเขา
2. วางภาพถายตนฉบับคว่ําลงท่ีมุมขวาดานหนาของกระจก

วางภาพถายลงบนกระจกโดยใหดานกวางขนานไปกับมุมดานหนา
ของกระจก ตามคําแนะนําที่ระบุไวบนขอบกระจก

3. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
เครื่อง HP All-in-One จะทําสําเนาภาพถายตนฉบับขนาด 10 x 15 ซม.
แบบไมมีขอบ

หมายเหตุ ทานสามารถฉีกแยกภาพถายตามรอยปรเุมื่อหมึกพิมพ
แหงแลว

เคล็ดลับ หากสําเนาท่ีไดมขีอบ ใหกําหนดประเภทกระดาษเปน
Premium Photo (กระดาษภาพถายพรเีมีย่ม) แลวลองทําสําเนา
อีกครั้ง

หยุดการทําสําเนา

การหยุดทําสําเนา
➔ กด ยกเลิก บนแผงควบคุม
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8 การใชคุณลักษณะการสแกน

การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับคอมพิวเตอร ทานสามารถสแกนวัตถุไดเกือบทุกประเภท (ภาพถาย 
บทความในนิตยสารและเอกสารขอความ) ตราบใดที่มีการระมัดระวังไมทําให
กระจกบน HP All-in-One มีรอยขีดขวน
ทานสามารถใชคุณสมบัติการสแกนของ HP All-in-One เพ่ือทําสิ่งตอไปนี้
● สแกนขอความจากบทความลงในโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอร และ

อางอิงในรายงาน
● พิมพนามบัตรและโบรชัวรดวยการสแกนโลโกแลวนํามาใชในซอฟตแวร

การพิมพ
● สงภาพถายไปใหเพ่ือนๆ และญาติ โดยการสแกนสิ่งพิมพท่ีทานช่ืนชอบ

รวมทั้งสิ่งพิมพที่อยูในขอความอีเมลดวย
● สรางภาพถายที่บานหรือที่ทํางาน
● เก็บภาพถายท่ีมคุีณคาไวในสมุดภาพอิเล็กทรอนิกส

● การสแกนรูปภาพ
● หยุดการสแกน

การสแกนรูปภาพ
ทานสามารถเริ่มสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือจากเครื่อง HP All-in-One
สวนน้ีจะกลาวถึงวิธีสแกนจากแผงควบคุมของ HP All-in-One เทานั้น
เมื่อตองการใชคุณสมบัติการสแกน เครื่อง HP All-in-One และคอมพิวเตอร
ของทานตองเชื่อมตอกันและเปดใชงานอยู โดยตองมีการติดต้ังและรัน
ซอฟตแวร HP Photosmart (Windows) หรือซอฟตแวร
HP Photosmart Mac (Mac) บนคอมพิวเตอรของทานกอนที่จะสแกน
● บนคอมพิวเตอร Windows โปรดดูไอคอน HP Digital Imaging

Monitor ในซิสเต็มเทรยของ Windows (ที่ดา นลางขวาของหนาจอ ใกล
กับเวลา) เพ่ือตรวจสอบวาซอฟตแวรกําลังรันอยู

หมายเหตุ การปดไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิ
สเต็มเทรยของ Windows อาจทําให HP All-in-One ไมสามารถ
ใชคุณสมบัติบางอยางในการสแกนและสงผลใหมขีอความแสดงขอ
ผิดพลาดของ No Connection (ไมมกีารเชื่อมตอ) ปรากฏขึ้น
ในกรณีนี้ ทานสามารถเรียกการทํางานเต็มรูปแบบกลับมาไดดวย
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การรีสตารทคอมพิวเตอรหรือเริ่มการใชงานซอฟตแวร
HP Photosmart

● สวนบนเคร่ือง Mac จะมกีารรันซอฟตแวรเสมอ

เคล็ดลับ ทานสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart (Windows)
หรือซอฟตแวร HP Photosmart Mac (Mac) เพ่ือสแกนรูปภาพ หรือ
รูปพาโนรามา ดวยการใชซอฟตแวรนี้ ทานยังสามารถแกไข พิมพ และ
แลกเปลี่ยนรูปภาพที่สแกนได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใชบนหนา
จอที่มาพรอมกับ HP All-in-One

วิธกีารสแกนไปยังคอมพิวเตอร
1. วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกหรือหงายตนฉบับลงใน

ถาดปอนตนฉบับ
2. กด สแกนไปยัง

– หาก HP All-in-One เช่ือมตอโดยตรงกับคอมพิวเตอรผานสาย
เคเบิล USB รายการปลายทาง รวมถึงซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะ
ปรากฏบนจอแสดงผล ใหขามไปยังข้ันตอนที่ 4

– หาก HP All-in-One เช่ือมตอผานเครือขาย Scan Menu (เมนู
สแกน) จะปรากฏบนจอแสดงผล ทําตามขั้นตอนตอไป

3. หากเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งเครื่อง
ผานเครือขาย โปรดปฏิบัติดังนี้
a. กด OK เพ่ือเลือก Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร)

รายการคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ HP All-in-One จะปรากฏบน
จอแสดงผล

หมายเหตุ เมนู Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร)
อาจแสดงรายการเครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับสาย USB
นอกเหนือจากเครื่องที่เช่ือมตอผานเครือขาย

b. กด OK เพ่ือเลือกคอมพิวเตอรที่เปนคาดีฟอลต หรือกด  เพ่ือเลือก
คอมพิวเตอรเครื่องอื่น แลวกด OK
เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะปรากฏบนจอแสดงผล พรอมกับ
รายการแอพพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอรที่เลือก

4. กด OK เพ่ือเลือกคอมพิวเตอรที่เปนคาดีฟอลตเพ่ือรับสิ่งที่สแกน หรือกด
 เพ่ือเลือกแอพพลิเคชันอ่ืน แลวกด OK

ภาพตัวอยางของสิ่งที่สแกนจะปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร โดยที่ทาน
สามารถแกไขได

5. ทําการแกไขใดๆ ที่ภาพตัวอยาง แลวคลิก Accept (ยอมรับ) เมื่อทาน
ดําเนินการแลวเสร็จ
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เครื่อง HP All-in-One จะสงงานสแกนไปยังเคร่ืองที่เลือกไว

หยุดการสแกน

วิธกีารหยุดสแกน
➔ กด ยกเลิก บนแผงควบคุม
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9 การใชคุณสมบัตวิิดีโอและภาพถาย

HP All-in-One สามารถใชการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลได
ทานจึงสามารถพิมพ จัดเก็บ จัดการ และแลกเปลี่ยนภาพถาย ทานสามารถเสียบ
การดหนวยความจําเขาใน HP All-in-One หรือเช่ือมตออุปกรณบรรจ ุ(เชน
ไดรฟแบบพวงกุญแจ USB) หรือกลองดิจิตอลเขากับพอรท USB ดานหนา
และปลอยให HP All-in-One อานขอมูล ทานยังสามารถเชื่อมตอกลองดิจิตอล
ที่มีโหมด PictBridge เขากับพอรท USB ดานหนา เพ่ือพิมพภาพถาย
จากกลองของทานไดโดยตรง

● ใสการดหนวยความจํา
● เช่ือมตอกลองดิจิตอล
● เช่ือมตออุปกรณจัดเก็บขอมูล
● การเลือกภาพถายและวิดีโอที่จะพิมพ
● พิมพภาพถายและวิดีโอที่เลือก
● พิมพภาพถายโดยใชแผนภาพตัวอยาง

ใสการดหนวยความจํา
หากกลองดิจิตัลของทานใชการดหนวยความจําสําหรับเก็บภาพถาย ทาน
สามารถใสการดหนวยความจําลงในเครื่อง HP All-in-One เพ่ือพิมพหรือ
บันทึกภาพถายของทานได

ขอควรระวัง การพยายามนําการดหนวยความจําออกมาในขณะที่มีการ
เขาใชงานอาจทําใหไฟลท่ีอยูบนการดเสียหายได ทานสามารถถอดการด
ออกไดเมื่อไฟแสดงสถานะภาพถายหยุดกะพริบแลวเทาน้ัน และอยาใส
การดหนวยความจํามากกวาหนึ่งอันในแตละครั้งเพราะอาจทําใหไฟลบน
การดหนวยความจําเสียหาย

HP All-in-One จะรองรับการดหนวยความจําท่ีระบุไวดานลาง การดหนวย
ความจําแตละประเภทสามารถใสไดในชองเสียบเฉพาะการดนั้นๆ
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● ชองเสียบดานบน: xD-Picture Card
● ชองเสียบชองทีส่องจากดานบน: Memory Stick, Magic Gate

Memory Stick, Memory Stick Duo (มาพรอมกับอะแดปเตอรของผู
ใช), Memory Stick Pro

● ชองเสียบชองทีส่ามจากดานบน: CompactFlash (I, II)
● ชองเสียบดานลาง: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC),

Secure MultiMedia Card

การใสการดหนวยความจํา
1. หงายการดหนวยความจําดานที่มีฉลากขึ้น และใหสวนหนาสัมผัสหันไป

ทาง HP All-in-One
2. ใสการดความจําลงในชองเสียบการดท่ีถูกตอง

เชื่อมตอกลองดิจิตอล
HP All-in-One สนับสนุนโหมด PictBridge ทําใหท านสามารถเชื่อมตอกลอง
ใดก็ตามที่มโีหมด PictBridge เขากับพอรท USB ดานหนา และพิมพภาพถาย
ที่อยูในการดหนวยความจําของกลองได โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับกลองเพื่อ
ดูวากลองนี้สนับสนุน PictBridge หรือไม
พอรท USB ดานหนาอยูขางชองเสียบการดหนวยความจํา
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ถากลองของทานไมมีโหมด PictBridge หรือไมสนับสนุน PictBridge ทาน
สามารถเขาดูภาพถายในกลองไดโดยใชกลองในโหมดอุปกรณบรรจุ

หลังจากที่ทานตอกลองท่ีใชโหมด PictBridge เขากับเครื่อง HP All-in-One
เรียบรอยแลว ทานจะสามารถพิมพภาพถายได ตรวจสอบใหแนใจวาขนาด
กระดาษที่ใสอยูใน HP All-in-One ตรงกับการต้ังคาบนกลองของทาน หาก
การตั้งคาขนาดกระดาษบนกลองถูกต้ังไวเปนคาดีฟอลต HP All-in-One จะใช
กระดาษที่ใสอยูในถาดปอนเขาในปจจุบัน โปรดดูคูมือผูใชที่มากับกลองของ
ทาน เพ่ือทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพโดยตรงจากกลองที่ใช PictBridge

การพิมพภาพถายจากกลองถายรูปทีม่ ีPictBridge
1. เช่ือมตอกลองถายรูปเขากับพอรต USB ดานหนาบน HP All-in-One

โดยใชสายเคเบิล USB ที่มาพรอมกับกลองถายรูป
2. เปดกลองและตรวจใหแนใจวากลองอยูในโหมด PictBridge

หมายเหตุ โปรดดูในเอกสารเกี่ยวกับกลองของทาน เพ่ือตรวจสอบ
วิธีเปลี่ยนโหมด USB เปน PictBridge กลองแตละชนิดจะใชคํา
อธิบายโหมด PictBridge แตกตางกันไป ตัวอยางเชน กลองบาง
ชนิดมกีารตั้งคา กลองดิจิตอล และการตั้งคา ดิสกไดรฟ อยู ในกรณี
เชนนี้ การตั้งคา กลองดิจิตอล ก็คือการตั้งคาโหมด PictBridge นั่น
เอง

เชื่อมตออุปกรณจัดเก็บขอมูล
ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บขอมูล เชน ไดรฟแบบพวงกุญแจ
ฮารดไดรฟแบบพกพา หรือกลองดิจิตอลท่ีมโีหมดบรรจุขอมูล เขากับพอรท
USB ดานหนาบน HP All-in-One ได พอรท USB ดานหนาอยูขางชองเสียบ
การดหนวยความจํา

หมายเหตุ กลองดิจิตอลที่อยูในโหมดบรรจสุามารถตอเขากับพอรต
USB ดานหนาได HP All-in-One ทํางานกับกลองในโหมดนี้ลักษณะ
เดียวกับอุปกรณจัดเก็บขอมูล สําหรับในสวนน้ีจะกลาวถึงกลองดิจิตอลใน
โหมดบรรจุวาเปนอุปกรณจัดเก็บขอมูล
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โปรดดูในเอกสารเกี่ยวกับกลองของทาน เพ่ือตรวจสอบวิธีเปลี่ยนโหมด
USB เปนโหมดบรรจ ุกลองแตละชนิดจะใชคําอธิบายโหมดบรรจุ
แตกตางกันไป ตัวอยางเชน กลองบางชนิดมีการตั้งคา กลองดิจิตอล และการ
ต้ังคา ดิสกไดรฟ อยู ในกรณีเชนนี้ การตั้งคา ดิสกไดรฟ ก็คือการตั้งคา
โหมดบรรจุนั่นเอง ถาโหมดจัดเก็บของกลองไมทํางาน ทานอาจตองอัพเก
รดเฟรมแวรของกลอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่
มาพรอมกลอง

เมื่อเช่ือมตออุปกรณบรรจุแลว ทานสามารถทําดังน้ีกับไฟลที่เก็บอยูในอุปกรณ
บรรจขุองทานได

● ถายโอนไฟลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
● ดูภาพถาย
● แกไขภาพถายและวิดีโอโดยใชแผงควบคุม
● พิมพภาพถายบน HP All-in-One
● สงภาพถายและวิดีโอไปยังเพื่อนและครอบครัวของทานได

ขอควรระวัง อยาพยายามถอดอุปกรณบรรจอุอกในขณะอานขอมูลจาก
อุปกรณ การทําเชนน้ันจะทําใหไฟลในอุปกรณบรรจเุสียหาย ทาน
สามารถถอดอุปกรณจัดเก็บขอมูลดังกลาวออกอยางปลอดภัย เมื่อไฟ
แสดงสถานะที่ชองเสียบการดหนวยความจําหยุดกระพริบแลวเทานั้น

การเลือกภาพถายและวิดีโอทีจ่ะพิมพ
ทานสามารถใชแผงควบคุมบน HP All-in-One เพ่ือเลือกภาพถายและวิดีโอที่
จะพิมพ

เลือกภาพถายและวิดีโอเปนรายภาพ
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP All-in-

One หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรท USB ดานหนา
2. ในสวน ภาพถาย ใหกด เมน ูคางไวจนกวา Select Photos 

ถาย) จะปรากฏ
3. กด  เพ่ือเลือก Custom (กําหนดเอง) แลวจึงกด OK
4. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปยังไฟลภาพถายหรือวิดีโอที่ตองการเลือก

หมายเหตุ จากแผงควบคุมบน HP All-in-One ทานสามารถเขา
ถึงไฟลรูปภาพประเภทตอไปนี้เทาน้ัน JPEG, TIFF, MPEG-1,
AVI และ Quicktime หากตองการพิมพไฟลประเภทอื่น ใหถาย
โอนไฟลจากการดหนวยความจําหรืออุปกรณบันทึกขอมูลไปยัง
คอมพิวเตอรและใชซอฟตแวร HP Photosmart
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เคล็ดลับ ทานสามารถกด  หรือ  คางไว เพ่ือดูภาพถายและวิดีโอ
ทั้งหมดอยางรวดเร็ว

5. กด OK เพ่ื อเ ลือกภาพถายหรือวิดีโอท่ีกําลังแสดงอยูบนจอแสดงผล
เครื่องหมายตรวจสอบจะปรากฏถัดจากภาพถายหรือวิดีโอท่ีเลือก

6. ทําข้ันตอนกอนหนานี้ซ้ําเพ่ือเลือกภาพหรือวิดีโอไดมากเทาที่ตองการ

วิธกีารยกเลิกการเลือกภาพถายและวิดีโอ
➔ โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

– กด OK เพ่ื อยกเลิกภาพถายหรือวิดีโอที่ถูกเลือกซึ่งกําลังแสดงอยูบน
จอแสดงผล

– กด ยกเลิก เพ่ือยกเลิกการเลือกภาพถายและวิดีโอ ทั้งหมด และกลับสู
หนาจอแบบพักจอ

พิมพภาพถายและวิดีโอทีเ่ลือก
ทานสามารถพิมพภาพถายหรือวิดีโอที่เลือกไวไดโดยตรงจากแผงควบคุม โดย
ไมตองใชแผนภาพตัวอยาง

หมายเหตุ หากทานเลือกไฟลวิดีโอ จะมกีารพิมพเฉพาะเฟรมแรกของ
วิดีโอเทานั้น

การพิมพภาพถายและวิดีโอทีเ่ลือก
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP All-in-

One หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรท USB ดานหนา
2. ในสวน ภาพถาย ใหกด เมน ูคางไวจนกวา Select Photos 

ถาย) จะปรากฏ
3. กด  เพ่ือเลือก Custom (กําหนดเอง) แลวจึงกด OK
4. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนภาพถอยหลังหรือไปขางหนาทีละภาพ กด  หรือ

 คางไวเพ่ือเลื่อนภาพอยางรวดเร็ว

หมายเหตุ จากแผงควบคุมบน HP All-in-One ทานสามารถเขา
ถึงไฟลรูปภาพประเภทตอไปนี้เทาน้ัน JPEG, TIFF, MPEG-1,
AVI และ Quicktime หากตองการพิมพไฟลประเภทอื่น ใหถาย
โอนไฟลจากการดหนวยความจําหรืออุปกรณบันทึกขอมูลไปยัง
คอมพิวเตอรและใชซอฟตแวร HP Photosmart

5. เมื่อภาพถายที่ทานตองการพิมพปรากฏ ใหกด OK เครื่องหมายตรวจสอบ
จะปรากฏถัดจากภาพถายที่เลือก
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6. ในสวน ภาพถาย ใหกด เมน ูและแกไขตัวเลือกการพิมพภาพถายตามตอง
การ

7. ในสวน ภาพถาย ใหกด พิมพภาพถาย เพ่ือพิมพภาพถายท่ีเลือก

พิมพภาพถายโดยใชแผนภาพตัวอยาง
แผนภาพตัวอยางเปนวิธีที่งายและสะดวกตอการเลือกภาพถาย และสั่งพิมพจาก
การดหนวยความจําหรืออุปกรณบรรจุไดโดยตรง โดยไมตองใชคอมพิวเตอร
แผนภาพตัวอยางที่อาจมหีลายหนาจะแสดงมุมมองรูปขนาดยอของภาพถายท่ี
เก็บอยูในการดหนวยความจํา ช่ือแฟม หมายเลขดัชนี และวันที่จะปรากฏภายใต
รูปขนาดยอแตละรูป แผนภาพต ัวอยางยังเปนวิธีที่รวดเร็วในการสรางแคตตา
ล็อกของภาพถายที่พิมพอีกดวย

หมายเหต ุ1 ทานไมสามารถพิมพแผนเลือกภาพของภาพถายตางๆ ใน
กลองถายรูปในโหมด PictBridge กลองถายรูปตองอยูในโหมดบรรจุ

