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1 HP All-in-One ภาพรวม
ทานสามารถเขาใชงานฟงกชันตางๆ ของ HP All-in-One ไดโดยตรงโดย

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 ถาดปอนเอกสาร

2 จอแสดงผลของแผงควบคุม (หรือที่
เรียกกันวาจอแสดงผล)

3 ตัวปรับกระดาษ

4 แผงควบคุม
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ฉลาก รายละเอียด

5 ชองใสตลับหมึกพิมพ

6 ถาดปอนกระดาษ

7 แกนรองรับกระดาษของถาดกระดาษ

8 ตัวปรับความกวางกระดาษ

9 ตัวจับเอกสาร

10 แกนรองรับกระดาษของตัวจับเอกสาร

11 โทรศัพทมือถือ (โทรศัพทมือถือเฉพาะ
รุน)

12 การเชื่อมตอกระแสไฟฟา

13 พอรต USB ดานหลัง

14 พอรตโทรสาร 1-LINE และ 2-EXT
(โทรศัพท)

15 ฝาปดดานหลัง

16 ปุมฝาปดดานหลัง

คุณลักษณะของแผงควบคุม
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปนี้จะแสดงขอมูลอางอิงโดยยอเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP All-in-One

บท 1

(ทําตอ)
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ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

1 หมายเลขลัด: เลือกหมายเลขลัด

2 โทรซ้ํา/หยุด: โทรซ้ําหมายเลขที่โทรลาสุด หรือเวนชวง 3 วินาทีสําหรับ
หมายเลขโทรสาร

3 สวางขึ้น/เขมขึ้น: ทําใหโทรสารสีขาวดําที่จะสงสวางขึ้นหรือเขมข้ึน

4 ความละเอียดแฟกซ: ปรับความละเอียดสําหรับโทรสารขาวดําที่จะสง

5 ไฟสถานะ เปด ระบุวาเมื่อไฟสวาง เครื่อง HP All-in-One เปดอยู 
ไฟกะพริบเมื่อ HP All-in-One กําลังทํางานอยู

6 ไฟสัญญาณเตือน เมื่อไฟสัญญาณเตือนกระพริบ แสดงวาเกิดขอผิดพลาดที่
ทานตองระมัดระวัง

7 จอแสดงผล: ดูเมนูและขอความ

8 ระบบตอบรับ: สลับการต้ังคาของโหมดตอบรับ เครื่อง HP All-in-One จะ
รับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ ใหทานรับสายโทรสารดวยตนเอง หรือ "ฟง"
เสียงสัญญาณโทรสาร ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคา

9 แฟลช: ยกเลิกโทรสารและฟงเสียงสัญญาณการโทร และใชเพ่ือตอบรับสาย
เรียกซอน (โทรศัพทมือถือเฉพาะรุน)

10 ต้ังคา: แสดง Setup Menu (เมนกูารตั้งคา) สําหรับการสรางรายงาน 
การเปลี่ยนคาโทรสารและการดูแลรักษาอื่นๆ รวมถึงการเขาใชงานเมนู Help
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ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

(วิธใีช) กด  เพ่ือเลื่อนไปตามหัวขอวิธีใชที่มี แลวกด OK เพ่ือเลือกหัวขอ
หัวขอวิธีใชทีคุ่ณเลือกปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร

11 โทรสาร: วาง HP All-in-One ในโหมดโทรสารและแสดงเมนูโทรสาร กด
โทรสาร ซ้ําเพื่อเลื่อนไปตามตัวเลือกในเมนูโทรสาร

12 สแกน: กําหนด HP All-in-One ในโหมดสแกนและแสดงเมน ูScan To
(สแกนไปยัง) สําหรับการเลือกปลายทางในการสแกน

13 สําเนา: วาง HP All-in-One ในโหมดทําสําเนาและแสดงเมนูทําสําเนา กด
สําเนา ซ้ําเพื่อเลื่อนไปตามตัวเลือกในเมนทูําสําเนา

14 เริ่มพิมพสดีํา: เริ่มงานทําสําเนาขาวดํา สแกน หรือโทรสาร
เริ่มพิมพส:ี เริ่มงานทําสําเนาสี สแกน หรืองานโทรสาร

15 ยกเลิก: หยุดการทํางาน ออกจากเมนู หรือออกจากการตั้งคา

16 ลูกศรขวา: เพ่ิมคาบนจอแสดงผล

17 OK: เลือกเมนหูรือการตั้งคาบนจอแสดงผล

18 ลูกศรซาย: ลดคาบนจอแสดงผล

19 เปด: เปดหรือปด HP All-in-One ไฟสถานะ เปด ที่อยูถัดจากปุม เปด จะ
สวางเมื่อ HP All-in-One เปดอยู ไฟจะกระพริบในขณะกําลังทํางาน
เมื่อมีการปด HP All-in-One ยังคงมีไฟในปริมาณเล็กนอยจายใหกับ
อุปกรณ หากตองการตัดไฟท่ีจายใหเครื่อง HP All-in-One ใหปดเครื่อง
แลวถอดปลั๊กออก