หมายเหต ุ2 จากแผงควบคุมบน HP All-in-One ทานสามารถเขาถึง
ไฟลรูปภาพประเภทตอไปนี้เทานั้น JPEG, TIFF, MPEG-1, AVI
และ Quicktime หากตองการพิมพไฟลประเภทอื่น ใหถายโอนไฟลจาก
การดหนวยความจําหรืออุปกรณบันทึกขอมูลไปยังคอมพิวเตอรและใช
ซอฟตแวร HP Photosmart
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หากตองการพิมพภาพถายจากแผนเลือกภาพ ทานตองทํางานตอไปน้ีใหแลว
เสร็จ ดังที่อธิบายรายละเอียดไวในข้ันตอนดานลาง
● พิมพแผนเลือกภาพของรูปภาพบนการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บ

ขอมูล
● การใสภาพใหเต็มแผนภาพตัวอยาง
● สแกนแผนเลือกภาพ

การพิมพแผนเลือกภาพ
1. เสียบการดหนวยความจําเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง HP All-in-

One หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรท USB ดานหนา
2. ในสวน ภาพถาย ใหกด แผนเลือกภาพ แลวกด OK

ซึ่งจะเลือก Proof Sheet Menu (เมนแูผนเลือกภาพ) แลวเลือก 
Print Proof Sheet (พิมพแผนเลือกภาพ)

หมายเหตุ เวลาที่ใชพิมพแผนเลือกภาพจะแตกตางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยู
กับจํานวนภาพถายที่อยูในการดหนวยความจํา

3. หากมภีาพถายมากกวา 20 ภาพในการด เมนู Select Photos (เลือก
ภาพถาย) จะปรากฏข้ึน กด  เพ่ือเลือกรายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้
– All (ทั้งหมด)
– Custom (กําหนดเอง)
ถาทานเลือกวิดีโอ เครื่องจะพิมพเฉพาะกรอบแรกของวิดีโอลงบนแผนภาพ
ตัวอยางเทาน้ัน

4. หากทานเลือก Custom (กําหนดเอง) ใหกด  หรือ  จนกวาหมายเลข
ภาพถายแรกจะปรากฏ แลวใหกด OK

หมายเหตุ ทานสามารถลบหมายเลขภาพถายไดโดยกด  เพ่ือลบ
ไปทางซาย

5. กด  หรือ  จนกวาหมายเลขภาพถายสุดทายจะปรากฏขึ้นมา แลวใหกด
OK

6. การใสภาพใหเต็มแผนเลือกภาพ

การทําใหแผนเลือกภาพสมบูรณ
1. เลือกภาพที่จะพิมพโดยใชปากกาหรือดินสอดําระบายวงกลมที่อยูใตภาพ

ขนาดยอบนแผนเลือกภาพ
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หมายเหตุ ถาทานเลือกวิดีโอบนแผนภาพตัวอยางออกมาหนึ่งชุด
เครื่องจะพิมพเฉพาะกรอบแรกของวิดีโอชุดนั้นใหเทานั้น

2. เลือกรูปแบบการจัดหนาหนึ่งรูปแบบโดยระบายวงกลมในขั้นตอนที่ 2 ของ
แผนเลือกภาพ

หมายเหตุ หากทานตองการควบคุมคาการพิมพมากกวาที่แผนเลือก
ภาพกําหนด ทานสามารถพิมพภาพถายไดโดยตรงจากแผงควบคุม

3. การสแกนแผนเลือกภาพ

การสแกนแผนเลือกภาพทีส่มบูรณ
1. วางแผนภาพตัวอยางโดยคว่ําดานที่จะพิมพ  ลงที่มุมขวาดานหนา

ของกระจก ตรวจสอบใหแนใจวาขอบของแผนภาพตัวอยางอยูติดกับขอบ
ดานขวาและดานหนา ปดฝา

2. วางกระดาษภาพถายลงในถาดปอนกระดาษ ตรวจสอบวาการดหนวยความ
หรืออุปกรณบรรจุเดียวกับที่ทานใชพิมพแผนเลือกภาพยังคงเสียบอยู
หรือเช่ือมตออยูกับ HP All-in-One ในขณะที่ทานสแกนแผนเลือกภาพ

3. ในสวน ภาพถาย ใหกด แผนเลือกภาพ
Proof Sheet Menu (เมนแูผนเลือกภาพ) จะปรากฏขึ้น

4. กด  จนกวา Scan Proof Sheet (สแกนแผนเลือกภาพ) จะปรากฏ
แลวกด OK
เครื่อง HP All-in-One จะสแกนแผนเลือกภาพและพิมพภาพถายที่ได
เลือกไว
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10 การบํารุงรักษา HP All-in-One
HP All-in-One ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอย ในบางครั้ง ทานอาจตอง
ทําความสะอาดกระจกและแผนรองฝาเพื่อกําจัดฝุนบนพื้นผิวและเพื่อใหสําเนา
และงานสแกนสะอาด ทานจะตองเปลี่ยน ปรับตําแหนง หรือทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพของทานเปนครั้งคราว หัวขอนี้เปนคําแนะนําดานการดูแลรักษา
เครื่อง HP All-in-One ของทานใหอยูในสภาพการใชงานทีส่มบูรณ โปรด
ปฏิบัติตามข้ันตอนการดูแลรักษาเหลาน้ีตามความจําเปน

● การทําความสะอาดเครื่อง HP All-in-One
● พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
● การดูแลตลับหมึกพิมพ

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

● การทําความสะอาดกระจก
● การทําความสะอาดแผนรองฝาปด
● การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก

การทําความสะอาดกระจก
กระจกที่สกปรกเนื่องจากรอยนิ้วมือ รอยเปอน เศษผม และฝุนบนพื้นผิวกระจก
จะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทํางานอยางถูก
ตองของคุณสมบัติตางๆ เชน Fit to Page (พอดกีับหนา)
นอกเหนือจากผิวกระจกแลว ทานอาจตองทําความสะอาดแถบกระจกเล็กๆ ใน
ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ และอาจมลีายเสนหากแถบกระจกในตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติสกปรก
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การทําความสะอาดกระจก
1. ใหปดเครื่อง HP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน

หมายเหตุ วันท่ีและเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊ก
เครื่อง HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบ
ปลั๊กไฟกลับเขาไป

2. ทําความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ํายาทําความ
สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน นํ้ายาขัดเงา เบนซิน หรือ
คารบอนเตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ได หามเทหรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึม
ลงไปใตกระจกและทําความเสียหายตอเครื่อง

3. เช็ดกระจกใหแหงโดยใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเพื่อปองกันไมใหกระจก
เปนรอย

4. เสียบสายไฟและเปด HP All-in-One

การทําความสะอาดแถบกระจกในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
1. ปด HP All-in-One และถอดสายไฟออก

หมายเหตุ วันท่ีและเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊ก
เครื่อง HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบ
ปลั๊กไฟกลับเขาไป

2. ยกฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

3. ยกฝาขึ้น ในลักษณะเดียวกับขณะที่ทานวางตนฉบับลงบนกระจก
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4. ยกตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

มีแถบกระจกอยูใตตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

5. ทําความสะอาดแถบกระจกดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ํายาทําความสะอาด
กระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน นํ้ายาขัดเงา เบนซิน หรือ
คารบอนเตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ได หามเทหรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึม
ลงไปใตกระจกและทําความเสียหายตอเครื่อง

6. เลื่อนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติตํ่าลง และปดฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
7. ปดฝา
8. เสียบสายไฟและเปด HP All-in-One

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

หมายเหตุ วันท่ีและเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊ก
เครื่อง HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบ
ปลั๊กไฟกลับเขาไป

2. ทําความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ําสบูออนๆ และ
น้ําอุน
ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรองฝา
ปด

3. ใชผาชามัวสหรือผานุมเช็ดแผนรองใหแหง

ขอควรระวัง อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทําใหเกิดรอย
ขีดขวน

4. หากจําเปนตองทําความสะอาดเพิ่ม ใหทําซ้ําข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกครั้งเพื่อ
เช็ดแอลกอฮอลออก

ขอควรระวัง ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือภายนอก
ของ HP All-in-One ซึ่งอาจทําความเสียหายใหกับอุปกรณได

การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก
ใชผานุมหรือฟองน้ําเปยกหมาดๆ เช็ดฝุน รอยเปอน และคราบสกปรกออกจาก
ตัวเครื่องทานไมจําเปนตองทําความสะอาดสวนภายในของ HP All-in-One
อยาวางของเหลวไวใกลแผงควบคุมและสวนภายในของตัวเครื่อง HP All-in-
One

ขอควรระวัง หากไมตองการใหเกิดความเสียทีภ่ายนอกของ HP All-in-
One อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มสีวนผสมของ
แอลกอฮอล

พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ถาทานพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องกอน
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ รายงานน้ีจะใหขอมูลที่มปีระโยชนเกี่ยวกับอุปกรณ ซึ่ง
รวมถึงตลับหมึกพิมพดวย
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วิธกีารพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ตั้งคา
3. กด 2 จากนั้นกด 4

ซึ่งจะเลือก Print Report (พิมพรายงาน) และเลือก Self-Test
Report (รายงานการทดสอบเครื่อง)
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง ซึ่งอาจระบุ
สาเหตุของปญหาการพิมพ ตัวอยางการทดสอบหมึกพิมพในรายงานจะ
ปรากฏดานลาง

4. ตรวจสอบใหแนใจวาแถบสีไมขาดหาย

ถาแถบสีดําหายไป สีจาง แตก หรือเปนเสน อาจเปนไปไดวาเกิดปญหากับ
ตลับหมึกพิมพสีดําในชองเสียบดานขวา
หากแถบเสนใดเสนหนึ่งในสามแถบที่เหลือหายไป สีจาง เปนเสนริ้ว หรือ
แตกเปนเสนเล็กๆ อาจระบุไดวามปีญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพชนิดสามสี
ในชองเสียบทางซาย

หากแถบสีไมปรากฎเปนสีดํา ส ีน้ําเงิน สีแดงและสีเหลือง ทานอาจตองทํา
ความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากปญหาดังกลาวไมสามารถจัดการไดโดย
การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

การดูแลตลับหมึกพิมพ
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพดีเยี่ยมจากการใชเครื่อง HP All-in-One ทานตอง
ปฏิบัติตามข้ันตอนการดูแลรักษางายๆ บางประการและเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
เมื่อปรากฏขอความเตือนที่แผงดานหนา

● การดูแลตลับหมึกพิมพ
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● การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
● การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
● การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
● การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

การดูแลตลับหมึกพิมพ
กอนเปลี่ยนหรือทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ทานควรดูช่ือช้ินสวนและวิธี
จัดการเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

จับตลับหมึกพิมพดานท่ีเปนพลาสติกสีดํา โดยใหฉลากอยูดานบนหามสัมผัส
หนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก

หมายเหตุ การดูแลตลับหมึกพิมพอยางระมัดระวัง การตกหลนหรือการ
เขยาตลับหมึกพิมพอาจทําใหเกิดปญหาในการพิมพช่ัวคราวหรือ
ตลับหมึกพิมพเสียหายอยางถาวร

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เมื่อระดับหมึกเหลือนอย
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หมายเหตุ เมื่อปริมาณหมึกของตลับหมึกพิมพเหลือนอย จะปรากฏขอ
ความขึ้นบนจอแสดงผล ทานสามารถตรวจสอบระดับหมึกพิมพไดโดย
การใชซอฟตแวรท่ีติดต้ังมากับ HP All-in-One

เมื่อทานไดรับขอความเตือนบนจอวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดตรวจสอบให
แนใจวาทานมีตลับหมึกพิมพพรอมสําหรับเปลี่ยน นอกจากน้ี ทานควรเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพเมื่อพบวาขอความมีสีจาง หรือเมื่อพบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการ
พิมพซึ่งเกี่ยวของกับตลับหมึกพิมพ

หากตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพสําหรับ HP All-in-One ใหไปท่ี
www.hp.com/learn/suresupply เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากน้ันคลิ
กเลือกลิงคสําหรับการชอปปงลิงคใดลิงคหนึ่งในหนานั้น

สําหรับรายการหมายเลขของตลับหมึกพิมพ โปรดดูที่ปกดานหลังของคูมือเลมนี้

เคล็ดลับ  ทานยังสามารถใชคําแนะนําเหลาน้ีเพ่ือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสี
ดําดวยตลับหมึกพิมพภาพถาย เพ่ือการพิมพ ภาพถายสีท่ีมคุีณภาพสูง

หากตองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP All-in-One

ขอควรระวัง หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยูในขณะที่ทานเปด
ฝาตลับหมึกพิมพเพ่ือถอดตลับหมึกพิมพ เครื่อง HP All-in-One
จะไมปลดล็อคตลับหมึกพิมพ เครื่อง HP All-in-One อาจเสียหาย
หากทานนําตลับหมึกพิมพออกมาในขณะที่ตลับหมึกพิมพไมได
ติด ต้ังอยูทางดานขวาอยางแนนหนา

2. เปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
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1 ฝาชองใสตลับหมึกพิมพ
2 แครตลับหมึกพิมพ

3. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบน
ตลับหมึกพิมพเพ่ือปลดออกมา
หากทานกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสามสี ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบทางซาย
หากทานจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพภาพถายหรือตลับหมึกพิมพสีดํา ใหถอด
ตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบทางขวา

1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี
2 ชองเสียบสําหรับตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสีดํา

4. ดึงตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบในลักษณะ ี่เขาหาตัว
5. หากทานกําลังถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกเพื่อใสตลับหมึกพิมพภาพถาย

ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพหรือเก็บไวในถุงท่ี
ผนึกแนน
หากทานกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ เนื่องจากปริมาณหมึกอยูในระดับตํ่า
หรือหมึกหมด ควรนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค
เจ็ต HP ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึก
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พิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไป
ที่เว็บไซตตอไปนี้
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
inkjet.html

6. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอ่ืนนอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวัง หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การ
สัมผัสสวนตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิด
พลาด และเกิดปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

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

9. หากทานติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ข้ันตอนการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
จะเริ่มตนข้ึน

10. ตรวจสอบใหแนใจวาทานมกีระดาษธรรมดาอยูในถาดปอนกระดาษ แลว
กด OK

11. เครื่อง HP All-in-One จะปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ นํากระดาษที่ใช
ปรับตําแหนงหมึกพิมพไปรีไซเคิลหรือนําไปทิ้ง

12. กด OK

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
เครื่องHP All-in-One จะมีขอความแจงใหทานปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพทุก
ครั้งที่ทานติดต้ังหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ทานยังสามารถปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพไดทุกเวลาจากแผงควบคุม หรือใชซอฟตแวรที่ทานติดต้ังใน HP All-
in-One ไดดวย การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพท่ีมี
คุณภาพสูง

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

การปรับแนวตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมเมื่อเครื่องแจงเตือน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter

หรือ A4 ไวในถาดปอนกระดาษ จากนั้นใหกด OK
2. HP All-in-One จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และต้ังมาตร

วัดของเครื่องพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับ
ตําแหนงตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใหใส
กระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้นลอง
ปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง

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

วิธกีารปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ตั้งคา
3. กด 6 จากนั้นกด 2

ซึ่งเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Align Print Cartridge (ปรับ
ตําแหนงตลับหมึกพิมพ)

4. HP All-in-One จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และต้ังมาตร
วัดของเครื่องพิมพ เอกสารนี้อาจนํากลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
ใชคุณสมบัตินี้เมื่อรายงานการทดสอบเครื่องปรากฎเสนริ้ว หรือเสนสีขาวใน
แถบสี หรือเมื่อสีขุนมัวหลังจากใสตลับหมึกพิมพในครั้งแรก หามทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึกโดยเปลา
ประโยชนและอายุการใชงานของหัวฉีดหมึกสั้นลง
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การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ตั้งคา
3. กด 6 จากนั้นกด 1

ซึ่งเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Clean Print Cartridge (ทํา
ความสะอาดตลับหมึกพิมพ)
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาเอกสารที่ทานสามารถนํากลับมาใช
ใหมหรือทิ้ง
หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจากทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพกอน
แลวจึงเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่มีปญหา

การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
ทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพเฉพาะในกรณีที่ปรากฏขอความเตือนซ้ําบน
หนาจอใหทานตรวจสอบตลับหมึกพิมพหลังจากที่ทานไดทําความสะอาดหรือ
ปรับตลับหมึกพิมพแลว

กอนทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ ใหนําตลับหมึกพิมพออก และ
ตรวจสอบวาไมมอีะไรติดอยูบนหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ แลวจึงใสตลับหมึก
พิมพเขาไปใหม หากยังมขีอความใหตรวจสอบตลับหมึกอยู ใหทําความสะอาด
หนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้

● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด
หรือมีเสนใยหลุดออกมา

เคล็ดลับ แผนกรองกาแฟไมมีเสนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

● น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือนํ้าด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่ทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหายได)

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

วิธทีําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
1. เปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ
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ตลับหมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊ก

ไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ วันท่ีและเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊ก
เครื่อง HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบ
ปลั๊กไฟกลับเขาไป

3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพ่ือปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

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

4. ตรวจสอบหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพวามีหมึกหรือเศษผงเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผาท่ีไมมีสวนผสมของสําลลีงในนํ้ากล่ัน และบีบผาให

เปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
7. ทําความสะอาดเฉพาะหนาสัมผัสสีทองแดง รอประมาณสิบนาทีเพ่ือใหตลับ

หมึกพิมพแหง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8. เลื่อนตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในชองเสียบดันตลับหมึกไปดานหนาจน
กระทั่งเขาที่ดังคลิก

9. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหน่ึง หากจําเปน
10. คอยๆ ปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพและเสียบปล๊ักไฟเขาไปดานหลังของ

HP All-in-One
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11 ขอมูลเกี่ยวกับวิธกีารแกไขปญหา
เบื้องตน
บทนี้จะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ HP All-in-
One โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาการติดต้ังและการตั้งคา และหัวขอการทํา
งานบางประการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตน
โปรดดูวิธีใชบนหนาจอที่มีอยูในซอฟตแวร

ปญหาหลายๆ อยางเกิดข้ึนเมื่อเช่ือมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรโดย
ใชสายเคเบิล USB กอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One บน
คอมพิวเตอร ถาทานเช่ือมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรกอนที่จะมีคําสั่ง
ปรากฏบนหนาจอใหติดต้ังซอฟตแวร ทานตองทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้

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

ขอควรระวัง อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอ
การติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดต้ังและการติดต้ังซอฟตแวรใหม
โปรดดูท่ี ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
โปรดดูรายการดานลางสําหรับขอมูลของหัวขออื่นๆ ทีม่อียูในบทน้ี

หัวขอเพิ่มเติมเรื่องวิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนในคูมือผูใช
● การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคา: มีขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา

ฮารดแวร การติดต้ังซอฟตแวร และการแกไขปญหาเบื้องตนในการตั้งคา
โทรสาร

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

แหลงขอมูลเพิ่มเติมที่มีอยูเพ่ือชวยทานแกไขปญหาเบื้องตนที่อาจประสบกับ
ซอฟตแวร HP All-in-One หรือ HP Photosmart โปรดดูที่ คนหาขอมูล
เพ่ิมเติม

คูมือการใชงาน 137

วิธกีารแ
กไขป

ญ
ห
าเบ

ื้องต
น

http://www.antennahouse.com/


หากทานไมสามารถแกปญหาตามที่ปรากฏบนหนาจอ Help (วิธีใช) หรือตาม
เว็บไซต HP โปรดติดตอศูนยบริการ HP ตามหมายเลขของประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน

 ูไฟล Readme
ทานสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดระบบและปญหาในการติดต้ังที่
อาจเกิดข้ึนไดจากไฟล ReadMe
● จากคอมพิวเตอรระบบ Windows ทานสามารถเขาถึงไฟล Readme ได

โดยการคลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs (โปรแกรม) หรือ 
All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP เลือก OfficeJet All-In-
One 6300 series แลวคลิก Readme

● จากเครื่อง Mac ทานสามารถไปยังไฟล Readme ไดโดยการดับเบิลคลิ
กที่ไอคอนซึ่งอยูในโฟลเดอรบนสุดในซดีีรอมซอฟตแวร HP All-in-One

วิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้ง
สวนน้ีจะมคํีาแนะนําเร่ืองวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนการติดต้ังและการกําหนด
คาคอนฟกสําหรับปญหาที่พบบอยที่สุดเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวรและการติด
ต้ังโทรสาร

การแกไขปญหาเบื้องตนในการติดตั้งฮารดแวร
อานสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาที่อาจพบในการติดต้ังฮารดแวร HP All-in-One

เครื่อง HP All-in-One ไมทํางาน
สาเหตุ เครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอเขากับสายไฟไมถูกตอง

วิธแีกไข
● ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอเขากับเครื่อง HP All-in-One

และอะแดปเตอรอยางแนนหนาดังที่แสดงดานลางนี้ เสียบสายไฟเขา
กับเตารับท่ีตอสายดิน ขยับท่ีฉนวนหุมหรือแผงเตารับไปมา
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1 การเชื่อมตอสายไฟ
2 สายไฟและอะแดปเตอร
3 เตารับท่ีตอสายดิน

● หากทานใชแผงเตารับ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแผงเตารับเปดใช
งานอยู หรือพยายามเสียบปลั๊กเครื่อง HP All-in-One เขากับเตารับท่ี
ตอสายดินโดยตรง

● ตรวจสอบเ ตารับเพื่อใหแนใจวาเตารับทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊ก
ของอุปกรณที่ใชงานไดและดูวาอุปกรณนั้นมีไฟเขาหรือไม หากไฟ
ไมเขา แสดงวาอาจจะมีปญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

● หากทานเสียบปลั๊ก HP All-in-One เขากับเตารับที่มสีวิตช ใหตรวจ
ดูวาเปดสวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมี
ปญหา

สาเหตุ ทานกดปุม เปด เร็วเกินไป
วิธแีกไข เครื่อง HP All-in-One อาจไมตอบสนอง หากทานกดปุม
เปด เร็วเกินไป กดปุม เปด หน่ึงครั้ง อาจตองใชเวลาสักครูเพ่ือให HP All-
in-One เปดเครื่อง หากทานกดปุม เปด อีกครั้งในชวงเวลานี้ ทานอาจตอง
ปดอุปกรณ

คูมือการใชงาน 139

วิธกีารแ
กไขป

ญ
ห
าเบ

ื้องต
น

http://www.antennahouse.com/


คําเตือน หาก HP All-in-One ยังไมเปด แสดงวาเครื่องอาจมี
ปญหาขัดของ ถอดปลั๊ก HP All-in-One ออกจากชองเสียบและ
ติดตอ HP ไปที่
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกContact
HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอรับทราบขอมูลหรือโทรติดตอฝายสนับสนุน
ทางเทคนิค

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

วิธแีกไข กอนอื่นทานตองติดต้ังซอฟตแวรซึ่งมากับเครื่อง HP All-in-
One กอนท่ีจะเช่ือมตอสายเคเบิล USB ในขณะที่ติดต้ัง หามตอสาย
USB จนกวาจะปรากฏคําแนะนําบนหนาจอ การเชื่อมตอสาย USB กอน
ที่จะมขีอความปรากฏอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได

เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ HP All-in-
One ดวยสาย USB โดยตรง เพียงเสียบปลายดานหนึ่งของสายเคเบิล
USB เขาที่ดานหลังของคอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของ
เครื่อง HP All-in-One ทานสามารถเชื่อมตอเขากับพอรต USB ใดๆ ที่
อยูดานหลังคอมพิวเตอรได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย
เคเบิล USB โปรดดูคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ HP All-in-One

บท 11

140 HP Officejet 6300 All-in-One series

วิธ
กีา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ื้อง
ต
น

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=prodhomes&h_lang=th&h_cc=all&h_product=hpofficeje1120058&h_page=hpcom
http://www.antennahouse.com/


ฉันไดรับขอความทีป่รากฏขึ้นบนจอแสดงผลใหติดฝาครอบแผงดานหนา

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบฝาครอบแผงควบคุม โปรดดูคู
มือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One

จอแสดงผลจะแสดงภาษาทีไ่มถูกตอง

วิธแีกไข ทานสามารถเปลี่ยนการต้ังคาภาษาจาก Setup Menu (เมนู
การตั้งคา) ไดตลอดเวลา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนดภาษา
และประเทศภูมิภา ค

การวัดคาทีไ่มถูกตองจะแสดงทีเ่มนบูนจอแสดงผลของแผงควบคุม

วิธแีกไข ทานอาจเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ไมถูกตอง เมื่อต้ังคา HP All-
in-One ประเทศ/ภูมิภาคที่ทานเลือกจะเปนตัวกําหนดขนาดกระดาษที่
ปรากฏบนจอแสดงผล

หากตองการเปลี่ยนประเทศ/ภูมิภาค ทานตองตั้งคาภาษาใหม ทานสามารถ
เปลี่ยนคาภาษาจาก Setup Menu (เมนูการตั้งคา) ไดตลอดเวลา สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนดภาษาและประเทศภูมภิา ค

ฉันไดรับขอความบนจอแสดงผลใหปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข เครื่อง HP All-in-One จะมขีอความแจงใหทานปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพทุกครั้งที่ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
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หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไป
ใหม HP All-in-One จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพ
เครื่อง HP All-in-One จะจําคาของแนวตลับหมึกพิมพ ดังน้ัน ทาน
ไมตองปรับแนวตลับหมึกพิมพอีก

ฉันไดรับขอความปรากฏบนหนาจอวาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพลมเหลว

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

สาเหตุ เทปพลาสติกที่ใชปองกันจะติดอยูที่ตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับ อาจดึงเทปออกจากหนา
สัมผัสสีทองแดงแลว แตอาจยังมเีทปหุมหัวฉีดพนหมึกอยู ถายังมเีทปหุม
หัวฉีดพนหมึกอยู ใหคอยๆ ดึงเทปนั้นออกจากตลับหมึกพิมพ หามสัมผัส
หัวฉีดพนหมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง

ใสตลับหมึกพิมพเขาไปอีกครั้ง และตรวจสอบวาไดใสตลับหมึกพิมพ
ถูกตองและล็อคเขาที่

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ หนาสัมผัสบนตลับหมึกพิมพไมควรสัมผัสกับหนาสัมผัสของแคร
ตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข นําตลับหมึกออกแลวใสตลับหมึกพิมพใหมอีกคร้ังใสตลับหมึก
พิมพเขาไปจนสุดและล็อคเขาท่ี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ
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สาเหตุ ตลับหมึกพิมพหรือเซ็นเซอรเสีย

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

เครื่อง HP All-in-One ไมพิมพงาน
วิธแีกไข หาก HP All-in-One มีการเชื่อมตอแบบเครือขาย - โปรดดู
ขอมูลวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารของเครือขายจาก
ใชบนหนาจอ

หาก HP All-in-One และคอมพิวเตอรมีการเชื่อมตอดวย USB และไมมี
การสื่อสารกันและกัน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
● การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลาและ

ไฟที่ปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบให
แนใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับ
ปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One

● ควรตรวจสอบใหแนใจวามกีารติดต้ังตลับหมึกพิมพแลว
● ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
● ตรวจสอบดูวา HP All-in-One ไมมีกระดาษติดอยู
● ตรวจดูวาแครตลับหมึกพิมพไมมกีระดาษติดอยู

เปดฝาตลับหมึกพิมพเพ่ือเขาสูพ้ืนที่แครตลับหมึกพิมพ นําวัตถุที่กีด
ขวางแครตลับหมึกพิมพออก รวมถึงวัสดุหีบหอและตัวล็อคกันเล่ือนสี
สม ปดเคร่ือง HP All-in-One แลวเปดอีกครั้ง

● ตรวจสอบวาลําดับการพิมพของ HP All-in-One ไมถูกหยุดช่ัวคราว
(Windows) หรือถูกหยุดทํางาน (Mac) ถาเปนเชนนั้น ใหเลือกคาที่
เหมาะสมเพื่อเริ่มการพิมพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประ
เมินลําดับการพิมพ โปรดดูท่ีเอกสารประกอบซึ่งมีมาพรอมระบบ
ปฏิบัติการที่ติดต้ังอยูในคอมพิวเตอรของทาน

● ตรวจเช็คสาย USB หากทานใชสายเคเบิลเสนเกา อาจทํางานไมถูก
ตอง ลองตอสายเคเบิลเขากับผลิตภัณฑอื่นเพ่ือดูวาสาย USB ใชงาน
ไดหรือไม หากทานประสบปญหา อาจจําเปนตองเปลี่ยนสาย USB
โปรดตรวจสอบวาสายเคเบิลไมยาวเกินกวา 3 เมตร

● ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอรของทานจะตองสามารถใชพอรท USB ได
ระบบปฏิบัติการบางระบบ เชน Windows 95 และ Windows NT
ไมสนับสนุนการเช่ือมตอ USB ดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่มาพรอม
กับระบบปฏิบัติการที่ทานใช
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● ตรวจสอบการเชื่อมตอจาก HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอร
ของทาน ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ดานหลัง
เครื่อง HP All-in-One แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวา
ปลายอีกดานหน่ึงของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่อง
คอมพิวเตอรแลว หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ใหปด
เครื่อง HP All-in-One แลวเปดใหมอีกครั้ง

● หากทานตอเช่ือมตอ HP All-in-One ผานทางฮับ USB ตองตรวจดู
วามีการเปดใชงานฮับแลว หากฮับเปดใชงานแลว ใหลองตอสายตรง
เขาไปยังคอมพิวเตอร

● ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอรทานอาจตองการปดการเชื่อม
ตอผลิตภัณฑตัวเกาจากเครื่องคอมพิวเตอร

● ลองเช่ือมตอสาย USB กับพอรต USB อีกชองหนึ่งบนคอมพิวเตอร
หลังจากที่ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดใหมอีกครั้ง

● หลังจากที่ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดใหมอีกครั้ง

● หากจําเปน ใหนําซอฟตแวรออก แลวติดต้ังซอฟตแวรที่ติดต้ังมากับ
HP All-in-One ใหมอีกคร้ัง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการ
ติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP All-in-One และการเชื่อมตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอร โปรดดูคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ HP All-in-
One
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ฉันไดรับขอความบนหนา จอวามี กระดาษติดหรือแครตลับหมึกถูกบล็อก

วิธแีกไข หากมขีอความแสดงขอผิดพลาดระบุวามีกระดาษติดหรือมีส่ิง
กีดขวางแครตลับหมึกปรากฏบนจอคอมพิวเตอร แสดงวาอาจมีวัสดุหีบหอ
อยูภายในเครื่อง HP All-in-One ใหลองดูดานในเครื่องพิมพ รวมถึงใน
ฝาครอบตลับหมึกพิมพ อาจมีตัวล็อคกันเลื่อนอยูทางดานซายของ HP All-
in-One ใหถอดตัวล็อคกันเลื่อนสีสมออกและนําไปรีไซเ คิลหรือทิ้งไป

หลังจากถอดตัวล็อคกันเลื่อนสีสมออก ใหปด HP All-in-One แลวเปด
ใหมอีกครั้ง

วิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวร
ถาทานประสบปญหาในระหวางติดต้ังซอฟตแวร โปรดดูหัวขอดานลางเพื่อหา
วิธีแกไข ถาทานประสบปญหาเกี่ยวกับการติดต้ังฮารดแวร โปรดดู การแกไข
ปญหาเบื้องตนในการติดต้ังฮารดแวร

โดยปกติ ในการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ระบบจะทํางานตามลําดับตอ
ไปน้ี

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

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

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

หากไมมีเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงเกิดข้ึน แสดงวาอาจมปีญหาในการติดต้ัง
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หากตองการตรวจสอบการติดต้ังบนเครื่องระบบ Windows ใหทําการตรวจ
สอบดังนี้

● เปด HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) และตรวจ
สอบเพ่ือยืนยันวาปุมตอไปน้ีปรากฏขึ้น: Scan Picture  (สแกนภาพ)
Scan Document (สแกนเอกสาร) Send a Fax (สงโทรสาร) หากไอ
คอนไมปรากฏขึ้นในทันที ทานอาจตองรอสักครูเพ่ือให HP All-in-One
เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรของทาน หรือดูที่ ไมมีปุมบางปุมใน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) (Windows)

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

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

เมื่อใสแผนซดีรีอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอรแลว ไมมอีะไรเกิดขึ้น
วิธแีกไข ถาการติดต้ังไมไดรันโดยอัตโนมัติ ทานสามารถรันการติดต้ัง
ไดดวยตนเอง

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

(ตกลง)
หากไดรฟซีดีรอมของทานไมไดระบุเปนตัวอักษร D ใหปอนตัว
อักษรของไดรฟที่เหมาะสม

หากตองการเริ่มการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Mac
1. ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน CD บนเดสกทอปของทานเพื่อดูสารบัญของ

ซีดี
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนการติดต้ัง

หนาจอตรวจสอบระบบขั้นต่ําปรากฏขึ้น (Windows)
วิธแีกไข ระบบของทานไมตรงตามขอกําหนดขั้นตํ่าในการติดต้ัง
ซอฟตแวรคลิก Details (รายละเอียด) เพ่ือดูรายละเอียดของปญหาดัง
กลาว จากนั้นแกไขปญหากอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร
นอกจากนี้ ทานยังสามารถติดต้ัง HP Photosmart Essential แ ทนได
โดย HP Photosmart Essential จะมฟีงกชันการทํางานนอยกวา
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ซอฟตแวร HP Photosmart Premier แตจะใชพ้ืนที่และหนวยความจํา
บนคอมพิวเตอรนอยกวา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
Essential โปรดดูคูมือการติดต้ังที่มากับ HP All-in-One

มเีครื่องหมาย X สแีดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB
วิธแีกไข โดยปกติ จะมีเครื่องหมายสีเขียวปรากฏขึ้นเพ่ือบงช้ีวา ใช
คุณสมบัติการติดต้ังแบบพรอมใชงาน (plug and play) ได เครื่องหมาย
X สีแดงบงช้ีวา เกิดขอผิดพลาดของคุณสมบัติการติดต้ังแบบพรอมใชงาน
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ตรวจสอบวาติดฝาครอบแผงควบคุมไวอยางแนนหนา ถอดปลั๊กสาย
ไฟของ HP All-in-One จากนั้นเสียบปลั๊กกลับไปอีกครั้ง

2. ตรวจสอบวาเสียบสาย USB และสายไฟแลว

3. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง) เพ่ือลองใชคุณสมบัติการติดต้ังแบบพรอม
ใชงานหากเครื่องยังไมทํางาน ใหดําเนินการข้ันตอไป

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

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

ทานอาจดึงสายอื่นๆ ออกกอนขณะติดต้ัง
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5. ดําเนินการติดต้ังตอ แลวรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อระบบแจง
เตือน

6. ถาทานกําลังใชคอมพิวเตอรระบบ Windows ใหเปด
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) และตรวจ
สอบ ไอคอนที่จําเปน (Scan Picture (สแกนภาพ) Scan
Document (สแกนเอกสาร) และ Send a Fax (สงโทรสาร) หาก
ไอคอนที่สําคัญไมปรากฏขึ้น ใหนําซอฟตแวรออกแลวติดต้ังใหม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวร
ใหมอีกครั้ง

ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดทีไ่มทราบสาเหตเุกิดขึ้น

วิธแีกไข พยายามติดต้ังตอไป หากยังใช งานไมได ใหหยุดแลวเริ่มติดต้ัง
ใหม จากนั้นทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ หากเกิดขอผิดพลาด
ทานอาจตองถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม อยาเพียงแตลบ
แอพพลิเคชันไฟล HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบ
วาลบไฟลตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่มีอยูเมื่อทาน
ติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง

ไมมปีุมบางปุมใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP)
(Windows)

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

วิธแีกไข และหากการติดต้ังไมสมบูรณ ทานอาจตองถอนการติดต้ังและ
ติดต้ังซอฟตแวรใหม อยาเพียงแตลบแอพพลิเคชันไฟล HP All-in-One
ออกจากฮารดไดรฟ ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดลบไฟลตางๆ ออกอยาง
ถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่อยูในกลุมโปรแกรม HP All-in-
One สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวร
ใหมอีกครั้ง
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Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) (Windows) หรือ Fax
Setup Utility (ยทูลิติีต้ิดตั้งโทรสาร) (Mac) ไมทํางาน

วิธแีกไข ทานสามารถเ ริ่มใชงาน Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ัง
โทรสาร) (Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีติดต้ังโทรสาร)
(Mac) ดวยตนเองเพื่อใหการติดต้ัง HP All-in-One เสร็จสมบูรณ

การเริ่มใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดตั้งโทรสาร) (Windows)
➔ ที่ HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) ใหคลิก

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

การเริ่มใช Fax Setup Utility (ยทูลิติีต้ิดตั้งโทรสาร) (Mac)
1. บนทาสกบาร HP Photosmart Studio ใหคลิก Devices

(อุปกรณ)
หนาตาง HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) จะ
ปรากฏขึ้น

2. ในเมนูปอปอัพ Devices (อุปกรณ) ใหเลือก HP All-in-One
3. จากเมนูปอปอัพ Information and Settings (ขอมูลและการตั้ง

คา) ใหเลือก Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีติดต้ังโทรสาร)

หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น (Windows)
วิธแีกไข ทานสามารถเขาสูหนาจอลงทะเบียน (Sign up now) จาก
ทาสกบารของ Windows ไดโดยการคลิก Start (เริ่มตน) เลือก
Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
HP, OfficeJet All-In-One 6300 series แลัวคลิก Product
Registration (การลงทะเบียนผลิตภัณฑ)

HP Digital Imaging Monitor ไมปรากฏในซสิเต็มเทรย (Windows)
วิธแีกไข ถา Digital Imaging Monitor ไมปรากฏในซสิเต็มเทรย
(ซึ่งปกติจะอยูทางมุมขวาลางของเดสกทอป) ใหเริ่มใชงาน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) เพ่ือตรวจสอบวามี
ไอคอนที่สําคัญอยูหรือไม
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุมที่สําคัญที่หายไปใน HP Solution
Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) โปรดดูท่ี ไมมปีุมบางปุมใน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) (Windows)

ถอนการติดตั้งและ ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

หากการติดต้ังของทานไมสมบูรณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแตลบแอพพลิเคชันไฟล
HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดลบไฟล
ตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่มอียูเมื่อทานติดต้ัง
ซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One
การติดต้ังใหมอาจใชเวลาประมาณ 20 - 40 นาที มวีิธีถอนการติดต้ังซอฟตแวร
บนคอมพิวเตอรระบบ Windows สามระบบ และอีกหนึ่งวิธีสําหรับการถอน
การติดต้ังบนเครื่อง Mac