20 แปนตัวเลข : ปอนหมายเลขโทรสาร คา หรือขอความ

21 ปุมหมายเลขลัดแบบสัมผัสเดียว เขาใชงานหมายเลขลัดสิบหมายเลขแรก กด
ปุมหมายเลขลัดหน่ึงครั้งเพื่อเลือกรายการหมายเลขที่แสดงอยูในคอลัมนทาง
ซาย กดปุมหมายเลขลัดเดิมสองครั้งเพ่ือเลือกรายการหมายเลขลัดในคอลัมน
ทางขวา

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

Copy Menu (เมนทูําสําเนา) 
ตัวเลือกตอไปน้ีสามารถใชงานไดเมื่อทานกดปุม สําเนา บนแผงควบคุม

Number of Copies
(จํานวนสําเนา)
Reduce/Enlarge (ยอ/
ขยาย)
Copy Quality (คุณภาพ
สําเนา)
Copy Paper Size
(ขนาดกระดาษทําสําเนา)
Paper Type (ประเภท
กระดาษ)
Lighter / Darker
(สวางขึ้น/เขมขึ้น)
Enhancements (การ
เพิ่มคุณภาพ)
Set New Defaults 
ตั้งคาดีฟอลตใหม)

Fax Menu (เมนโูทรสาร)
ทานสามารถใชตัวเลือกตอไปน้ีไ ดเมื่อกดปุม โทรสาร บนแผงควบคุม

Enter Number (ใส
เลขหมาย)
Resolution 
ความละเอียด)
Lighter / Darker
(สวางขึ้น/เขมขึ้น)

คูมือการใชงาน 9
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How to Fax (วิธสีง
สาร)

Set New Defaults 
ตั้งคาดีฟอลตใหม)

เมน ูScan To (สแกนไปยัง)
เมื่อกดปุม สแกน รายการซอฟตแวรแอพพลิเคชันที่ติดต้ังอยูบนเคร่ือง
คอมพิวเตอรของทานจะปรากฏขึ้นในเมนู

HP Photosmart
Microsoft PowerPoint
Adobe Photoshop
HP Photosmart Share

เลือกแอพพลิเคชันที่ทานตองการใชเพ่ือเปดและแกไขภาพแสกน ตัวเลือกตางๆ
จะแตกตางกันตามโปรแกรมซอฟตแวรที่ติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
และอาจมโีปรแกรมดังในตัวอยางหน่ึงโปรแกรมหรือมากกวา

Setup Menu (เมนกูารตั้งคา)
ตัวเลือกตอไปน้ีสามารถใชงานไดเมื่อทานกดปุม ตั้งคา บนแผงควบคุม

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

ตน)
5. Advanced Fax
Setup (การตั้งคาโทรสาร
ข้ันสูง)
6. Tools (เครื่องมือ)

บท 1
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7. Preferences
(ลักษณะทีต่องการ)

Help Menu (เมนวูิธใีช)
เมนู Help (วิธใีช) จะเปนทางลัดในการเขาถึงหัวขอวิธีใชที่สําคัญได และมีอยู   
ใน Setup Menu (เมนกูารติดต้ัง) เมื่อทานกดปุมตั้งคา เมนูตอไปน้ีสามารถ
ใชงานได หลังจากเลือกหัวขอแลว หัวขอนั้นจะปรากฏอยูบนหนาจอคอมพิวเตอร
ของทาน

1. How do I (ควรทํา
อยางไร)
2. Error Messages
(ขอความแสดงขอ
พลาด)

3. Print Cartridges
(ตลับหมึกพิมพ)
4. Load Originals
and Load Paper (การ
วางตนฉบับและการใส
กระดาษ)
5. General
Troubleshooting
(การแกไขปญหาเบื้องตน
โดยทั่วไป)
6. Fax
Troubleshooting
(การแกไขปญหาเบื้องตน
เกี่ยวกับโทรสาร)
7. Use Fax Features
(ใชงานคุณลักษณะ
โทรสาร)
8. Use Scan
Features (การใช
คุณสมบัตกิารสแกน)
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9. Get Support (ติดตอ
ขอรับบริการ)
0. Product
Overview (ภาพรวม
ผลิตภัณฑ)

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

บท 1
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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 (!), เซมิ
โคลอน (;), เครื่องหมายคําถาม (?), เครื่องหมายจุลภาค (,), โคลอน (:),
เครื่องหมายเปอรเซ็นต (%) และเครื่องหมายประมาณ (~)

การลบตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ
➔ หากทานทําผิดพลาด ใหกด  เพ่ือลบทิ้ง จากนั้นใสตัวอักษรที่ถูกตองใหม
เมื่อทานปอนขอมูลแลว ใหกด OK เพ่ือเก็บบันทึกขอมูลของคุณ

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 และหมายเลข

หรือหมายเลขโทรศัพท

( ) แสดงเครื่องหมายวงเปดหรือปด
เพ่ือแยกหมายเลขเพื่อใหดูงาย

ช่ือหัวกระดาษโทรสาร
หมายเลขหัวกระดาษ
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สัญลักษณ
ตางๆ

คําอธิบาย ปรากฏขึ้นเมื่อปอนขอมูล

ข้ึน เชน รหัสพื้นท่ี สัญลักษณ
เหลานี้ไมมผีลตอการโทร

สาร ช่ือหมายเลขลัด 
หมายเลขลัด และหมายเลข

หรือหมายเลขโทรศัพท

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 และหมายเลข

หรือหมายเลขโทรศัพท

ใชซอฟตแวร
ทานสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart (Windows) หรือซอฟตแวร
HP Photosmart Mac (Mac) เพ่ือเขาใชงานคุณลักษณะจํานวนมากซึ่ง
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
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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 ใน
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 คุณลักษณะ ิที่สามารถใช
ไดใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) จะ

ตางกันไป ข้ึนอยูกับอุปกรณที่ทานติดต้ัง HP Solution Center
ศูนยบริการโซลชูันของ HP) จะถูกปรับแตงเพื่อใหแสดงไอคอนที่สัมพันธกับ
อุปกรณท่ีเลือกไว หากอุปกรณท่ีเลือกไวไมมีคุณลักษณะ ิ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 สําหรับขอมูล
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 คุณลักษณะ ิที่สามารถใชไดใน
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

 การตรวจสอบระดับหมึกของตลับหมึกพิมพ

บท 1
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2 คนหาขอมูลเพิ่มเติม

ทานสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ มากมาย ท้ังสิ่งพิมพและขอความบนหนาจอ
ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP All-in-One

แหลงขอมูล

คูมือการติดต้ัง

คูมือการติดต้ังจะแนะนํา วิธีการตั้งคา HP All-in-One และ
การติดต้ังซอฟตแวร ทานควรปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือ

ติดต้ังตามลําดับ

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

หากเกิดปญหาในระหวางการตั้งคา โปรดดูวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนในบทสุดทายของคูมือการติดต้ัง หรือดูท่ี ขอมูล

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 ทานจะไดเรียนรูวิธีการติดต้ังซอฟต
HP All-in-One เพ่ือชวยในการแกไข จัดเรียง 

และพิมพภาพถายของทาน
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วิธใีชบนหนาจอ

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

HP Photosmart Software Help (วิธใีช
Photosmart Software) (Windows)
● หัวขอ Get the most out of your help (ใชวิธีใชให

คุมคาที่สุด) จะใหขอมูลเกี่ยวกับการใชวิธีใช (Help) บน
หนาจอเพื่อทราบถึงคําแนะนําสําหรับการใชซอฟตแวร
HP Photosmart หรือ HP All-in-One หัวขอดังกลาว
จะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการดูภาพวิดีโอการทํางานท่ัวไปที่
สามารถใชงานไดกับซอฟตแวรและอุปกรณของทาน

● หัวขอ Get step-by-step instructions (คําแนะนํา
วิธีการใชงานแตละข้ันตอน) จะใหขอมูลเกี่ยวกับการใช
ซอฟตแวร HP Photosmart กับ HP All-in-One

● หัวขอ Explore what you can do (สํารวจดูสิ่งท่ีทาน
สามารถทําได) จะใหขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส่ิงที่สราง
สรรคและเปนไปไดท่ีทานสามารถทําไดดวยซอฟตแวร
HP Photosmart และ HP All-in-One

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

HP Photosmart Mac Help (Mac)
● หัวขอ How Do I? (ควรทําอยางไร?) จะใหขอมูลการ

เขาถึงวิดีโอที่แสดงวิธีการทํางานโดยทั่วไป
● หัวขอ Get Started (เร่ิมใชงาน) จะใหขอมูลเกี่ยวกับ

การนําเขา การปรับเปลี่ยนและการใชงานรูปภาพของทาน
รวมกัน

● หัวขอUse Help (การใชวิธีใช) จะใหขอมูลเกี่ยวกับ
คนหาขอมูลจากวิธีใชบนหนาจอ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การใช Help (วิธีใช) บนหนาจอ

บท 2
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หนาจอวิธใีชจากอุปกรณของทาน

อุปกรณของทานสามารถแสดงวิธีใชบนหนาจอได และจะมี
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอตางๆ

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 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 (วิธีใช) 
ทั้งหมดหรือไปที่ Help (วิธีใช) เฉพาะสําหรับ HP All-in-One
ของทาน

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

แผนภาพตอไปน้ีจะเนนคุณลักษณะตางๆ เพ่ือใหทานไดคนหาจาก Help
(วิธีใช)