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่1
1. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร อยาเช่ือม

ตอ HP All-in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวร
ใหมเสร็จสมบูรณ

2. กดปุม เปด เพ่ือปดเครื่อง HP All-in-One
3. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) Programs

(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP, OfficeJet
All-In-One 6300 series, Uninstall (ถอนการติดต้ัง)

4. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
5. หากมขีอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก No  (ไม)

โปรแกรมอื่นๆ ท่ีใชไฟลเหลานี้อาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบออก

6. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP All-in-One กอนที่จะ
รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

7. หากตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซดีีรอม HP All-in-One ใน
ไดรฟซดีีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร แลวทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบน
หนาจอ รวมถึงคําแนะนําท่ีมใีหในคูมือการติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับ HP All-
in-One
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8. หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตอ HP All-in-One กับ
คอมพิวเตอรของทาน

9. กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One
หลังจากเชื่อมตอและเปดเครื่อง HP All-in-One ทานอาจตองรอสักครู
ขณะคอมพิวเตอรดําเนินการใหคุณสมบัติ Plug and Play เสร็จสมบูรณ

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

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่2

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

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

2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม)
3. เลือก HP PSC & Officejet 6.0 แลวคลิก Change/Remove

(เปลี่ยน/ลบ)
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

4. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร
5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP All-in-One กอนที่จะรี
สตารทเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

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

7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีในคูมือการติด
ต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One
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เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่3

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

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

2. เลือก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) และทําตามคําสั่งบนหนาจอ
3. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร
4. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP All-in-One กอนที่จะ
รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

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

6. เลือก Reinstall (ติดต้ังใหม)
7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีในคูมือการติด

ต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Mac
1. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากเครื่อง Mac
2. ดับเบิลคลิกโฟลเดอร Applications:Hewlett-Packard
3. ดับเบิลคลิกที่ HP Uninstaller (ตัวถอนการติดต้ัง HP)

ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. หลังจากถอนการติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหปลดการเชื่อมตอ HP All-in-

One และรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP All-in-One กอนที่จะรี
สตารทเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

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

6. บนหนาจอเดสกท็อป ใหเปดแผนซีดีรอมแลวดับเบิลคลิกที่ HP All-in-
One Installer

7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีในคูมือการติด
ต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One
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การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขาย
สวนน้ีจะกลาวถึงปญหาการตั้งคาเครือขายท่ีทานอาจพบหลังจากการเชื่อมตอ
เครือขาย การใสแผนซดีี และการเร่ิมการติดต้ังซอฟตแวร

ฉันไดรับขอผิดพลาดเกี่ยวกับขอกําหนดของระบบ: No TCP/IP (ไมม ีTCP/
IP)

สาเหตุ ไมไดติดต้ังการด Local Area Network (LAN) หรือ (NIC)
ถูกตอง

วิธแีกไข ตรวจสอบใหแนใจวามกีารติดต้ังการด LAN อยางถูกตอง และ
มีการตั้งคาสําหรับ TCP/IP โปรดดูคําแนะนําที่มาพรอมกับการด LAN
ของทาน

หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติด
ตั้ง

สาเหตุ ไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปาย
แวรจะปองกันไมให HP All-in-One ของทานเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร
วิธแีกไข ใหปดไฟรวอล โปรแกรมปองกันไวรัส โปรแกรมปองกันสปาย
แวรช่ัวคราว และถอนการติดต้ังแลวจึงติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One
ใหม ทานสามารถเปดใชงานไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส โปรแกรม
ปองกันสปายแวรไ ดอีกครั้งหลังจากการติดต้ังแลวเสร็จ หากทานเห็นขอ
ความปอปอัพของไฟรวอลล ทานตองยอมรับหรือปลอยใหขอความนั้น
ปรากฏขึ้นมา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลล

สาเหตุ เครือขายสวนตัวแบบเสมือน (VPN) ปองกันไมให HP All-in-
One เขาถึงคอมพิวเตอรของทาน
วิธแีกไข ใหปด VPN ช่ัวคราวกอนที่จะดําเนินการติดต้ังตอ

หมายเหตุ ฟงกชันการทํางานของ HP All-in-One จะถูกจํากัด
ระหวางการใช VPN

สาเหตุ สายเคเบิลอีเทอรเน็ตไมไดตอกับเราเตอร สวิตช หรือฮับ หรือ
สายเคเบิลอยูในสภาพที่ไมสมบูรณ
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วิธแีกไข เสียบสายเคเบิลอีกครั้ง หรือใชสายเคเบิลอื่น หากจําเปน

สาเหตุ เครื่อง HP All-in-One ถูกกําหนด AutoIP แอดเดรส แทน
DHCP
วิธแีกไข เครื่อง HP All-in-One ไมไดเช่ือมตอกับเครือขายอยางถูก
ตอง

ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
● ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลทั้งหมดเช่ือมตออยางถูกตองและแนน

หนา
● หากสายเคเบิลเช่ือมตออยางถูกตองแลว สถานีแมขาย เราเตอร หรือ

โฮมเกตเวยอาจไมสงแอดเดรส หากเปนกรณีนี้ ทานอาจตองตั้งคา
HP All-in-One ใหม

● ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One อยูบนเครือขายที่ถูกตอง

สาเหตุ HP All-in-One อยูบนซับเน็ตหรือเกตเวยที่ไมถูกตอง
วิธแีกไข พิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย และตรวจสอบวาเราเตอร
และ HP All-in-One อยูบนซับเน็ตและเกตเวยเดียวกันหรือไม สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใชบนหนาจอที่มาพรอมกับ HP All-in-One

สาเหตุ เครื่อง HP All-in-One ไมไดเปดอยู
วิธแีกไข เปดเคร่ือง HP All-in-One

วิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้งโทรสาร
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับการตั้งคา
สําหรับโทรสารของ HP All-in-One หากทานต้ังคา HP All-in-One สําหรับ
การรับสงโทรสารไมถูกตอง ทานอาจพบปญหาเมื่อสงโทรสาร รับโทรสาร หรือ
ทั้งสง/รับโทรสาร
หากทานพบปญหาเกี่ยวกับโทรสาร ใหพิมพรายงานการทดสอบโทรสาร เพ่ือ
ตรวจดูสถานะของ HP All-in-One การทดสอบจะลมเหลว หากการตั้งคา
HP All-in-One สําหรับโทรสารไมถูกตอง ทําแบบทดสอบนี้หลังจากที่ทาน
คา HP All-in-One เพ่ือสงโทรสารเสร็จเรียบรอยแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดู ทดสอบการติดต้ังโทรสารของคุณ
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หากการทดสอบผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา
ที่พบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ทานสามารถดูไดจากสวนตอไป การทดสอบ

สารลมเหลว

การทดสอบโทรสารลมเหลว

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

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

การทดสอบ "ฮารดแวรโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข
● ปด HP All-in-One โดยการกดปุม เปด บนแผงควบคุม แลวถอด

ปลั๊กไฟออกจากดานหลัง HP All-in-One หลังจากผานไปสองสาม
วินาที ใหเสียบปลั๊กไฟกลับเขาท่ีเดิม แลวเปดเครื่อง รันการทดสอบอีก
ครั้ง หากการทดสอบยังลมเหลวอีก ใหอานขอมูลการแกไขปญหา
เบื้องตนในหัวขอนี้

● ลองสงหรือรับโทรสาร ถาทานสามารถสงหรือรับโทรสารไดเรียบรอย
แสดงวาอาจไมมปีญหาแลว

● หากทานรันการทดสอบจาก Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ัง
โทรสาร) (Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีติดต้ังโทร
สาร) (Mac) ควรตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One วางเพื่อจะ
ทํางานใหเสร็จสมบูรณได เชน การรับโทรสารหรือการทําสําเนา
ตรวจดูขอความที่จอแสดงผลซึ่งระบุวา HP All-in-One ไมวาง หาก
ไมวาง ใหรอจนกวาเครื่องจะวาง และอยูในสถานะไมทํางาน กอนที่จะ
รันการทดสอบ

● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัทพที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-
One หากทานไมไดใชสายท่ีใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชอง
เสียบสายโทรศัพทท่ีผนังกับ HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับ
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สารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ
 HP All-in-One แลว ใหทําการทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

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

หลังจากที่ทานแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพ่ือตรวจ
สอบวาสามารถสงโทรสารได และ HP All-in-One พรอมสําหรับการรับ
สงโทรสาร หาก Fax Hardware Test (ทดสอบฮารดแวรโทรสาร) ยัง
ไมสามารถใชงานได และเกิดปญหาในการโทรสาร ใหติดตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP ไปที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือ
ขอทราบขอมูลหรือโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค

การทดสอบ "โทรสารทีเ่ชื่อมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง" ลมเหลว

วิธแีกไข
● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับเครื่อง

HP All-in-One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัทพที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-

One หากทานไมไดใชสายท่ีใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชอง
เสียบสายโทรศัพทท่ีผนังกับ HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับ

สารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-
One แลว ใหทําการทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

● ตรวจสอบวาทานเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทบนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มมีาใหในกลอง
พรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย 1-
LINE ซึ่งอยูดานหลัง HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การตั้งคา HP All-in-One สําหรับโทรสาร โปรดดูที่ การติดต้ัง

สาร
● หากทานใชตัวแยกสัญญาณโทรศัพท อาจทําใหเกิดปญหาในการใช

โทรสารได (ตัวแยกสัญญาณ คือตัวตอโทรศัพทที่มีหัวแจ็คโทรศัพท
แยกออกเปนสองหัว สําหรับตอกับแจ็คโทรศัพท) ลองถอดตัวแยก
สัญญาณออก แลวตอ HP All-in-One เขากับแจ็คโทรศัพทโดยตรง
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● ลองตอเครื่องโทรศัพทที่ใชตามปกติและสายโทรศัพทกับแจ็คโทรศัพท
ที่จะใชตอเครื่อง HP All-in-One แลวฟงเสียงสัญญาณโทรศัพท หาก
ทานไมไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพท โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทของทานเพื่อตรวจสอบสายสัญญาณน้ี

● ลองสงหรือรับโทรสาร ถาทานสามารถสงหรือรับโทรสารไดเรียบรอย
แสดงวาอาจไมมปีญหาแลว

หลังจากที่ทานแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพ่ือตรวจ
สอบวาสามารถสงโทรสารได และ HP All-in-One พรอมสําหรับการรับ
สงโทรสาร

การทดสอบ "สายโทรศัพททีเ่ชื่อมตอกับพอรตบนโทรสารทีถู่กตอง" ลมเหลว
วิธแีกไข เสียบสายโทรศัพทเขากับพอรตที่ถูกตอง
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
ปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูดานหลัง HP All-
in-One

หมายเหตุ หากทานใชพอรต 2-EXT เพ่ือเช่ือมตอกับแจ็ค
เสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสาร
ได พอรต 2-EXT จะถูกนํามาใชเพ่ือตออุปกรณอื่นเทาน้ัน
เชนเคร่ืองตอบรับ หรือโทรศัพท
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ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คตอสายโทรศัพท
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อม

ตอกับพอรต "1-LINE"
2. หลังจากที่ทานตอสายไฟเขากับพอรตที่มปีาย 1-LINE ใหรันการ

ทดสอบโทรสารอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบวาสงผานและ HP All-in-
One พรอมท่ีจะสงโทรสาร

3. ลองสงหรือรับโทรสาร
● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัทพที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-

One หากทานไมไดใชสายท่ีใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชอง
เสียบสายโทรศัพทท่ีผนังกับ HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับ

สารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ 
HP All-in-One แลว ใหทําการทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

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

การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศัพททีถู่กตองกับโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข
● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอม HP All-

in-One เพ่ือเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ปลายสายของ
สายโทรศัพทควรจะตอเขากับพอรตที่มปีาย 1-LINE ที่อยูดานหลัง
HP All-in-One และปลายอีกดานของชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง ตามที่แสดงดานลาง
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1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อม

ตอกับพอรต "1-LINE"

หากสายไฟที่จัดมาใหยาวไมพอ ใหทานเพิ่มความยาว สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูหัวขอ สายโทรศัพทที่ใหมากับ HP All-in-One ยาว
ไมพอ

● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ ็คโทรศัพทกับเคร่ือง HP All-in-
One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัทพที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-
One หากทานไมไดใชสายท่ีใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชอง
เสียบสายโทรศัพทท่ีผนังกับ HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับ

สารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ 
HP All-in-One แลว ใหทําการทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

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

การทดสอบ "การตรวจหาสัญญาณหมุนโทรศัพท" ลมเหลว

วิธแีกไข
● อุปกรณอ่ืนซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One อาจทํา

ใหการทดสอบผิดพลาด วิธีการคนหาวาอุปกรณอ่ืนกอใหเกิดปญหา
หรือไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบ
อีกครั้ง หาก Dial Tone Detection Test (ทดสอบการตรวจหา
เสียงการโทร) ผานการทดสอบโดยไมมอีุปกรณอ่ืน ช้ินสวนของ
อุปกรณหนึ่งอยางหรือมากกวาอาจทําใหเกิดปญหา ลองตออุปกรณ
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เหลานั้นกลับเขาไปอีกคร้ังและทําการทดสอบทีละช้ิน จนกระทั่งทาน
ทราบวาอุปกรณช้ินใดทีก่อใหเกิดปญหา

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

● ตรวจสอบวาทานเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทบนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มมีาใหในกลอง
พรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย

 1-LINE ซึ่งอยูดานหลัง HP All-in-One
● หากทานใชตัวแยกสัญญาณโทรศัพท อาจทําใหเกิดปญหาในการใช

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

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

● ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังคาประเทศ/ภูมิภาคไวถูกตองตามประเทศ/
ภูมิภาคของทาน หากไมไดต้ังคาประเทศ/ภูมิภาค หรือหากต้ังคาไม
ถูกตอง การทดสอบอาจลมเหลวและอาจเกิดปญหาในการสงและรับ
โทรสาร

● โปรดตรวจสอบวาทานเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับสายอะนา
ล็อก มฉิะนั้นทานจะสง/รับโทรสารไมได การตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม สามารถทําไดโดยเช่ือตอสาย
อะนาล็อกแบบปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไมได
ยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว เช่ือมตอ
HP All-in-One เขากับสายอะนาล็อก แลวลองสง/รับโทรสาร

● ผโปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัทพที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-
One หากทานไมไดใชสายท่ีใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชอง
เสียบสายโทรศัพทท่ีผนังกับ HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับโทร
สารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-
One แลว ใหทําการทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

หลังจากที่ทานแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพ่ือตรวจ
สอบวาสามารถสงโทรสารได และ HP All-in-One พรอมสําหรับการรับ
สงโทรสาร หาก Dial Tone Detection (การทดสอบการตรวจจับ
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สัญญาณเสียง) ยังไมสามารถทําได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัท
ตรวจเช็คสายโทรศัพท

การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข
● โปรดตรวจสอบวาทานเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับสายอะนา

ล็อก มฉิะนั้นทานจะสง/รับโทรสารไมได วิธีการตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตัลหรือไม ทําไดโดยเชื่อตอสายอะนาล็อก
แบบปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียง
สัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว เช่ือมตอ HP All-
in-One เขากับสายอะนาล็อก แลวลองสง/รับโทรสาร

● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ ็คโทรศัพทกับเคร่ือง HP All-in-
One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

● ตรวจสอบวาทานเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทบนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มมีาใหในกลอง
พรอมกับ HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย 1-
LINE ซึ่งอยูดานหลัง HP All-in-One

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

ผานการทดสอบโดยไมมีอุปกรณอื่น ช้ินสวนของอุปกรณ
หนึ่งอยางหรือมากกวาอาจทําใหเกิดปญหา ใหลองตออุปกรณ
เหลานั้นกลับเขาไปอีกคร้ังและทําการทดสอบทีละช้ิน จนกระทั่ง
ทานทราบวาอุปกรณช้ินใดที่กอใหเกิดปญหา

– หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) 
ทํางานไมไดโดยไมเกี่ยวของกับอุปกรณอื่น ใหเช่ือมตอ
HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทท่ีใชงานอยูและตรวจดู
ขอมูลวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนในสวนนี้ตอไป

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

● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัทพที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-
One หากทานไมไดใชสายท่ีใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชอง
เสียบสายโทรศัพทท่ีผนังกับ HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับ

สารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ
 HP All-in-One แลว ใหทําการทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

หลังจากที่ทานแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพ่ือตรวจ
สอบวาสามารถสงโทรสารได และ HP All-in-One พรอมสําหรับการรับ
สงโทรสาร หาก Fax Line Condition (การทดสอบสภาพสายโทรสาร)
ยังไมสามารถทําได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจเช็คสาย
โทรศัพท

จอแสดงผลจะแสดงวาโทรศัพทตอพวงไว

วิธแีกไข แสดงวาทานกําลังใชสายโทรศัพทผิดประเภท ตรวจสอบใหแน
ใจวาทานกําลังใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือ
เช่ือมตออุปกรณเขากับสายโทรศัพท สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ
ทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศัพทที่ถูกตองกับโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข อุปกรณอื่นซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One
อาจกําลังมีการใชงานอยู ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทที่ตอพวง
(โทรศัพทที่อยูบนสายโทรศัพทเดียวกัน แตไมเช่ือมตอกับ HP All-in-
One) หรืออุปกรณอื่นๆ ไมมีการใชงานอยูหรือมีการตอพวง ตัวอยางเชน
ทานจะไมสามารถใช HP All-in-One ในการโทรสารได หากตอโทรศัพท
พวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือใช
อินเทอรเน็ตอยู

HP All-in-One มปีญหาในการรับและสงโทรสาร
วิธแีกไข ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP All-in-One แลว การดู
จอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลาและไฟที่ปุม
เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอ
สายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบปล๊ักไฟเขากับเตารับแนน
ดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปด HP All-in-One
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หลังจากเปด HP All-in-One แลว HP แนะนําใหทานรอสักหานาทีกอน
สงหรือรับโทรสาร HP All-in-One ไมสามารถสงหรือรับโทรสารไดสักครู
ในขณะท่ีกําลังเริ่มตนเช่ือมตอหลังจากเปดเครื่องแลว

วิธแีกไข
● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับ

HP All-in-One เพ่ือเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ปลาย
สายของสายโทรศัพทควรจะตอเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ที่อยู
ดานหลัง HP All-in-One และปลายอีกดานตอกับชองเสียบสาย
โทรศัพทบนผนัง ตามท่ีแสดงดานลาง

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อม

ตอกับพอรต "1-LINE"

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

● ลองเช่ือมตอโทรศัพทและสายไฟเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
ซึ่งใชสําหรับ HP All-in-One แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากทานไม
ไดยินเสียงโทรศัพท ใหติดตอขอรับบริการจากบริษัทโทรศัพทในทอง
ถิ่นของทาน

● อุปกรณอ่ืนซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One อาจมี
การใชงานอยู ตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถใช HP All-in-One
เพ่ือโทรสารได หากตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม dial-up
ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือใชอินเทอรเน็ตอยู