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

แท็บ Contents (สารบัญ) Index (ดัชน)ี และ Search (การคนหา)
แท็บ Contents (สารบัญ) Index (ดัชนี) และ Search (การคนหา) จะชวย
ทานคนหาหัวขอใน HP Photosmart Software Help (วิธีใช
Photosmart Software)
● Contents (สารบัญ)

บท 2
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แท็บ Contents (สารบัญ) จะแสดงหัวขอแบบมุมมองที่ไลลงมาจาก
บน ซึ่งคลายกับตารางสารบัญในหนังสือ มุมมองน้ีมีประโยชนสําหรับค

นหาขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่ง เชนการพิมพ
ภาพถาย
– หากตองการขอมูลเกี่ยวกับหนาที่และคุณลักษณะที่พรอมใชงานจาก

แผงควบคุมของ HP All-in-One ใหเปดคูมือ 4300 series Help
(วิธใีช 4300 series) ที่อยูใกลกับดานลางของรายการ

– หากตองการขอมูลวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ HP All-in-One 
ใหเปดคูมือ Troubleshooting and support (วิธีการ
แกไขปญหาเบื้องตนและการสนับสนุน) และเปดคูมือ 4300 series
Troubleshooting (การแกไขปญหาเบื้องตนของ 4300 series)

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

สวนที่มีหัวขอยอยจะถูกระบุไวในรายการ
ดวยไอคอนรูปหนังสือ หากตองการดู
รายการหัวขอยอยภายในคูมือ ใหคลิกที่
เครื่องหมาย + ขางไอคอนหนังสือ

 (เครื่องหมาย + จะเปลี่ยนเปนเครื่องหมาย - 
เมื่อสวนนั้นถูกขยายแลว) หากตองการดูขอมูล
ในหัวขอ ใหคลิกท่ีช่ือคูมือ หรือหัวขอใน
แท็บ Contents (สารบัญ) หัวขอที่เลือกจะ
ปรากฏในสวนแสดงผลทางดานขวา

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

● 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" (พิมพแบบ

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

 นอกจากนี้ 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 บางครั้งลิงคจะเปดหัวขอใหมในสวน
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
ขอความซอนไวจะแสดงใหรูโดยจะมีขอความสีน้ําเงินพรอมดวยลูกศร 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 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 ถาทานอยากใหมีพ้ืนที่มากขึ้นสําหรับ
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 
ตองการ

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 

ใช) เปนคร้ังแรก บานหนาตางทางซายจะมีรายการสวนตางๆ ใน Help 
ใช) ซึ่งเกี่ยวของกับ HP All-in-One และซอฟตแวร

● หากตองการขอมูลเกี่ยวกับหนาที่และคุณลักษณะที่สามารถเรียกใชงานจาก
แผงควบคุมของ HP All-in-One ใหดับเบิลคลิกสวน 4300 series
Help (วิธใีช 4300 series)

● สําหรับขอมูลวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ HP All-in-One ให
เบิลคลิกสวน 4300 series Troubleshooting (การแกไขปญหา

เบื้องตนของ 4300 series)
● สวนอ่ืนๆ ที่มช่ืีออยูในบานหนาตาง Contents (สารบัญ) จะมขีอมูล

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) ประกอบดวย
คําอธิบาย 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) ตามที่แสดงไวดานลางจะมีปุมซึ่งนําทานไปยังหัว
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 
แตละแถวจะมช่ืีอของ 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
● การติดต้ังโทรสาร

ตั้งคาลักษณะทีต่องการ
ทานสามารถเปลี่ยนคาบนเครื่อง HP All-in-One เพ่ือใหเครื่องทํางานตาม
ความตองการของทาน ตัวอยางเชน ทานสามารถกําหนดลักษณะท่ีตองการ
โดยทั่วไปของอุปกรณ 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 (ลักษณะทีต่องการ) แลวเลือก Set Language
& Country/Region (กําหนดภาษาและประเทศ/ภูมิภาค)

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาษา เมื่อถึงภาษาท่ีทานตองการ ใหกด OK
4. หลังจากนั้น ใหกด 1 เพ่ือ Yes (ใช) หรือ 2 เพ่ือ No (ไมใช)
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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 (ไมใช)

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
HP All-in-One มกีารปรับ Ring and Beep Volume (ระดับเสียงเรียกเขา
และเสียงสัญญาณ และ Phone Line Monitor Volume (ระดับเสียง
สัญญาณตรวจสอบสายโทรศัพท) สามระดับ
ระดับเสียงเรียกเขาคือระดับเสียงที่โทรศัพทดัง ระดับเสียงสัญญาณคือระดับเสียง
เมื่อกดปุมหรือสัญญาณเตือนแสดงขอผิดพลาด การตั้งคาดีฟอลตของ Ring
and Beep Volume (ระดับเสียงเรียกเขาและเสียงสัญญาณ คือ Soft (เบา)
Phone Line Monitor Volume (ระดับเสียงสัญญาณตรวจสอบ
สายโทรศัพท) คือระดับเสียงสัญญาณการหมุนโทรศัพทและสัญญาณโทรสาร การ
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คาดีฟอลตของ Phone Line Monitor Volume (ระดับเสียงสัญญาณ
ตรวจสอบสายโทรศัพท) คือ Medium (ปานกลาง)

วิธกีารปรับ Ring and Beep Volume 
สัญญาณ จากแผงควบคุม

1. กด ตั้งคา
2. กด 4 จากนั้นกด 4 อีกครั้ง

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) และเลือก
Ring and Beep Volume (ระดับเสียงเรียกเขาและเสียงสัญญาณ

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

4. กด OK

วิธกีารปรับ Phone Line Monitor Volume (ระดับเสียงสัญญาณตรวจ
สอบสายโทรศัพท) จากแผงควบคุม
1. กด ตั้งคา
2. กด 4 จากนั้นกด 5

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) และเลือก
Phone Line Monitor Volume (ระดับเสียงสัญญาณตรวจสอบสาย
โทรศัพท)

3. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึง Medium (ปานกลาง), High
(สูง), หรือ Low (ต่ํา)

4. กด OK

ขอมูลการเชื่อมตอ
HP All-in-One มพีอรต USB ดังนั้นทานจึงสามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB นอกจากนี้ ทานยังสามารถใชงาน
เครื่องพิมพรวมกับเครือขายอีเทอรเน็ตที่มอียูโดยใชคอมพิวเตอรเปนเซิรฟเ
วอรพิมพ
● ประเภทการเชื่อมตอที่สนับสนุน
● การเชื่อมตอโดยใชสายเคเบิล USB
● การใชเครื่องพิมพรวมกัน
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ประเภทการเชื่อมตอทีส่นับสนุน

รายละเอียด จํานวนของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่

เชื่อมตอทีเ่หมาะสมเพื่อ
ใหไดประสทิธภิาพ
การทํางานทีด่ีทีสุ่ด

คุณลักษณะเฉพาะ
ของซอฟตแวรที่
รองรับ

วิธกีารตั้งคา

การเชื่อมตอ USB คอมพิวเตอรหน่ึง
เครื่องที่เช่ือมตอกับ
สายเคเบิล USB ไป
ยังพอรตการเชื่อม
ตออุปกรณความเร็ว
สูงดานหลังแบบ
USB 1.1 บน
HP All-in-One

ระบบรองรับ
คุณลักษณะทั้งหมด

โปรดอาน
ข้ันตอนอยางละเอียด
จากคูมือการติดต้ัง

การใชเครื่องพิมพ
รวมกัน

หา

เครื่องคอมพิวเตอร
แมขายตองเปดอยู
ตลอดเวลาเพื่อ
พรอมรับการสั่ง
พิมพจากเครื่อง
คอมพิวเตอรอื่น

ระบบรองรับ
คุณลักษณะทั้งหมด
ท่ีอยูในเครื่อง
คอมพิวเตอร การ
พิมพเทานั้นที่จะได
รับการสนับสนุน
จากเครื่อง
คอมพิวเตอรอื่นๆ

ปฏิบัติตาม
คําแนะนําใน การใช
เครื่องพิมพรวมกัน

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

การใชเครื่องพิมพรวมกัน
หากคอมพิวเตอรของทานอยูบนเครือขาย และคอมพิวเตอรเครื่องอื่นบน

ขายเช่ือมตอกับ HP All-in-One โดยใชสายเคเบิล USB ทานสามารถ
สั่งพิมพไปยังเครื่องพิมพน้ันโดยใชคุณสมบัติการใชเครื่องพิมพรวมกัน

คอมพิวเตอรที่เช่ือมตอโดยตรงกับ HP All-in-One จะทําหนาที่เหมือนเปน
โฮสต สําหรับเครื่องพิมพและมคุีณสมบัติการทํางานเต็มรูปแบบ คอมพิวเตอร
เครื่องอื่นซึ่งเรียกวา ไคลเอ็นต จะเขาถึงไดเฉพาะคุณสมบัติการพิมพเทานั้น
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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 (พิมพ
โทรสาร)

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
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การติดตั้งโทรสาร 
หลังจากปฏิบัติตามข้ันตอนทั้งหมดในคูมือการติดต้ังแลว ใหปฏิบัติตาม
คําแนะนําในสวนนี้เพ่ือติดต้ังโทรสารใหเสร็จสมบูรณ โปรดเก็บคูมือการติดต้ังไว
สําหรับใชในภายหลัง

ในสวนนี้ ทานจะไดเรียนรูวิธีการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือให การสงโทรสาร
สามารถทํางานไดกับอุปกรณและบริการที่ทานอาจมอียูแลวดวยสายโทรศัพท
เดียวกันกับ HP All-in-One
● การตั้งคา HP All-in-One เพ่ือใชโทรสาร
● เปลี่ยนคาบน HP All-in-One เพ่ือรับโทรสาร
● ทดสอบการติดต้ังโทรสารของคุณ
● การตั้งหัวกระดาษโทรสาร