● ตรวจสอบดูวามข้ัีนตอนใดๆ ที่กอใหเกิดขอผิดพลาดอีกหรือไม ตรวจ
สอบจอแสดงผลหรือคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอผิดพลาดซึ่ง
จะใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและว ิธีการแ กไขปญหา หากมีขอผิดพลาด
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HP All-in-One จะไมสงหรือรับโทรสารจนกวาจะแกไขขอผิดพลาด
นั้นได

● การเชื่อมตอสายโทรศัพทอาจมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มีคุณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได ตรวจ
สอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับชองเสียบ
สายโทรศัพทบนผนังและฟงวามีเสียงดังคงท่ีหรือมเีสียงรบกวนหรือ
ไม หากทานไดยินเสียงรบกวน ใหปด Error Correction Mode
(โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) แลวลองสงโทรสารใหมอีกครั้ง
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน ECM โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ หาก
ปญหายังคงมีอยู ใหติดตอบริษัทโทรศัพท

● หากทานใชระบบสายแบบ DSL ใหตรวจสอบวาไดเช่ือมตอตัวแยก
สัญญาณ DSL แลว มิฉะนั้นจะไมสามารถใชโทรสารได สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู กรณี B: การติดต้ัง HP All-in-One ที่มี DSL

● โปรดตรวจสอบวาไมไดตอ HP All-in-One ไวกับชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง ซึ่งต้ังคาโทรศัพทแบบดิจิตัลไว วิธีการตรวจสอบวา
สายโทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตัลหรือไม ทําไดโดยการเช่ือมตอสาย
อะนาล็อกแบบปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไมได
ยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว

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

● หาก HP All-in-One ใชสายโทรศัพทเดียวกับบริการ DSL โมเด็ม
DSL อาจจะตอลงดินอยางไมถูกตอง หากโมเด็ม DSL ไมไดตอลง
ดินอยางถูกตอง อาจทําใหเกิดเสียงดังจากสายสัญญาณโทรศัพท สาย
โทรศัพทที่มีคุณภาพเสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาใน
การโทรสารได ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพท
โดยเสียบโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามเีสียง
ดังคงที่หรือมีเสียงรบกวนหรือไม หากทานไดยินเสียงดังรบกวน ให
ปดโมเด็ม DSL แลวปดเครื่องอยางนอย 15 นาที หมุนโมเด็ม DSL
ไปดานหลัง แลวฟงเสียงสัญญาณอีกครั้ง

หมายเหตุ ทานอาจไดยินสัญญาณคงที่จากสายโทรศัพทอีกใน
อนาคต หาก HP All-in-One หยุดสง/รับโทรสาร ใหทําซ้ํา
กระบวนการนี้
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ถาสายโทรศัพทยังมีสัญญาณรบกวน โปรดติดตอบริษัทโทรศัพท
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปดโมเด็ม DSL โปรดติดตอขอการสนับ
สนุนจากผูใหบริการ DSL

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

HP All-in-One มปีญหาเมื่อตองการสงโทรสารดวยตัวเอง

วิธแีกไข

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/
ภูมิภาคท่ีไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One
เทานั้น ซึ่งรวมถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี
จีน โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละติ
นอเมริกา มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซา
อุดีอาระเบีย สิงคโปร สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา
และเวียดนาม

● โปรดตรวจสอบวาโทรศัพทที่ทานใชสงโทรสารตอโดยตรงเขากับ
HP All-in-One หากตองการสงโทรสารดวยตนเอง จะตองตอ
โทรศัพทโดยตรงเขากับพอรตท่ีมีปาย 2-EXT บน HP All-in-One
ดังที่แสดงดานลาง
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1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อม

ตอกับพอรต "1-LINE"
3 โทรศัพท

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

หมายเหตุ หากทานมรีะบบโทรศัพทแบบอนุกรม ทานอาจ
เช่ือมตอโทรศัพทโดยตรงที่ดานบนของสายเคเบิล HP All-in-
One ที่มกีารเสียบสายบนผนัง

HP All-in-One ไมสามารถรับโทรสารแตสงโทรสารได

วิธแีกไข
● หากทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ควรตรวจสอบใหแนใจ

วาคุณลักษณะ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน
HP All-in-One ถูกต้ังคาเปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขา
สําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ

● หาก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ ถูกต้ังคาเปน Off (ปด)
ทานจําเปนตองรับโทรสารดวยตนเอง มิฉะนั้น HP All-in-One จะ
ไมสามารถรับโทรสารได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตน
เอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

● ถาทานใชบริการฝากขอความเสียงในหมายเลขโทรศัพทเดียวกับ
หมายเลขโทรศัพทที่ใชโทรสาร ทานตองรับโทรสารดวยตนเอง เพราะ
ไมสามารถรับแบบอัตโนมัติได ซึ่งหมายความวา ทานตองเปนผูรับ
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โทรสารที่เขามา สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา HP All-in-One
เมื่อทานใชบริการฝากขอความเสียง โปรดดูที่ การติดต้ังโทรสาร
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดู การรับ

สารดวยตนเอง
● หากทานใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรที่ใชสายโทรศัพทเดียว

กับ HP All-in-One ใหตรวจสอบวาไมไดต้ังคาซอฟตแวรของ
โมเด็มใหรับโทรสารโดยอัตโนมัติ โมเด็มท่ีถูกต้ังคาเพื่อรับโทรสาร
โดยอัตโนมัติจะใชสายโทรศัพทเพ่ือรับโทรสารที่สงเขามาท้ังหมด ซึ่ง
จะทําให HP All-in-One ไมสามารถรับสายโทรสารเขา

● ถาทานมเีครื่องตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับเครื่อง
HP All-in-One ทานอาจประสบกับปญหาหนึ่งปญหาใดตอไปนี้
– ทานอาจต้ังคาเครื่องตอบรับท่ีม ีHP All-in-One ไมถูกตอง
– ขอความที่สงออกไปอาจยาวหรือดังเกินกวาที่เครื่อง HP All-in-

One จะตรวจพบสัญญาณโทรสารได ซึ่งอาจทําใหการเชื่อมตอ
ของเครื่องโทรสารหลุด

– เครื่องตอบรับโทรศัพทของทานอาจมีชวงเงียบไมนานพอที่จะให
HP All-in-One ตรวจพบสัญญาณโทรสารไดหลังจากสงขอ
ความออกไป ปญหาน้ีมักจะเกิดข้ึนกับเครื่องตอบรับแบบดิจิตัล

วิธีปฏิบัติดังตอไปนี้อาจชวยทานแกปญหาตางๆ ดังกลาวได:
– เมื่อทานใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพท

สําหรับโทรสาร ใหลองตอเครื่องตอบรับเขากับ HP All-in-
One โดยตรง ตามที่อธิบายไวใน การติดต้ังโทรสาร

– โปรดตรวจสอบวา HP All-in-One มีการตั้งคาเพื่อรับโทรสาร
โดยอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP All-
in-One ใหรับโทรสารโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ การตั้งโหมดตอบ
รับ

– ควรตรวจสอบวาการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียก
เขา) ถูกต้ังใหมีจํานวนเสียงเรียกเขามากกวาจํานวนเสียงเรียก
เขาของเครื่องตอบรับ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนด
จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

– ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทออก แลวลองรับโทรสาร หาก
สามารถรับโทรสารไดเมื่อไมมเีครื่องตอบรับ แสดงวาเครื่องตอบ
รับโทรศัพทอาจเปนสาเหตุของปญหา

– เสียบเคร่ืองตอบรับใหม และบันทึกขอความที่สงออกอีกครั้ง
บันทึกขอความที่ยาวประมาณ 10 วินาที โปรดพูดชาๆ ดวยนํ้า
เสียงปกติเมื่อบันทึกขอความ ทิ้งระยะตอนทายขอความให
เงียบอยางนอย 5 วินาที ไมควรมีเสียงรบกวนขณะบันทึกชวง
เงียบดังกลาว ลองรับโทรสารอีกครั้ง
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หมายเหตุ เครื่องตอบรับระบบดิจิตอลบางเครื่องอาจไม
เก็บชวงที่ไมมีเสียงรบกวนหลังจบขอความไว ใหเปดขอ
ความตอบรับเพื่อลองฟง

● หาก HP All-in-One ใชสายโทรศัพทเดียวกับอุปกรณโทรศัพท
ประเภทอื่น เชน เครื่องตอบรับโทรศัพท โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรหรือกลองสวิตชแบบหลายพอรต ระดับสัญญาณโทรสาร
อาจจะลดลง ระดับสัญญาณอาจลดลงไดหากทานใชตัวแยกคูขนาน
หรือเช่ือมตอสายเคเบิลพิเศษเพื่อขยายความยาวของโทรศัพท
สัญญาณโทรสารที่ลดลงอาจทําใหเกิดปญหาระหวางการรับโทรสาร
หากตองการทราบวาอุปกรณอ่ืนทําใหเกิดปญหาหรือไม ใหปลดสาย
อุปกรณอ่ืนๆ ยกเวน HP All-in-One ออกจากสายโทรศัพท แลวลอง
รับโทรสารอีกครั้ง หากทานรับโทรสารไดเมื่อไมมอีุปกรณอ่ืน แสดง
วาอาจมอีุปกรณอยางใดอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหา ใหคอยๆ ตอ
อุปกรณเพ่ิมทีละอยาง และลองรับโทรสารทุกครั้ง จนกวาจะพบวา
อุปกรณใดที่ทําใหเกิดปญหา

● หากทานมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร (โดย
ใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของทาน) ควรตรวจ
สอบใหแนใจวาไดต้ังคุณสมบัติ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขา
เฉพาะ) บน HP All-in-One ไวตรงกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดู การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ

HP All-in-One ไมสามารถสงโทรสารแตรับโทรสารได

วิธแีกไข
● HP All-in-One อาจหมุนเบอรโทรเร็วหรือกระชั้นชิดจนเกินไป ทาน

อาจจะตองเวนระยะในการกดหมายเลข ตัวอยางเชน หากทานจะตอง
ตอสายนอกกอนท่ีจะกดหมายเลขโทรศัพท ทานจะตองเวนระยะสักพัก
กอนที่จะกดหมายเลขโทรศัพท หากหมายเลขโทรศัพทท่ีทานจะกดคือ
95555555 และเลข 9 คือหมายเลขที่ใชสําหรับตอสายนอก ทานอาจ
จะตองเวนระยะตามขั้นตอนตอไปนี้ 9-555-5555. หากตองการเวน
ชองวางในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกด โทรซ้ํา/หยุด หรือกดปุม
ชองวาง (#) คางไวจนกวาจะมเีคร่ืองหมายยติภังค (-) ปรากฏที่หนา
จอ
นอกจากนี้ ทานยังสามารถสงโทรสารไดโดยการกดปุมบนหนาจอ เมื่อ
ทําเชนนั้น ทานจะสามารถฟงเสียงโทรศัพทไดขณะกดหมายเลข ทาน
สามารถกําหนดความเร็วในการหมุนหมายเลขไดและตอบรับการแจง
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เตือนเมื่อหมุนหมายเลข สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสงโทรสาร
โดยใชปุมโทรศัพทท่ีหนาจอ

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

สัญญาณโทรสารถูกบันทึกไวในเครื่องตอบรับโทรศัพท

วิธแีกไข
● เมื่อทานใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพทสําหรับ

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

● ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One ถูกต้ังคาใหรับโทรสารโดย
อัตโนมัติและการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) นั้น
ตอง จํานวนเสียงเรียกเขาสําหรับ HP All-in-One ควรมากกวา

จํานวนเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับ หากทานต้ังคาเครื่องตอบรับ
และ HP All-in-One ไวเปนจํานวนเสียงเรียกเขาจํานวนเทากัน
อุปกรณท้ังสองชิ้นจะรับสายพรอมกัน และเสียงโทรสารจะถูกบันทึกไว
ในเครื่องตอบรับ

● ต้ังคาเครื่องตอบรับใหมจีํานวนเสียงเรียกเขานอยและ HP All-in-
One ใหตอบรับเมื่อมสีายเรียกเขาสูงสุดที่สนับสนุน (จํานวนเสียง
เรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) ในการตั้งคา
เครื่องตอบรับจะรับสาย และ HP All-in-One จะตรวจสอบสายนั้น
หาก HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณโทรสาร HP All-in-One
จะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความ
ไว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนดจํานวนครั้งของเสียง
เรียกเขากอนตอบรับ

สายโทรศัพททีใ่หมากับ HP All-in-One ยาวไมพอ
วิธแีกไข หากสายโทรศัพทซึ่งใหมาพรอมกับ HP All-in-One ไมยาว
พอ ทานอาจใชตัวตอพวงเพื่อตอความยาว ทานสามารถซื้อตัวตอพวงทีร่าน
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คาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมอีุปกรณเสริมของโทรศัพท ทานตองใชสายไฟสาย
อื่น ซึ่งเปนสายไฟแบบมาตรฐานซึ่งมีในบานหรือสํานักงานของทาน

เคล็ดลับ หาก HP All-in-One ใหมาพรอมกับอะแดปเตอรสายไฟ
2 เสน ทานสามารถใชอะแดปเตอรนี้กับสายไฟ 4 เสนเพ่ือตอความ
ยาว สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรสายไฟ 2 เสน โปรดดู
คูมือที่ใหมาพรอมกัน

วิธเีพิ่มความยาวสายโทรศัพท
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับตัวตอพวง แลวตอปลายอีกดานหนึ่งเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึ่งอยูดานหลัง HP All-in-One

2. ตอสายโทรศัพทอีกสายหนึ่งเขากับพอรทที่วางอยูบนคัปเพลอร และตอ
ปลายอีกดานกับแจ็คโทรศัพท ดังในภาพ

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 คัปเพลอร
3 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อม

ตอกับพอรต "1-LINE"

การแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงาน
สวนน้ีจะมขีอมูลเกี่ยวกับวิธีการแ กไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษและตลับ
หมึกพิมพ

สวนของวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนในวิธีใชบนหนาจอจะกลาวถึงขอแนะนํา
อยางสมบูรณเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนท่ี มักเกิดกับเครื่อง HP All-in-
One สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช Help (วิธีใช) บนหนาจอ
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หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูล
เพ่ิมเติมไดจากเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เว็บไซตจะมีคํา
ตอบสําหรับคําถามที่พบบอย

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ
เพ่ือปองกันปญหากระดาษติด ใหใชเฉพาะประเภทกระดาษที่แนะนําใหใชกับ
HP All-in-One สําหรับรายการกระดาษที่แนะนํา โปรดไปที ่ www.hp.com/
support
อยาใสกระดาษยับหรือกระดาษเบี้ยว หรือใชกระดาษท่ีมวนงอหรือฉีกขาดลงใน
ถาดปอนกระดาษ

ถามีกระดาษติดอยูในเครื่อง ใหนํากระดาษที่ติดออกตามคําแนะนําตอไปนี้

การแกปญหากระดาษติด

หากมกีระดาษวางไวในถาดปอนเขา ทานอาจตองนําเอากระดาษที่ติดอยูใน
เครื่องออกมาทางฝาครอบดานหลัง

กระดาษอาจติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได การกระทําทั่วไปตางๆ
สามารถทําใหกระดาษติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได

● การใสกระดาษมากเกินไปในถาดปอนเอกสาร ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติจะ
รองรับกระดาษเปลาไดสูงสุด 35 แผน

● การใชกระดาษที่หนาหรือบางเกินไปสําหรับ HP All-in-One
● การพยายามใสกระดาษลงในถาดปอนเอกสารในขณะที่ HP All-in-One

กําลังปอนกระดาษ

วิธกีารนํากระดาษทีต่ิดออกจากชองดานหลัง
1. ใหกดแถบที่อยูทางซายของชองดานหลังเพื่อเปดฝาปด ถอดฝาปดโดยการ

ดึงออกจาก HP All-in-One

ขอควรระวัง การพยายามนํากระดาษที่ติดออกจากดานหนาของ
HP All-in-One อาจทําใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนํากระดาษที่
ติดออกจากชองดานหลังเสมอ
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2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนําออกจากลูกกลิ้ง ให
ตรวจสอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมกีระดาษติดอยูในเครื่อง หาก
ทานไมนําเศษกระดาษที่ติดอยูออกจาก HP All-in-One อาจมี
กระดาษติดมากข้ึน

3. ใสฝาปดดานหลังกลับเขาที่ คอยๆ ดันฝาปดไปดานหนาจนกวาจะเขาท่ี
4. กด OK เพ่ือเริ่มงานปจ ุบันตอ

วิธกีารนํากระดาษติดออกจากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
1. ยกฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนําออกจากลูกกลิ้ง ให
ตรวจสอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมกีระดาษติดอยูในเครื่อง หาก
ทานไมนําเศษกระดาษที่ติดอยูออกจาก HP All-in-One อาจมี
กระดาษติดมากข้ึน

3. หากทานไมเห็นกระดาษติดอยูท่ีลูกกลิ้ง ใหยกช้ินสวนของตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติข้ึน
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4. ตรวจสอบดูวามกีระดาษติดอยูที่ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติหรือไม

5. เลื่อนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติตํ่าลง และปดฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

ตัวปอนเอกสารอัตโนมัตริองรับเอกสารมากจนเกินไปหรือไม มเีอกสารเลย

สาเหตุ แผนค่ันหรือลูกกลิ้งภายในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติอาจตองมกีาร
ทําความสะอาด ไสดินสอ ข้ีผ้ึง หรือหมึกอาจติดอยูบนลูกกลิ้งและแผนค่ัน
หลังจากใชงานเปนเวลานาน หรือในกรณีที่ทานทําสําเนาเอกสารที่เปนลาย
มือซึ่งมหีมึกอยูในปริมาณมาก
● หากชองปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษ ทานจําเปนตองทําความ

สะอาดลูกกลิ้งดานในชองปอนกระดาษอัตโนมัติ
● หากชองปอนกระดาษอัตโนมัติดึงกระดาษหลายแผนแทนท่ีจะดึงแผน

เดียว ทานจําเปนตองทําความสะอาดแผนค่ันซึ่งอยูดานในชอง
ปอนกระดาษอัตโนมัติ

วิธแีกไข วางกระดาษกระดาษสีขาวธรรมดาขนาดเต็มแผนหนึ่งถึงสอง
แผนลงในถาดปอนกระดาษและกด เริ่มทําสําเนาขาวดํา เมื่อกระดาษ
ธรรมดาผานไปยังตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ กระดาษจะคลายและดูดซับสิ่ง
ตกคางจากลูกกลิ้งและแผนค่ัน

เคล็ดลับ หากตัวปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษธรรมดา ให
ทําความสะอาดลูกกลิ้งดานหนา เช็ดลูกกลิ้งดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ

หากปญหายังคงมอียู หรือชองปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษ ทาน
สามารถทําความสะอาดลูกกลิ้งและแผนค่ันดวยตนเองได
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วิธกีารทําความสะอาดลูกกลิ้งหรือแผนคั่น
1. นํากระดาษตนฉบับออกจากถาดปอนกระดาษ
2. ยกฝาครอบถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ (1)

ทําใหงายตอการเขาใชบริเวณลูกกลิ้ง (2) และแผนค่ัน (3) ตามที่
แสดงดานลาง

1 ฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
2 ลูกกลิ้ง
3 แผนคั่น

3. ใชผาสะอาดที่ไมมขุียชุบน้ําใหหมาด จากนั้นบิดผาใหแหง
4. ใชผานั้นเช็ดสิ่งท่ีตกคางอยูในลูกกลิ้ง หรือแผนค่ัน

หมายเหตุ หากสิ่งที่ตกคางไมหลุดออกมาเมื่อใชนํ้า ใหลองใช
อัลกอฮอลไอโซโพรพิล (ยาง)

5. ปดฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
หากทานเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพมาแลว ทานอาจพบวาปญหานั้นเกิด
จากตลับหมึกพิมพ

วิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนของตลับหมึกพิมพ
1. ใหถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกจากชองเสียบทางขวา หามสัมผัสหัวฉีดพน

หมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง ตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับหนา
สัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก

บท 11

174 HP Officejet 6300 All-in-One series

วิธ
กีา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ื้อง
ต
น

http://www.antennahouse.com/


ตรวจสอบใหแนใจวามกีารนําเทปพลาสติกออกเรียบรอยแลว หากยังมเีทป
พลาสติกหุมหัวฉีดหมึกไว ใหคอยๆ ลอกเทปพลาสติกโดยดึงแถบสีชมพู
ออก

2. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปโดยการเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบ
ดันตลับหมึกไปดานหนาจนกระทั่งเขาที่ดังคลิก

3. ทําตามขั้นตอน 1 และ 2 ซ้ําอีกครั้งสําหรับการใสตลับหมึกพิมพสามสีทาง
ซายมือ

4. หากยังเกิดปญหาอยู ใหพิมพรายงานการทดสอบเครื่องเพื่อใหทราบแนชัด
วามีปญหาที่ตลับหมึกพิมพหรือไม
รายงานน้ีจะประกอบดวยขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพของ
ทาน รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานะ

5. หากรายงานการทดสอบเครื่องแสดงวามปีญหา ใหทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพ

6. หากปญหายังคงมอียู ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสสีทองแดงของตลับหมึก
พิมพ

7. หากทานยังคงประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหตรวจสอบวาตลับหมึก
พิมพใดที่กําลังมปีญหาแลวใหเปลี่ยนตลับดังกลาว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
● การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
● พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
● การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
● การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
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12 การสั่งซื้อวัสดุ

ทานสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑของ HP เชน กระดาษประเภทที่แนะนําและตลับ
หมึกพิมพทางระบบออนไลนไดจากเว็บไซตของ HP
● การสั่งซื้อกระดาษ หรือสื่ออื่นๆ
● การสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ
● การสั่งซื้ออุปกรณเสริม
● การสั่งซื้ออุปกรณอื่นๆ

การสั่งซื้อกระดาษ หรือสื่ออื่นๆ 
หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรืออุปกรณอื่นๆ เชน HP Premium
Photo Papers หรือHP All-in-One Paper โปรดไปที่ www.hp.com/
learn/suresupply เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลว
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงค
สําหรับการชอปปงลิงคใดลิงคหนึ่งในหนานั้น

การสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ
สําหรับรายการหมายเลขของตลับหมึกพิมพ โปรดดูที่ปกดานหลังของคูมือเลมนี้
ทานยังสามารถใชซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เพ่ือคนหา
หมายเลขสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหม  ทั้งหมดได ทานสามารถสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ
ทางออนไลนไดจากเว็บไซต HP นอกจากน้ี ทานยังสามารถติดตอผูจัดจําหนาย
HP ในทองถิ่นของทานเพื่อสอบถามหมายเลขสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหม ที่ถูกตอง
สําหรับเครื่องของทานและสามารถซื้อตลับหมึกพิมพได

หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอ่ืนๆ โปรดไปที่ www.hp.com/
learn/suresupply เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลว
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงค
สําหรับการชอปปงลิงคใดลิงคหนึ่งในหนานั้น

หมายเหตุ ไมรองรับการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนในทุก
ประเทศ/ภูมิภาค ในกรณีที่ไมสามารถสั่งซื้อตลับหมึกพิมพออนไลนไดใน
ประเทศ/ภ ูมภิาคของทาน โปรดติดตอสอบถามขอมูลการซื้อตลับหมึก
พิมพจากผูจัดจําหนายของ HP ในทองถิ่นของทาน
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วิธกีารสั่งซื้อตลับหมึกพิมพผานซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) ใหคลิก

Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่ Print Settings (การตั้งคาการ
พิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่อง
มือเครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติ
การพิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ ) แลวคลิก Service
this device (บริการของอุปกรณนี้)

2. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)
3. คลิก Print Cartridge Ordering Information (ขอมูลการสั่งซื้อ

ตลับหมึกพิมพ)
หมายเลขการสั่งซื้อใหมของตลับหมึกพิมพจะปรากฏขึ้น

4. คลิก Order Online (สั่งซื้อออนไลน)
HP จะสงขอมูลเครื่องพิมพโดยละเอียด รวมถึงหมายเลขรุน หมายเลข
ผลิตภัณฑ ระดับหมึกพิมพที่กําหนดใหกับผูจัดจําหนายออนไลนที่ไดรับ
อนุญาต สินคาที่ทานตองการจะมกีารเลือกไวลวงหนาแลว ทานสามารถ
เปลี่ยนจํานวน เพ่ิมหรือลบรายสินคาออก และชําระเงิน

วิธกีารคนหาหมายเลขการสั่งซื้อใหมผานทางซอฟตแวร HP Photosmart
Mac
1. บนทาสกบาร HP Photosmart Studio ใหคลิก Devices (อุปกรณ)

หนาตาง HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) จะปรากฏขึ้น
2. ตรวจสอบใหแนใจวามกีารเล ือก HP All-in-One ในเมนูปอปอัพ

Devices (อุปกรณ)
3. จากเมนูปอปอัพ Information and Settings (ขอมูลและการตั้งคา)

ใหเลือก Maintain Printer (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ)
หนาตาง Select Printer (เลือกเคร่ืองพิมพ) จะปรากฏขึ้นมา

4. ถากรอบโตตอบ Select Printer (เลือกเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้น ใหเลือก
HP All-in-One แลวคลิก Launch Utility (เรียกใชยูทลิิต้ี)
หนาตาง HP Printer Utility (ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ HP) จะปรากฏขึ้น

5. ในรายการ Configuration Settings (การตั้งคาคอนฟก) คลิก
Supply Info (ขอมูลผลิตภัณฑ)
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หมายเลขการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหมจะปรากฏขึ้น
6. หากทานตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ ใหคลิก Supplies Status

(สถานะผลิตภัณฑ) ในสวน Configuration Settings (การตั้งคาคอน
ฟก) แลวคลิก Order HP Supplies (การสั่งซื้อผลิตภัณฑ HP)

การสั่งซื้ออุปกรณเสริม
หากตองการสั่งซื้ออุปกรณเสริมสําหรับ HP All-in-One ใหไปที่
www.hp.com/learn/suresupply เมื่อระบบแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/
ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากน
ัน้คลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น เครื่อง HP All-in-One ของ

ทานอาจสามารถใชไดกับอุปกรณเสริมตอไปนี้ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน

อุปกรณเสริมและ
หมายเลขรุนของ HP

รายละเอียด

HP bt450 เครื่อง
พิมพและอะแดปเตอร
เครื่องพีซีท่ีมี
เทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth®

จะทําใหทานสามารถสั่งพิมพจากอุปกรณ Bluetooth ไปยัง
เครื่อง HP All-in-One ได อุปกรณเสริมนี้จะเสียบเขากับ
พอรต USB ดานหนาของเครื่อง HP All-in-One และจะรับ
งานพิมพจากอุปกรณ Bluetooth ที่รองรับ เชน โทรศัพทที่มี
กลองดิจิตัลในตัว เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาสวนบุคคล
(personal digital assistant - PDA) หรือคอมพิวเตอร
Windows หรือ Mac ที่ใช Bluetooth ได

การสั่งซื้ออุปกรณอื่นๆ
หากตองการสั่งซื้ออุปกรณอื่นๆ เชนซอฟตแวร HP All-in-One สําเนาคูมือ
การใชงาน คูมือการติดต้ัง หรือช้ินสวนอะไหลอื่นๆ โปรดติดตอหมายเลข
โทรศัพทในประเทศ/ภูมิภาคของทาน

ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขติดตอเพื่อสั่งซื้อ

เอเชียแปซิฟก (ยกเวนประเทศญี่ปุน) 65 272 5300

ออสเตรเลีย 1300 721 147

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

อาณาจักร)
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ประเทศ/ภูมิภาค หมายเลขติดตอเพื่อสั่งซื้อ

นิวซีแลนด 0800 441 147

แอฟริกาใต +27 (0)11 8061030

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

หากตองการสั่งซื้ออุปกรณตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคอื่น ซึ่งไมมีรายการอยูใน
ตาราง โปรดไปที่ www.hp.com/support เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/
ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลเกี่ยว
กับการโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค
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13 การรับประกันและบริการของ HP
ในบทน้ีจะใหขอมูลการรับประกันและวิธีขอรับความชวยเหลือทางอินเทอรเน็ต การ
เรียกดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ การติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP และ
การเตรียม HP All-in-One สําหรับการสงเขาศูนย
หากทานไมพบคําตอบที่ตองการในเอกสารประกอบหรือรายละเอียดบนหนาจอที่มา
พรอมกับผลิตภัณฑของทาน โปรดติดตอศูนยบริการของ HP แหงใดแหงหน่ึงท่ีมีราย
ช่ือในสวนตอไปน้ี การใหบริการบางอยางจะมีใหเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
เทาน้ันและบางอยางอาจมีในหลายประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก หากไมมีรายนามหมายเลข
โทรศัพทของศูนยบริการในประเทศ/ภูมิภาคของทาน โปรดติดตอตัวแทนขายที่ไดรับ
อนุญาตจาก HP ใกลบานทานเพื่อขอคําแนะนํา

การรับประกัน
หากตองการขอรับบริการซอมจาก HP ทานตองติดตอเจาหนาท่ีใหบริการของ
HP หรือศูนยใหความชวยเหลือลูกคาของ HP เพ่ือรับทราบวิธีการแกไขปญหาเบื้อง
กอน โปรดดู กอนท่ีจะโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP เพ่ือศึกษาขั้นตอนกอน
โทรติดตอศูนยบริการลูกคา

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

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

โปรดดูหมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการลูกคาระหวางประเทศที่ การโทรติดตอ
ขอรับบริการจากประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก

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

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

ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิต เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า 
  2. สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความ ล้มเหลวในการทำงานของคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น 

HP ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ใดจะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด 
  3. การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตามปกติ และไม่ครอบคลุมปัญหาอื่นใด 

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

สนับสนุนของ HP กับลูกค้า  แต่หากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งมาจากการใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือที่เติมหมึกใหม่ HP 
จะคิดค่าบริการมาตรฐานในการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายขึ้น 

  5. หากในระหว่างระยะเวลารับประกันที่มีผล HP ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ ในการรับประกันของ HP แล้ว HP 
จะเลือกที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องดังกล่าว 

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

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

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

B.   ข้อจำกัดของการรับประกัน 
   ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด HP และผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของ HP จะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด 

ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้า ความพึงพอใจ 
และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด โดยเฉพาะ 

C.   ข้อจำกัดความรับผิดชอบ 
  1. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดการทดแทนที่บัญญัติไว้ในข้อความการรับประกันนี้เป็นการทดแทนเพียงหนึ่งเดียวของลูกค้า 
  2. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ยกเว้นภาระรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อความการรับประกันนี้ HP 

หรือผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลที่สามของ HP จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งในทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นกรณีพิเศษ 
ที่เกิดขึ้นเอง เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อื่น ไม่ว่าจะตามสัญญา การละเมิด หรือหลักการทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบ 
เก่ียวกับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย ข้างต้นหรือไม่ 

D.  กฎหมายในพื้นที่ 
  1. ข้อความการรับประกันนี้เป็นการระบุสิทธิ์จำเพาะ ทางกฎหมายแก่ลูกค้า  ลูกค้าอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่ง อาจต่างกันไปในแต่ละรัฐ 

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

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

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

หรือไม่ยอมให้มีการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย 
  3. สำหรับการทำธุรกรรมของผู้บริโภคในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เงื่อนไขในข้อความการรับประกันนี้ 

ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดจะไม่ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข 
และเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลต่อการขายผลิตภัณฑ์ของ HP ต่อลูกค้าดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ของ HP ระยะเวลารับประกัน

ซอฟต์แวร์ 90 วัน

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

อุปกรณ์เสริม  90 วัน 

ฮาร์ดแวร์ส่วนเสริมของเครื่องพิมพ์  1 ปี 
(โปรดดูรายละเอียดต่อไปนี้)

การรับประกันอย่างจำกัดสำหรับเครื่องพิมพ์ HP

บท 13
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การขอรับบริการและขอมูลอื่นๆ จากอินเทอรเน็ต
หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกัน โปรดไปที่เว็บไซตของ HP
ท่ี www.hp.com/support เมื่อเคร่ืองแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน
แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการโทรติดตอฝายให
บริการดานเทคนิค
เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค ไดรเวอร วัสดุ การสั่งซื้อ และ
ตัวเลือกอื่นๆ เชน
● การเขาใชงานหนาสนับสนุนออนไลน
● สงขอความอีเมลไปยัง HP เพ่ือให HP ตอบคําถามของทาน
● ติดตอกับเจาหนาท่ีเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาออนไลน
● ตรวจสอบการอัพเดตซอฟตแวร
ตัวเลือกความชวยเหลือท่ีพรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ 
ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

กอนทีจ่ะโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP
โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทอื่นอาจรวมอยูในเครื่อง HP All-in-One หากทาน
ประสบปญหาในการใชโปรแกรมดังกลาว โปรดโทรขอความชวยเหลือดานเทคนิคจาก
ผูเชี่ยวชาญของบริษัทน้ัน

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

หากทานตองการติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP  โปรดปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้
กอนโทรติดตอ
1. ตรวจสอบวา:

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

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

3. หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกัน โปรดไปที่เว็บไซตของ
HP ท่ี www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการ
โทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค
เขาไปในเว็บไซตของ HP  เพ่ืออานขอมูลท่ีอัพเดตหรือขอแนะนําการแกไข
ปญหาเบ้ืองตนสําหรับ HP All-in-One
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4. ถาทานยังพบปญหาในการใชงานอยูและตองการติดตอกับเจาหนาท่ีฝายบริการ
ลูกคาของ HP  โปรดปฏิบัติดังตอไปน้ี
a. จดชื่อเคร่ือง HP All-in-One ตามที่ปรากฎบนแผงควบคุม
b. พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
c. ทําสําเนาสีเปนงานพิมพตัวอยาง
d. เตรียมพรอมสําหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาของทาน
e. โปรดจดหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการเตรียมไวใหเรียบรอย

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

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
● พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
● การดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ

การดหูมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ 
ทานสามารถเขาดูขอมูลสําคัญไดโดยใช Information Menu (เมนขูอมูล) ของ
HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมไดเปดเครื่อง HP All-in-One ทานสามารถดูหมายเลข
ผลิตภัณฑไดท่ีสติ๊กเกอรท่ีติดอยูดานหลัง หมายเลขผลิตภัณฑเปนรหัส 10 ตัว
ตรงมุมบนดานซายของสติ๊กเกอร

การดหูมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ
1. กด OK คางไว ในขณะท่ีกด OK คางไว ใหกด 4 ซึ่งจะแสดงผล Information

Menu (เมนขูอมูล)
2. กด  จนกวา Model Number (หมายเลขรุน) จะปรากฏ แลวกด OK รหัส

บริการจะปรากฏขึ้นมา
จดรหัสบริการใหครบถวน

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

4. กด OK หมายเลขผลิตภัณฑจะปรากฏขึ้น
จดหมายเลขผลิตภัณฑใหครบ

5. กด ยกเลิก จนกวาทานจะออกจาก Information Menu (เมนขูอมูล)

การโทรติดตอขอรับบริการในทวีปอเมริกาเหนือในชวงการรับประกัน
โทรติดตอ 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) ศูนยบริการทางโทรศัพทของ
สหรัฐฯ มีบริการท้ังภาษาอังกฤษและสเปนตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วันตอสัปดาห (วันและ
เวลาใหบริการอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) การใหบริการใน
ชวงระยะเวลาการรับประกันจะไมมีคาธรรมเนียมใดๆ หากพนชวงเวลารับประกันไป
แลวทานอาจตองเสียคาบริการ
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การโทรติดตอขอรับบริการจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
หมายเลขดานลางแสดงวันท่ีพิมพคูมือฉบับน้ี หากตองการดูหมายเลขติดตอปจจุบันของ
ศูนยบริการ HP  ในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ใหไปท่ี www.hp.com/support และเลือก
ประเทศ/ภูมิภาค หรือภาษาของทาน
การใหบริการในชวงระยะเวลาการรับประกันจะไมมีคาธรรมเนียมใดๆ ยกเวนคา
โทรศัพททางไกลในอัตรามาตรฐาน ในบางกรณี อาจมีการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม
สําหรับบริการทางโทรศัพทในยุโรป โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
บริการทางโทรศัพทในประเทศ/ภูมิภาคของทานโดยไปที่ www.hp.com/support
หรือสอบถามจากตัวแทนขายของทาน หรือโทรติดตอ HP ตามหมายเลขที่ใหไวในคู
มือน้ี
บริษัทไดพยายามปรับปรุงการใหบริการทางโทรศัพทอยางตอเน่ือง จึงขอแนะนําให
ทานแวะเยี่ยมชมเว็บไซตของเราเปนประจําเพ่ือทราบขอมูลใหมๆ เกี่ยวกับการให
บริการและการจัดสงอุปกรณ
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 03-3335-9800
 1588-3003
Luxembourg  900 40 006
Luxemburg 900 40 007
 (0,16 € / min)
Malaysia 1800 88 8588
Mexico (Mexico City) 55-5258-9922
Mexico  01-800-472-68368
22 404747
Nederland 0900 2020 165
 (0,20 € / min)
New Zealand 0800 441 147
Nigeria 1 3204 999
Norge +46 (0) 77 120 4765
Panama 1-800-711-2884
Paraguay 009 800 54 1 0006
Perú 0-800-10111
Philippines (63) 2 867 3551
 1800 1441 0094
Polska 0 801 800 235
Portugal 808 201 492
Puerto Rico 1-877-232-0589
República Dominicana 1-800-711-2884
România 0801 033 390
Рοссия (Москва) 095 777 3284
Рοссия (Санкт-  812 332 4240
Петербург)
800 897 1415  
Singapore 6 272 5300
Slovensko 0850 111 256
South Africa  + 27 11 2589301
(international) 
South Africa (RSA) 086 0001030
Rest of West Africa + 351 213 17 63 80
Suomi +358 (0) 203 66 767
Sverige +46 (0) 77 120 4765
Switzerland 0848 672 672
 02-8722-8000
 +66 (2) 353 9000
71 89 12 22 
Trinidad & Tobago 1-800-711-2884
Türkiye 90 212 444 71 71 
Україна (044) 230 51 06
600 54 47 47 
United Kingdom +44 (0) 870 010 
 4320
United States 1-(800)-474-6836
Uruguay 0004-054-177
Venezuela  (Caracas) 58-212-278-8666
Venezuela 0-800-474-68368
Viêt Nam +84 88234530