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 ประเภทของ
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-
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One เพ่ือตอเครื่อง HP All-in-One 
ผนัง

ประเทศ/ภูมิภาคทีใ่ชโทรศัพทระบบขนาน
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร สเปน ไตหวัน

ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวียดนาม   

หากทานไมแนใจวาทานมรีะบบโทรศัพทชนิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบ
ขนาน) ใหตรวจสอบกับทางบริษัทโทรศัพทของทาน

การเลือกการตั้งคาโทรสารทีถู่กตองสําหรับบานหรือทีท่ํางานของทาน

ในการสงโทรสาร ทานตองรูวาอุปกรณและบริการประเภทไหน (ถามี) ที่ใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One ของทาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากทาน
อาจตองเชื่อมตออุปกรณสํานักงานที่มีอยูบางอยางเขากับ HP All-in-One 
โดยตรง และอาจจะตองเปลี่ยนการต้ังคาโทรสารบางอยางกอนท่ีจะสงโทรสารได
หากตองการทราบวิธีติดต้ัง HP All-in-One ที่บานหรือสํานักงานที่ดีที่สุด

 กอนอื่น ใหทานอานคําถามในสวนน้ีแลวบันทึกคําตอบเอาไว จากนั้น ดูตารางใน
สวนตอไปแลวเลือกวิธีการติดต้ังท่ีแนะนําโดยใชผลคําตอบของทาน

โปรดอานและตอบคําถามตอไปนี้ตามลําดับคําถามดังที่ปรากฏ

1. ทานมีบริการ digital subscriber line (DSL) จากบริษัทโทรศัพทของ
ทานใชหรือไม (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน)
❑ ใช ฉันใชบริการ DSL
❑ ไมใช
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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

3. ทานใชบริการรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษจากผูใหบริการระบบโทรศัพท
ของทาน ซึ่งใหบริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียกเขาที่
แตกตางกันหรือไม?
❑ ใช ฉันใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษ
❑ ไมใช
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขาเฉพาะใน

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
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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

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 ทานก็พรอมท่ีจะเลือกประเภท
การติดต้ังที่ดีที่สุดสําหรับบานหรือสํานักงาน

จากคอลัมนแรกในตารางตอไปนี้ ใหเลือกลักษณะรวมของอุปกรณและบริการท่ี
ใชงานไดกับการติดต้ังท่ีบานหรือสํานักงานของทาน ตอจากน้ันใหดูประเภท
การติดต้ังที่เหมาะสมในคอลัมนที่สองและสามตามแตระบบโทรศัพทของทาน ใน
สวนตอๆ ไปน้ีจะมคํีาแนะนําทีละข้ันตอนสําหรับแตละประเภท
ถาทานตอบคําถามทั้งหมดในสวนกอนหนาน้ีแลว แตไมมีอุปกรณหรือบริการ
ตามที่ระบุไว ใหเลือก “ไมมี” จากคอลัมนแรกในตาราง

หมายเหตุ หากการติดต้ังท่ีบานหรือสํานักงานของทานไมไดอธิบายไว
ในบทนี้ ใหติดต้ัง HP All-in-One เหมือนเปนโทรศัพทระบบอะนาล็อก
ปกติ ตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองเพื่อ
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ตอปลายสายเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังและอีกปลายสายเข
ากับพอรตที่ติดปายไววา 1-LINE ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One หาก
ทานใชสายโทรศัพทอื่น ทานอาจพบกับปญหาการสงและรับโทรสาร

อุปกรณ/บริการอื่นๆ ที่
ใชสายรวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะ
นําสําหรับระบบ
โทรศัพทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะ
นําสําหรับระบบ
โทรศัพทแบบอนุกรม

ไมระบุ

(ทานไดตอบคําถามทุก
ขอวา ไมใช)

กรณี A: สายโทรสาร
แยกตางหาก (ไมไดใช
รับสายสนทนา)

กรณี A: สายโทรสาร
แยกตางหาก (ไมไดใช
รับสายสนทนา)

บริการ DSL
(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 1 วา ใช)

กรณี B: 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 
วอยซเมล

กรณี F: ใชสายสนทนา/
โทรสารรวมกับ 
วอยซเมล

โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 5 วา ใช)

กรณี G: สายโทรสารที่
ใชรวมกับโมเด็ม
คอมพิวเตอร (ไมรับสาย
สนทนา)

ไมสามารถใชได
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อุปกรณ/บริการอื่นๆ ที่
ใชสายรวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารที่
แนะนําสําหรับระบบ
โทรศัพทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารที่
แนะนําสําหรับระบบ
โทรศัพทแบบอนุกรม

สายสนทนาและโมเด็ม
dial-up ของ
คอมพิวเตอร

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 4 และ 5 วา ใช)

กรณี H: สายสัญญาณ
เสียง/โทรสารที่ใชรวม
กันกับคอมพิวเตอร
โมเด็ม

ไมสามารถใชได

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: สายสัญญาณ
เสียง/โทรสารที่ใชรวม
กับคอมพิวเตอรโมเด็ม
และเครื่องตอบรับ

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม
dial-up ของ
คอมพิวเตอร และบริการ
ฝากขอความเสียง

(ทานตอบคําถามเฉพาะ
ขอ 4, 5 และ 7 วา ใช)

กรณี K: สายสัญญาณ
เสียง/โทรสารที่ใชรวม
กับคอมพิวเตอรโมเด็ม
และเครื่องตอบรับ

ไมสามารถใชได

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาโทรสารเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค 
โปรดดูเว็บไซตการกําหนดคาโทรสารตามรายชื่อตอไปนี้

(ทําตอ)
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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)
หากทานมีสายโทรศัพทแยกตางหากที่ทานจะไมรับการโทรเพื่อสนทนา และ
ทานไมมอีุปกรณอื่นท่ีเช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ ใหเช่ือมตอ HP All-in-One
ของทานตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใหใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอ

กั บพอรต "1-LINE"

เมื่อตองการติดตั้ง HP All-in-One ดวยสายโทรสารแยกต างหาก
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

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

บท 3
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หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียู
ในบานหรือสํานักงาน

2. ต้ั งคา ระบบตอบรับ เปน Fax (โทรสาร)
3. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

เปนเสียงโทรศัพทที่ดังนอยครั้งที่สุด (สองครั้ง)
4. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง HP All-in-One จะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากจํานวนเสียง
เรียกเขาที่ทานกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
จากนั้นเครื่องจะเริ่มสงเสียงรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและจะรับโทรสาร

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
กับสายโทรศัพทไดอยางถูกตอง (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน)

หมายเหตุ ถาทานมีสาย DSL แตไมไดเช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ ทานจะ
ไมสามารถสงและรับโทรสารดวย HP All-in-One ได
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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
ของอุปกรณโทรศัพทบางอยางไดเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ทานอาจ
กําหนดใหพอรทหนึ่งเปนโทรศัพทและเครื่องโทรสารมาตรฐาน
Group 3 และอีกพอรทหนึ่งเปนพอรทอเนกประสงค หากทาน
ประสบปญหาในการตอพอรทโทรสาร/โทรศัพทของอุปกรณแปลง
สัญญาณ ISDN ใหลองใชพอรทท่ีกําหนดใหเปนพอรทอเนกประสงค  
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
 เพราะหากไมใชสายดังกลาว ทานอาจใชงานโทรสารไมได
 สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้ แตกตางจากสายโทรศัพททีท่านอาจ
ีอยูในบานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทที่ใหมามขีนาดสั้นเกินไป

 ทานสามารถซื้อตัวตอพวงเพ่ือตอขยาย
สายโทรศัพทจากรานจําหนายเครื่องใชไฟฟาในทองถิ่น

กรณ ีD: โทรสารทีใ่ชเสียงเรียกเขาเฉพาะในสายเดียวกัน
หากทานสมัครบริการเสียงโทรศัพทพิเศษ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของทาน) ที่
ทําใหทานสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหนึ่งสาย โดยที่
แตละหมายเลขจะมรีูปแบบเสียงโทรศัพทที่แตกตางกัน ใหเช่ือมตอ

 HP All-in-One ของทานตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้
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ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใหใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอ

กั บพอรต "1-LINE"

เมื่อตองการติดตั้ง HP All-in-One ทีม่บีริการเสียงโทรศัพทพิเศษ
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. ต้ั งคา ระบบตอบรับ เปน Fax (โทรสาร)
3. เปลี่ยนคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) เพ่ือใหตรงกับ

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)
เปนเสียงโทรศัพทที่ดังนอยครั้งที่สุด (สองครั้ง)

5. รันการทดสอบโทรสาร

HP All-in-One จะตอบรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติที่มรีูปแบบเสียงโทรศัพท
ที่ทานเลือก (การตั ้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)) หลังจากมี
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จํานวนเสียงโทรศัพทท่ีไดเลือกไว (การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียก
เขา)) จากนั้นเครื่องจะเร่ิมสงเสียงรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและจะรับ
โทรสาร

กรณ ีE: การใชสายสนทนา/โทรสารในสายเดียวกัน
หากทานรับทั้งการโทรเพื่อสนทนาและการโทรเพื่อสงโทรสารดวยหมายเลข
โทรศัพทเดียวกัน และทานไมมอีุปกรณสํานักงานอื่นๆ (หรือเสียงฝากขอความ)
บนสายโทรศัพท ใหเช่ือมตอ HP All-in-One ของทานตามที่ไดอธิบายไวใน
สวนน้ี