61 56 45 43 
Argentina (Buenos Aires) 54-11-4708-1600
Argentina 0-800-555-5000
Australia 1300 721 147
Australia  1902 910 910
(out-of-warranty)
Österreich + 43 1 86332 1000
 0810-0010000 
 (in country)
17212049 
België 070 300 005
Belgique  070 300 004
Brasil  (Sao Paulo) 55-11-4004-7751
Brasil  0-800-709-7751
Canada (Mississauga (905) 206-4663
Area)
Canada 1-800-474-6836
Central America & www.hp.com/support
The Caribbean 
Chile 800-360-999
 86-10-68687980
 800-810-3888
Colombia (Bogota) 571-606-9191
Colombia 01-8000-51-4746-
 8368
Costa Rica 0-800-011-1046
Česká republika 810 222 222
Danmark + 45 70 202 845
Ecuador (Andinatel) 1-999-119
 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel) 1-800-225-528
 800-711-2884
(02) 6910602 
El Salvador 800-6160
España 902 010 059
France +33 (0) 892 69 60 22
 (0,34 € / min)
Deutschland +49 (0) 180 5652 180
 + 30 210 6073603
 801 11 75400
 800 9 2654
Guatemala 1-800-711-2884
 2802 4098
Magyarország 06 40 200 629
India 1600 425 7737
Indonesia +62 (21) 350 3408
Ireland 1 890 923 902
1-700-503-048  
Italia 848 800 871
Jamaica 1-800-711-2884
 0570-000511

www.hp.com/support
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HP Quick Exchange Service (Japan)

HP Quick Exchange Service

0570-000511 
:03-3335 -9800   

:   9:00   5:00   
 10:00   5:00 
1 1  3 

: 
  

 

หากตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีบรรจุเครื่องลงกลองเพื่อสงเขาศูนย โปรดดู
 การบรรจุ HP All-in-One ลงกลอง

 ิติดตอฝายสนับสนุนลูกคา HP เกาหลี

คูมือการใชงาน 187

การรบั
ป
ระกนั

แ
ละบ

ริการข
อง H

P

http://www.antennahouse.com/


การเตรียมเครื่อง HP All-in-One สําหรับการสง
หากหลังจากที่ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP หรือสงเครื่องคืน ณ จุดขาย ทานจะได
รับแจงใหสง HP All-in-One เพ่ือเขารับบริการ ตรวจสอบใหแนใจวาทานถอด
รายการอุปกรณตอไปน้ีเก็บไวกอนท่ีจะสงเครื่องคืนกลับไป
● ตลับหมึกพิมพ
● ฝาครอบแผงควบคุม
● สายไฟ สายเคเบิล USB และสายเคเบิลอื่นๆ ท่ีเชื่อมตอกับ HP All-in-One
● กระดาษที่บรรจุอยูในถาดปอนกระดาษ
● นําตนฉบับใดๆ ท่ีทานวางไวใน HP All-in-One ออก
● ถอดตลับหมึกพิมพออกกอนการขนสง
● การถอดฝาครอบแผงควบคุมออก

ถอดตลับหมึกพิมพออกกอนการขนสง
กอนท่ีทานจะกลับสู HP All-in-One โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดถอดตลับหมึก
พิมพออกแลว

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

วิธกีารถอดตลับหมึกพิมพออกกอนการขนสง
1. เปดเครื่อง HP All-in-One และรอจนกวาตลับหมึกพิมพจะหยุดทํางานและเงียบ

ลง หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยู ใหขามขั้นตอนน้ีและไปที่ข้ันตอนท่ี 2
2. เปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ
3. ถอดตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบ

หมายเหตุ หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยู คุณสามารถถอดสายไฟ
ออก แลวใชมือเลื่อนตลับหมึกพิมพไปทางขวาจนสุดเพ่ือถอดตลับหมึก
พิมพออกได

4. ใสตลับหมึกพิมพในถุงท่ีผนึกแนนเพ่ือไมใหหมึกแหง และเก็บแยกไว อยาสงตลับ
หมึกพิมพมาพรอมกับ HP All-in-One เวนแตเจาหนาท่ีบริการลูกคาของ
HP จะเปนผูแนะนํา

5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพและรอสักครูเพ่ือใหตลับหมึกพิมพเลื่อนกลับมายัง
ตําแหนงเดิม (ทางซายมือ)

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องสแกนหยุดทํางานและอยูใน
ตําแหนงท่ีถูกตองกอนปดเครื่อง HP All-in-One

6. กดปุม เปด เพ่ือปดเครื่อง HP All-in-One
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การถอดฝาครอบแผงควบคุมออก
ทําตามขั้นตอนตอไปน้ีเม่ือทานถอดตลับหมึกพิมพออกแลว

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

ขอควรระวัง 1 ทานตองถอดปลั๊กเครื่อง HP All-in-One ออกกอนท่ีจะปฏิบัติ
ข้ันตอนเหลาน้ี

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

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

กับเครื่อง HP All-in-One
3. ถอดฝาครอบแผงควบคุมออกตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

a. วางมือลงบนฝาครอบแผงควบคุมแตละขาง
b. ใชปลายน้ิวงัดฝาครอบแผงควบคุมออก

4. เก็บฝาครอบแผงควบคุมไว อยาสงฝาครอบแผงควบคุมมากับเครื่อง
 HP All-in-One

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

หมายเหตุ สําหรับวิธีการประกอบฝาครอบแผงควบคุม โปรดดูคูมือติดต้ัง
ท่ีมาพรอมกับเครื่อง HP All-in-One เครื่อง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยน
แทนอาจมาพรอมกับคําแนะนําสําหรับการติดต้ังอุปกรณของทาน
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การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง
ทําตามขั้นตอนตอไปน้ีเม่ือทานนําเอาตลับหมึกพิมพออกมา ถอดฝาครอบแผงควบคุม
ปดเครื่อง HP All-in-One และถอดปลั๊กเรียบรอยแลว

การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง
1. หากเปนไปได ใหบรรจุเครื่อง HP All-in-One เพ่ือการจัดสงโดยใชวัสดุหีบหอ

เดิมหรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับอุปกรณสําหรับเปลี่ยน

หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออื่นท่ีเหมาะสม ความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัดอยู
ภายใตการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
3. โปรดใสส่ิงตอไปน้ีลงในกลองดวย:

– ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเคร่ืองโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการ
พิมพของเครื่องมาดวยจะดีมาก)

– สําเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
– ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถติดตอไดในระหวางวัน
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14 ขอมูลดานเทคนิค

ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรับ HP All-in-One มีอยูใน
สวนน้ี

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบทางดานซอฟตแวรจะเก็บอยูในไฟล Readme

ลักษณะเฉพาะของกระดาษ
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับความจุของถาดปอนกระดาษ ขนาดกระดาษ และ
ลักษณะเฉพาะของขอบกระดาษ

ความจขุองถาดปอนกระดาษ

ประเภท น้ําหนัก
กระดาษ

ถาด
ปอนกระดาษ*

ถาดรับ
กระดาษออก*

ถาดปอน
เอกสาร

กระดาษธรรมดา 16 ถึง 24
ปอนด (60
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 100
แผน

(กระดาษ 20
ปอนด)

สูงสุด 50
แผน

(กระดาษ
20 ปอนด)

สูงสุด 35
แผน

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

สูงสุด 100
แผน

(กระดาษ 20
ปอนด)

สูงสุด 50
แผน

(กระดาษ
20 ปอนด)

สูงสุด 20
แผน

บัตร บัตรดัชนีสูง
สุด 110
ปอนด (200
แกรม)

40 10 ไมระบุ

ซองจดหมาย 20 ถึง 24
ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

15 10 ไมระบุ

แผนใส ไมระบุ 25 25 แผนหรือ
นอยกวา

ไมระบุ

ฉลาก ไมระบุ 20 20 ไมระบุ
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ประเภท น้ําหนัก
กระดาษ

ถาด
ปอนกระดาษ*

ถาดรับ
กระดาษออก*

ถาดปอน
เอกสาร

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

สูงสุด 145
ปอนด (236
แกรม)

30 10 ไมระบุ

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

ไมระบุ 40 20 ไมระบุ

* ความจุสูงสุด

* ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกท่ีทานใชมีผลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนําใหทานหม่ัน
นํากระดาษออกจากถาดรับกระดาษออก

ขนาดกระดาษ

ประเภท ขนาด

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

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

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

Premium photo
paper (กระดาษภาพถาย
พรีเมี่ยม)

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

บัตร A6: 105 x 148.5 มม.
การด Index 76 x 127 มม.
การด Index 101 x 152 มม.

ฉลาก Letter: 216 x 279 mm

บท 14
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ประเภท ขนาด

A4: 210 x 297 mm

กําหนดเอง 102 x 152 mm สูงสุด 216 x 356 mm

ลักษณะเฉพาะของขอบกระดาษ

 ดานบน (ขอบดาน
หัวกระดาษ)

ดานลาง (ขอบ
ทายกระดาษ)

ขอบดานซายและ
ขวา

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

3 มม. 3 มม. 7.1 มม.

ISO (A4, A5) และ
JIS (B5)

3 มม. 3 มม. 7.1 มม.

ซองจดหมาย 3 มม. 3 มม. 7.1 มม.

บัตร 3 มม. 3 มม. 7.1 มม.

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

หมึกหกสี
● วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
● ภาษา: Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)
● ความเร็วในการพิมพ: พิมพขาวดําสูงสุด 30 หนาตอนาที พิมพสีสูงสุด 24 หนา

ตอนาที (ข้ึนอยูกับรุน)
● ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
● รอบการทํางาน หนาตอเดือน

โหมด ประเภท ความเร็ว (หนาตอ
นาท)ี สําหรับกระดาษ
ธรรมดา

ความเร็ว (วินาท)ี
ของกระดาษภาพถาย
ไมมขีอบขนาด 4 x 6
นิ้ว

Maxim
um dpi
(dpi สูง
สุด)

ขาวดําและสี สูงสุด .4 แผน มีความเร็วเทากับ
140 วินาที

(ทําตอ)
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โหมด ประเภท ความเร็ว (หนาตอ
นาท)ี สําหรับกระดาษ
ธรรมดา

ความเร็ว (วินาท)ี
ของกระดาษภาพถาย
ไมมขีอบขนาด 4 x 6
นิ้ว

Best (ดี
ท่ีสุด)

ขาวดําและสี สูงสุด 2.3 แผน มีความเร็วเทากับ 74
วินาที

Normal
(ธรรมดา)

สีดํา สูงสุด 8.5 แผน มีความเร็วเทากับ 54
วินาที

สี สูงสุด 5.3 แผน มีความเร็วเทากับ 54
วินาที

ธรรมดา
แบบเร็ว

สีดํา สูงสุด 11 แผน มีความเร็วเทากับ 30
วินาที

สี สูงสุด 8 แผน มีความเร็วเทากับ 30
วินาที

Fast
Draft
(รางแบบ
คราวๆ)

สีดํา สูงสุด 30 แผน มีความเร็วเทากับ 30
วินาที

สี สูงสุด 24 แผน มีความเร็วเทากับ 30
วินาที

ลักษณะเฉพาะในการทําสําเนา
● การประมวลภาพแบบดิจิตอล
● ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 100 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
● ยอ/ขยายแบบดิจิตอล: ยอ/ขยายแบบดิจิตอลไดต้ังแต 25 ถึง 400% (ข้ึนอยูกับ

รุน)
● พอดีกับหนา, สแกนกอน
● ความเร็วในการทําสําเนา: สําเนาขาวดําสูงสุด 30 หน าตอนาที สําเนาสี 24 สําเนา

ตอนาที (แตกตางกันไปตามรุน)
● ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร

โหมด ประเภท ความเร็ว (หนาตอ
นาท)ี

ความละเอียดใน
การสแกน (dpi)*

Best (ดีท่ีสุด) สีดํา สูงสุด .8 แผน สูงสุด 600 x 1200

 สี สูงสุด .8 แผน สูงสุด 600 x 1200

Normal (ธรรมดา) สีดํา สูงสุด 8.5 แผน สูงสุด 300 x 300
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โหมด ประเภท ความเร็ว (หนาตอ
นาท)ี

ความละเอียดใน
การสแกน (dpi)*

 สี สูงสุด 5.1 แผน สูงสุด 300 x 300

Fast (แบบเร็ว) สีดํา สูงสุด 30 แผน สูงสุด 300 x 300

 สี สูงสุด 24 แผน สูงสุด 300 x 300
* ปรับขนาดสูงสุด 400%

ขอมูลจําเพาะของการดหนวยความจํา
● จํานวนไฟลสูงสุดท่ีแนะนําบนการดหนวยความจํา: 1,000
● ขนาดแนะนําสูงสุดของแตละไฟล: สูงสุด 12 เมกะพิกเซล, สูงสุด 8 MB
● ขนาดการดหนวยความจําสูงสุดท่ีแนะนํา: 1 GB (เฉพาะในสภาพท่ีใชงานไดดี

เทาน้ัน)

หมายเหตุ ถาการดหนวยความจํามีขนาดใกลเคียงกับขนาดสูงสุดท่ีกําหนดไว
อาจทําใหประสิทธิภาพการทํางานของ HP All-in-One ชากวาท่ีตองการ

ประเภทของการดหนวยความจําที่ไดรับการสนับสนุน
● CompactFlash
● Memory Stick
● Memory Stick Duo
● Memory Stick Pro
● Secure Digital
● MultiMediaCard (MMC)
● xD-Picture Card
การดหนวยความจําอื่นๆ เชน Memory Stick Magic Gate Duo, Memory Stick
Duo และ Secure Multimedia Card จะตองใชรวมกับอะแดปเตอร สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูคําแนะนําท่ีมาพรอมกับการดหนวยความจํา

ลักษณะเฉพาะของโทรสาร
● สามารถใชกับโทรสารขาวดําและโทรสารสีได
● หมายเลขลัดสูงสุด 110 หมายเลข (ข้ึนอยูกับรุน)
● หนวยความจําสูงสุด 120 หนา (แตกตางกันไปในแตละรุน ข้ึนอยูกับ ITU-T

Test Image #1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมาก
หรือมีความละเอียดสูงจะใชเวลาและหนวยความจํามากขึ้น

● การรับและสงโทรสารดวยตนเอง
● โทรซ้ําเมื่อสายไมวางอัตโนมัติสูงสุดหาครั้ง (ข้ึนอยูกับรุน)
● โทรซ้ําเมื่อไมรับสายอัตโนมัติหน่ึงคร้ัง (ข้ึนอยูกับรุน)
● การยืนยันและรายงานผล

(ทําตอ)
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● โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
● การสงดวยความเร็ว 33.6 Kbps
● 3 วินาที/หนา ดวยความเร็ว 33.6 Kbps (ข้ึนอยูกับ ITU-T Test Image #1

ในระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือความละเอียดสูง
จะใชเวลาและหนวยความจํามากขึ้น

● ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลี่ยนระหวางโทรสารและเครื่องตอบ
รับอัตโนมัติ

 ภาพถาย (dpi) ละเอียดมาก
(dpi)

ละเอียด (dpi) มาตรฐาน (dpi)

ขาวดํา 196 x 203 (สีเทา
8 บิต)

300 x 300 196 x 203 196 x 98

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

ขอมูลจําเพาะของการสแกน
● รวม Image Editor
● ซอฟตแวร OCR แบบสมบูรณจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขได

โดยอัตโนมัติ
● ความเร็วของการสแกนจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
● อินเตอรเฟสที่ใชกับ Twain ได
● ความละเอียด: 2400 x 4800 ppi ออปติคอล ปรับความคมชัดสูงสุด 19,200

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

ขอมูลจําเพาะทางกายภาพ 
● ความสูง 236 มม.
● ความกวาง 456 มม.
● ความลึก 326 มม.
● นํ้าหนัก 7.66 กก.

ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา
● การใชพลังงานสูงสุด: 60 วัตต
● การใชพลังงานในสภาวะพัก: 8.5 วัตต
● แรงดันไฟฟาเขา: AC 100 ถึง 240 VAC, 1A, 50-60 Hz, ตอสายดิน
● แรงดันไฟฟาออก: 32 Vdc 900 mA, 16Vdc 600 mA
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ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
● ระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะในการใชงานที่แนะนํา: 15º ถึง 32º C (59º ถึง 90º F)
● ระดับอุณหภูมิการทํางานท่ีสามารถใชได: 5º ถึง 40º องศาเซลเซียส (41º ถึง

104º องศาฟาเรนไฮต)
● ความชื้น : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน
● ระดับอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -40 ถึง 60 องศา

เซลเซียส (-40 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต)
เมื่ออยูในสภาวะที่สนามแมเหล็กไฟฟามีคาสูง อาจเปนไปไดวาผลงานที่ออกจาก
HP All-in-One จะผิดเพ้ียนไปเล็กนอย
HP ขอแนะนําใหใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. (10 ฟุต)
เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีมีแนวโนมวาจะมีคาสูงให
เหลือนอยท่ีสุด
หากทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดทานสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจาก เว็บไซ
ตของ HP ไปท่ี www.hp.com/support

ขอมูลจําเพาะอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของหนวยความจํา: สูงสุด 10 MB ROM, 64 MB DDR

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
สวนน้ีเปนขอมูลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม การกอใหเกิดโอโซน การใชพลังงาน
การใชกระดาษ พลาสติก รายการขอมูลความปลอดภัยในการใชวัสดุ และโครงการ

    รีไซเคิล
ขอมูลในสวนน้ีจะเกี่ยวของกับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

การรักษาสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอ

ลอม เครื่องพิมพน้ีไดรับการออกแบบใหมีคุณลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูจากเว็บไซตเพ่ือส่ิงแวดลอมของ HP ท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

การเกิดกาซโอโซน
เครื่องพิมพน้ีกอใหเกิดกาซโอโซน (O3) ในปริมาณท่ีนอยมาก

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

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

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายกุารใชงานของเครื่อง
พิมพน้ีแลว

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

โครงการรไีซเคิลฮารดแวร
HP ไดเสนอโครงการสงคืนผลิตภัณฑและการรีไซเคิลเพ่ิมมากขึ้นในหลายประเทศ ท้ัง
ยังไดรวมมือกับศูนยรีไซเคิลอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดหลายแหงท่ัวโลก นอกจากนี้
HP ยังชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนําผลิตภัณฑบางอยางท่ีไดรับความนิยมสูงสุดมา
ซอมแซมและนําออกจําหนายอีกครั้ง
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม www.hp.com/
recycle

โครงการรไีซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอมโครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP ดําเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตตอไปน้ี
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www.hp.com/recycle

การกําจัดอุปกรณทีไ่มใชแลวในครัวเรือนโดยผูใชในสหภาพยุโรป
สัญลักษณน้ีบนผลิตภัณฑหรือบนวัสดุหีบหอคือสัญลักษณท่ีระบุวาหามกําจัดผลิตภัณฑ
น้ีกับของเสียประเภทอื่นๆ ในครัวเ รือนของทาน ทานตองรับผิดชอบกําจัดอุปกรณท่ีไม
ใชแลวดวยการนําสงคืนใหกับจุดรวบรวมเพื่อการรีไซเคิลอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอ
นิก การกํา ัจัดอุปกรณท่ีไมใชแลวดวยการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิลจะชวยอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและมั่นใจไดวาอุปกรณเหลาน้ันถูกนําไปรีไซเคิลอยางถูกวิธีซึ่งไม
เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจุดท่ีทานจะนํา
อุปกรณท่ีไมใชแลวไปทิ้งเพ่ือการรีไซเคิล โปรดติดตอหนวยงานรัฐในทองถิ่นของทาน
บริการกําจัดของเสียในครัวเรือน หรือรานคาท่ีทานซ้ือผลิตภัณฑมา

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

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมี
หมายเลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0506 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขตามขอ
บังคับกับชื่อทางการตลาด HP Officejet 6300 All-in-One series

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

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

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

morning or late evening.

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

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

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

that to which the receiver is connected.
● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For more information, contact the Product Regulations Manager,
Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.
The user may find the following booklet prepared by the Federal
Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve
Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the
U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No.
004-000-00345-4.
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Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any
changes or modifications to this equipment not expressly
approved by the Hewlett-Packard Company might cause
harmful interference and void the FCC authorization to operate
this equipment.

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

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

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

Notice to users in Japan
VCCI-2

Notice to users in the European Economic Area

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

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

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

Notice to users in Korea

Declaration of conformity (European Economic Area)
The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC
Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer’s
name and address, and applicable specifications recognized in the
European community.
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HP Officejet 6300 All-in-One series declaration of
conformity
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ประเทศ/ภูมิภาค 31
ปุม 7
ภาษา 31

ระบบ PBX 58
วันท่ีและเวลา 32
สาย ISDN 58
เครื่องตอบรับ
โทรศัพท 69

เมนู 9
เสียงเรียกเขาเฉพาะ 76
โทรสาร 74
โมเด็มคอมพวิเตอร

65, 69, 72
การติดตั้ง

การทดสอบโทรสาร 76
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตนของโทรสาร 154

โมเด็มคอมพิวเตอร 63
การติดตั้งซอฟตแวร

ติดตั้งใหมอีกครั้ง 150
ถอนการติดต้ัง 150
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 145

การติดตั้งสายเคเบิล
USB 140

การทดสอบชองเสียบบน
ผนัง, โทรสาร 156

การทดสอบภาพสาย,
โทรสาร 161

การทดสอบสัญญาณหมุน
โทรศัพท, ลมเหลว 159

การทําความสะอาด
กระจก 123

การทําสําเนา 107
การทําำความสะอาด

ตัวปอนเอกสาร
อัตโนมัติ 173

การบริการลูกคา
ทวีปอเมริกาเหนือ 184
นอกสหรัฐอเมริกา 185
รหัสบริการ 184
หมายเลขผลติภณัฑ 184
เว็บไซต 183

การป อนขอความและ
สัญลักษณ 14

การพิมพ
จากคอมพิวเตอร 91
จากซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน 91

ตัวเลือกการพิมพ 92
ภาพถายที่เลือก 119
ยกเลิกงาน 93
รายงานการทดสอบ
เครื่อง 126

รายงานการโทรสาร
103

ลักษณะเฉพาะ 193
วิดีโอที่เลือก 119
แผนภาพตัวอยาง 120
โทรสาร 102

การรักษาความปลอดภัย
อะแด็ปเตอร

Bluetooth 36
เครือขาย, กุญแจ

WEP 46
การรับประกัน 181
การรับโทรสาร

ดวยตนเอง 99
อัตโนมัติ 99
เสียงเรียกเขา 75
โหมดตอบรับอัตโนมัติ

75
การรับโทรสารสํารอง 100
การรีไซเคิล

ตลับหมึกพิมพ 198
การวาง

ตนฉบับ 79
การสั่งซื้อ

กระดาษ 177
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

128
การแกไขปญหาเบื้องตน

TCP/IP 153
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การติดตั้งฮารดแวร 138
ติด, กระดาษ 89
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

169
ภาษา, แสดงผล 141
สายเคเบิล USB 140
ไมพบเคร่ืองพิมพ 153

การโทรโดยกดปุมบนหนา
จอ 97

การใชรวมกัน 48
การใชเครื่องพิมพรวมกัน

Mac 42
การใส

กระดาษ A4 83
กระดาษ legal 83
กระดาษ letter 83
กระดาษขนาดเต็ม
แผน 83

กระดาษภาพถายขนาด
10 x 15 ซม. 85

กระดาษภาพถายขนาด
4 x 6 น้ิว (10 x 15
ซม.) 85

ฉลาก 87
ซองจดหมาย 86
บัตรดัชนี 86
บัตรอวยพร 87
ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวย

รีด 87
แผนใส 87

การดหนวยความจํา
CompactFlash 115
Memory Stick 115
MicroDrive 115
MultiMediaCard

(MMC) 115
Secure Digital 115
xD 115
ชองเสียบการด 115
ภาพรวม 115

ลักษณะเฉพาะ 195
แผนภาพตัวอยาง 120

การดหนวยความจํา
CompactFlash 115

การดหนวยความจํา
Memory Stick 115

การดหนวยความจํา
MicroDrive 115

การดหนวยความจํา
MultiMediaCard
(MMC) 115

การดหนวยความจํา
Secure Digital 115

การดหนวยความจํา xD
115

แกไขปญหาเบื้องตน
กระดาษ 171
งานในสวนของการทํา
งาน 170

ตลับหมึกพิมพ 174

ข
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

191
ขอความ, การปอน 14
ขอมูลจําเพาะ. ดู ขอมูลดาน
เทคนิค

ขอมูลจําเพาะทาง
กายภาพ 196

ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระแส
ไฟฟา 196

ขอมูลดานเทคนิค
ขนาดกระดาษ 192
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 191

ขอมูลจําเพาะของการส
แกน 196

ขอมูลจําเพาะของการด
หนวยความจํา 195

ขอมูลจําเพาะทาง
กายภาพ 196

ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟา 196

ความจุของถาด
ปอนกระดาษ 191

นํ้าหนัก 196
ลักษณะเฉพาะ
ของกระดาษ 191

ลักษณะเฉพาะของ
ขอบกระดาษ 193

ลักษณะเฉพาะของ
โทรสาร 195

ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 197

ลักษณะเฉพาะในการทํา
สําเนา 194

ลักษณะเฉพาะในการ
พิมพ 193

ค
ความจุของถาด
ปอนกระดาษ 191

ความเร็วของพอรต USB
34

คุณภาพ 8
เครือขาย

อัพเกรด 49
เครื่องตอบรับโทรศัพท

ติดตั้งเพื่อใชรวมกับ
สาร 69

สัญญาณโทรสารที่ถูก
บันทึก 169

เครื่องตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ
ติดตั้งเพื่อใชรวมกับ

สาร 67
แครตลับหมึก, ถูกบล็อก

145

ดัชนี
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แครตลับหมึกที่ถูกบล็อก
145

ฉ
ฉลาก

การใส 87
ลักษณะเฉพาะ 191

ช
ชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง, โทรสาร 156

เชื่อมตอ
การเชื่อมตอเครือขาย
แบบใชสาย (อีเทอร
เน็ต) 44

ซ
ซองจดหมาย

การใส 86
ลักษณะเฉพาะ 191

ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
พิมพจาก 91

ด
ดวยตนเอง

การรับ, โทรสาร 99
สง, โทรสาร 96, 97

ต
ตลับหมึก. ดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพ

การดูแล 128
การเปลี่ยน 128
ชื่อชิ้นสวน 128
ถอด 188
ทําความสะอาด 133
ทําความสะอาดหนา
สัมผัส 134

ปรับตําแหนง 132
วิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน 142

ส่ังซื้อ 177
แกไขปญหาเบื้องตน

174
ตัวปอนตนฉบับอัตโนมัติ

การวางตนฉบับ 79
ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

การทําำความสะอาด
173

ปญหาการปอนเอกสาร,
การแกไขปญหา
เบื้องตน 173

ตั้งคา
การใชสายโทรศัพทเดียว
กัน 60

สายโทรสารแยกตาง
หาก 55

เสียงเรียกเขาเฉพาะ 58
ติด, กระดาษ 89, 145
ติดตั้ง

วอยซเมล 62
เครื่องตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ 67

โทรสาร 49
ติดตั้งซอฟตแวร, วิธีการ
แกไขปญหาเบื้องตน
138

ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง 150

ถ
ถอดการติดตั้งซอฟตแวร

150
ถอดตลับหมึกพิมพออก

188

ท
ทดสอบ

การติดตั้งโทรสาร 76
การทดสอบฮารดแวร
ของโทรสาร 155

การทดสอบโทรสารลม
เหลว 155

ชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนัง 156

พอรตโทรสาร 157
สภาพสายโทรสาร 161
สัญญาณหมุนโทรศัพท

159
สายโทรศัพท 157

ทดสอบพอรตท่ีถูกตอง, 
โทรสาร 157

ทรัพยากร, วิธีใช 19
ทําความสะอาด

ตลับหมึกพิมพ 133
ตัวเครื่องภายนอก 126
หนาสัมผัสตลับหมึก
พิมพ 134

แผนรองฝาปด 125
ทําสําเนา

ปุม 8
โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว 7
โทรศัพท

การรับโทรสาร 99
สงโทรสาร 96

โทรสาร
DSL, ติดต้ัง 56
การติดตั้ง 154
การทดสอบลมเหลว

155
การป อนขอความและ
สัญลักษณ 14

การรับสาย 99
การรับโทรสารสํารอง

100
การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 97

คา 74
ตอบรับอัตโนมัติ 9, 75
ติดตั้ง 49
ทดสอบการติดตั้ง 76

210 HP Officejet 6300 All-in-One series

http://www.antennahouse.com/


บริการวอยซเมล, ติด
ตั้ง 72

ปุม 7
พิมพซ้ํา 102
ยกเลิก 105
ระดับเสียง 32
ระบบ PBX, การติด
ตั้ง 58

รับ 99
รายงาน 103
รูปแบบเสียงเรียกเขา

76
ลบจากหนวยความจํา

102
ลักษณะเฉพาะ 195
วอยซเมล, ติดตั้ง 62
วิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน 154
สาย ISDN, การติดตั้ง

58
สายโทรศัพท 156,

162, 169
สง 95
หยุดชั่วคราว 14
หัวกระดาษ 77
เครื่องตอบรับ, การ
ติดตั้ง 69

เครื่องตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ, ติดตั้ง 67

เมนู 11
เสียงเรียกเขา 75
เสียงเรียกเขาเฉพาะ

58, 76
โมเด็มคอมพิวเตอร, การ
ติดต้ัง 63, 65, 69,
72

โมเด็มคอมพิวเตอร, วิธี
การแกไขปญหา
เบื้องตน 162

โหมดตอบรับ 75

บ
บริการวอยซเมล

ติดตั้งเพื่อใชรวมกับ
สาร 72

บัตรอวยพร, การใส 87
บัตรเครดิต, การใช
โทรสาร 96, 97

บัตรโทรศัพท, การใช
โทรสาร 96, 97

บันทึก
โทรสารในหนวยความ
จํา 100

ป
ประกาศขอบังคับ

WEEE 199
หมายเลขรุนตามขอ
บังคับ 199

ประเทศ/ภูมิภาค, การ
กําหนด 31

ประเภทการเชื่อมตอท่ีรอง
รับ
USB 34

ประเภทการเชื่อมตอท่ีสนับ
สนุน
การใชเครื่องพิมพรวม
กัน 42

อะแดปเตอร
Bluetooth 35

ประเภทของการเชื่อมตอที่
รองรับ
อีเทอรเน็ต 35

ปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ 132

ปลั๊ก RJ-45 44
ปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตอ

HP All-in-One ไมทํา
งาน 138

โทรสาร 162, 165,
166, 168

ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร
การรับ 166
การสง 165, 168
สัญญาณโทรสารที่ถูก
บันทึก 169

ปุม ตกลง 8
ปุม, แผงควบคุม 6
ปุมตัวเลข 14
ปุมหมายเลขโทรดวนสัมผัส
เดียว 7

ปุมเปด 7
แปนหมายเลข 7

ผ
แผงควบคุม

การป อนขอความและ
สัญลักษณ 14

คุณลักษณะ 6
ปุม 6

แผนภาพตัวอยาง
การพิมพ 120

แผนรองฝาปด, ทําความ
สะอาด 125

แผนเลือกภาพ
ปุม 8
เมนู 13

แผนใส
การใส 87
ลักษณะเฉพาะ 191

ฝ
ฝายบริการลูกคา

การรับประกัน 181
ฝายสนับสนุนลูกคา

เกาหลี 187

พ
พอรท USB ดานหนา 115
พิมพโทรสารจากหนวย
ความจําอีกครั้ง 102

ดัชนี

คูมือการใชงาน 211

โทร

http://www.antennahouse.com/


ฟ
ไฟล Readme 138
ไฟสัญญาณเตือน 7

ภ
ภาพถาย

ปุม 8
พิมพท่ีเลือกไว 119
เชื่อมตอกลอง

PictBridge 116
เชื่อมตออุปกรณ ัจัดเก็บ
ขอมูล 117

เมนู 12
เลือก 118
ใสการดหนวยความจํา

115
ภาษา, การกําหนด 31

ม
เมนู

การตั้งคา 9
วิธีใช 9
สําเนา 11
สแกนไปยัง 12
โทรสาร 11

โมเด็ม. ดู โมเด็ม
คอมพิวเตอร

โมเด็ม dial-up. ดู โมเด็ม
คอมพิวเตอร

โมเด็มของพีซี. ดู โมเด็ม
คอมพิวเตอร

โมเด็มคอมพิวเตอร
ติดตั้งเพื่อใชรวมกับ
สาร 63, 65, 69, 72

วิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน 162

ย
ยกเลิก

ปุม 8
พิมพงาน 93

ภาพถาย 118
วิดีโอ 118
สําเนา 109
สแกน 113
โทรสาร 105

ยอ/ขยาย 8

ร
รหัสบริการ 184
รหัสประจําตัวผูใช 77
ระดับเสียง, การปรับ 32
ระบบ PBX, ติดตั้งรวมกับ
โทรสาร 58

ระบบโทรศัพทแบบขนาน
51

ระบบโทรศัพทแบบ
อนุกรม 51

รับโทรสาร
วิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน 162

รายงาน
การทดสอบเครื่อง 126
การทดสอบโทรสารลม
เหลว 155

การยืนยัน, โทรสาร
103

ขอขัดของ, โทรสาร
104

รายงานการทดสอบเครื่อง
126

รายงานขอขัดของ, 
โทรสาร 104

รายงานยืนยัน, โทรสาร
103

รีไซเคิล
HP All-in-One 199

รูปภาพ
สแกน 111

รูปแบบเสียงเรียกเขา 58,
76

เราเตอร 44
เราเตอรแบบไรสาย 44
เริ่มทําสําเนา

ขาวดํา 8
สี 8

เริ่มโทรสาร
ขาวดํา 7
สี 7

ล
ลบ

โทรสารจากหนวยความ
จํา 102

ลักษณะเฉพาะของ
ขอบกระดาษ 193

ลูกศรขวา 8
ลูกศรซาย 8
เลือก

ชวงของภาพถาย 118
ภาพถาย 118
ภาพถายและวิดีโอ
ท้ังหมด 118
วิดีโอ 118
เฟรมภา พวิดีโอ 118

เลือกกระดาษ 81

ว
วอยซเมล

ติดตั้งเพ่ือใชรวมกับโทร
สาร 62

วันท่ี 32
วิดีโอ

พิมพท่ีเลือกไว 119
เลือก 118

วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน
การตั้งคา 138
การตั้งคาเครือขาย 153
การติดตั้งซอฟตแวร

145
การวัดคาท่ีไมถูกตอง

141
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ตลับหมึกพิมพ 142
ติด, กระดาษ 145
ทรัพยากร 19
รับโทรสาร 162
แครตลับหมึกที่
ถูกบล็อก 145

โทรสาร 154
ไฟล Readme 138

วิธี การแกไขปญหาเบื้องตน
สงโทรสาร 162

วิธีใช
การใช Help (วิธีใช) บน
หนาจอ 21

ทรัพยากรอื่นๆ 19
ปุม 7
เมนู 9

เวลา 32

ศ
ศูนยบริการลูกคา

HP Quick Exchange
Service (Japan)
187

ติดตอ 183
ศูนยบริการลูกคาของ HP,
ไอคอนที่หายไป 148

ส
สภาพแวดลอม

การรีไซเคิลวัสดุอิงค
เจ็ต 198

ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 197

สัญลักษณ, การปอน 14
ส่ังซื้อ

คูมือการติดตั้ง 179
คูมือการใชงาน 179
ซอฟตแวร 179
ตลับหมึกพิมพ 177
อุปกรณเสริม 179

สาย DSL, ติดตั้งรวมกับ
โทรสาร 58

สายเคเบิลอีเทอรเน็ต
CAT-5 44

สายโทรศัพท
ตรวจสอบ 157
สายโทรศัพท, ลมเหลว

157
เพ่ิมความยาว 169

สายโทรศัพท, รูปแบบเสียง
เรียกเขา 76

สายโทรศัพทแบบ 2 สาย
162

สายโทรศัพทแบบ 2 เสน
169

สายโทรศัพทแบบ 4 สาย
162

สายโทรศัพทแบบ 4 เสน
169

สายโทรศัพทแบบสองสาย
162

สายโทรศัพทแบบสองเสน
169

สายโทรศัพทแบบสี่สาย
162

สายโทรศัพทแบบสี่เสน
169

สําเนา
การทําสําเนา 107
ภาพถายแบบไมมีขอบ

108
ยกเลิก 109
ลักษณะเฉพาะ 194
เมนู 11

สําเนาแบบไมมีขอบ 108
ส่ิงแวดลอม

โปรแกรมควบคุม
ผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 197

ส่ือ. ดู กระดาษ

สแกน
ขอมูลจําเพาะของการส
แกน 196

คุณลักษณะ 111
ปุมสแกนไปยัง 8
ปุมเริ่มสแกน 8
ภาพถาย 111
ยกเลิก 113
หยุด 113
เอกสาร 111

สแกนไปยัง
เมนู 12

สงโทรสาร
การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 97

ดวยตนเอง 96, 97
บัตรเครดิต, การใช

96, 97
บัตรโทรศัพท, การใช

96, 97
โทรสารเบื้องตน 95

เสียง, การปรับระดับ 32
เสียงเรียกเขา 75
เสียงเรียกเขาเฉพาะ 58,

76
แสดงผล

เปลี่ยนการวัดคา 141
เปลี่ยนภาษา 141

ห
หนวยความจํา

บันทึกโทรสาร 100
พิมพโทรสารซ้ํา 102
ลบโทรสาร 102

หนาจอการคนพบเครื่อง
พิมพ, Windows 47

หมายเลขผลิตภัณฑ 184
หมายเลขลัด

สงโทรสาร 95
หมายเลขโทรดวน

ดัชนี

คูมือการใชงาน 213
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ปุม 7
ปุมสัมผัสเดียว 7

หมายเลขโทรศัพท, ศูนย
บริการลูกคา 183

หยุด
พิมพงาน 93
สําเนา 109
สแกน 113
โทรสาร 105

หัวกระดาษ, โทรสาร 77

อ
อัพเกรดสูเครือขาย 49
อุปกรณจัดเก็บขอมูล, 

เชื่อมตอ 117
อุปกรณเสริม,ส่ังซื้อ 179
เอกสาร

สแกน 111

ฮ
ฮารดแวร, การทดสอบการ
ติดตั้งโทรสาร 155
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