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใหใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอ

กั บพอรต "1-LINE"
3 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

เมื่อตองการติดตั้ง HP All-in-One ทีม่สีายเพื่อสนทนา/สงโทรสารทีใ่ชรวมกัน
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหน่ึงเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One
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หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียู
ในบานหรือสํานักงาน

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

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด HP All-in-One จะไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หาก
สงสัยวาสายใดเปนสายสนทนา ทานตองรับสายกอนท่ี HP All-in-One 
จะรับสาย หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสาย
อัตโนมัติ ใหต้ังคา ระบบตอบรับ ท่ี Fax (โทรสาร)

– หากทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง ทาน
ตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไม
สามารถรับโทรสารได หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับ
สายดวยตนเอง ใหต้ังคา ระบบตอบรับ เปน Tel (เลขหมาย)

3. ทําการทดสอบโทรสาร
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
หากทานรับทั้งการโทรเพื่อสนทนาและการโทรเพื่อสงโทรสารดวยหมายเลข
โทรศัพทเดียวกัน และทานยังสมัครบริการการฝากขอความดวยเสียงผาน
ทางบริษัทโทรศัพทอีกดวย ใหเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One ของทานตามที่
ไดอธิบายในสวนน้ี

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติหากทานใชบริการ
วอยซเมลในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่ง
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ความวา ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทาน
การใหเครื่องรับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการ

ระบบโทรศัพท เพ่ือขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหมเพ่ือ
ใชรับสงโทรสารอยางเดียว

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีเตรียมมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอ

กั บพอรต "1-LINE"

เมื่อตองการติดตั้ง 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. ต้ังคา ระบบตอบรับ เปน Tel (เลขหมาย)
3. รันการทดสอบโทรสาร

ทานตองอยูคอยรับสายที่โทรเขาเพื่อการสงโทรสาร มฉิะนั้น HP All-in-One
จะไมสามารถรับโทรสารได

กรณ ีG: สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอร (ไมรับสายสนทนา)
หากทานมีสายโทรสารที่ไมรับสายสนทนาและมโีมเด็มคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอ
กับสายน้ี ใหติดต้ัง HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้
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เนื่องจากโมเด็มคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One ทาน
จึงไมสามารถใชทั้งโมเด็มและ HP All-in-One ไดในเวลาเดียวกัน ตัวอยาง เชน

 ทานไมสามารถใช HP All-in-One เ พ่ือรับสงโทรสารถาทานกําลังใช
โมเด็มคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเตอรเน็ต

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีเตรียมมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอ

กั บพอรต "1-LINE"
3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

เมื่อตองการติดตั้ง HP All-in-One ทีม่โีมเด็มคอมพิวเตอร
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
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หมายเหตุ ถาทานไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

5. ต้ั งคา ระบบตอบรับ เปน Fax (โทรสาร)
6. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

เปนเสียงโทรศัพทที่ดังนอยครั้งที่สุด (สองครั้ง)
7. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง HP All-in-One จะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีจํานวนเสียง
เรียกเขาที่ทานกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
จากนั้นเครื่องจะเริ่มสงเสียงรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและจะรับโทรสาร

กรณ ีH: สายสัญญาณเสียง/โทรสารทีใ่ชรวมกันกับคอมพิวเตอรโมเด็ม
หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและมี
โมเด็มคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับสายโทรศัพทน้ีดวย ใหต้ังคา HP All-in-One
ของทานตามที่อธิบายไวในสวนนี้

เนื่องจากโมเด็มคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One ทาน
จึงไมสามารถใชทั้งโมเด็มและ HP All-in-One ไดในเวลาเดียวกัน ตัวอยางเชน

 ทานไมสามารถใช HP All-in-One เ พ่ือรับสงโทรสารถาทานกําลังใช
โมเด็มคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเตอรเน็ต

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอร 
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนที่ทานจะ
เริ่ม ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่ง
หรือสองพอรต

● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตัวแยก
คูขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมพีอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยาใช
แยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานท่ีมพีอรต

RJ-11 สองพอรตท่ีดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)

ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
● หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมีพอรตโทรศัพทสองพอรต ให ติดต้ัง

HP All-in-One ตามท่ีไดอธิบายไวขางลางนี้

คูมือการใชงาน 49

เสร็จสิ้น
การต

ิดต
ั้ง

ตัว



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

ตอกั บพอรต "1-LINE"

เมื่อตองการติดตั้ง HP All-in-One บนสายโทรศัพทเดียวทีใ่ชกับคอมพิวเตอร
ดวยพอรตโทรศัพทสองพอรต
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" ที่ดานหลังของโมเด็มคอมพิวเตอร
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
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หมายเหตุ ถาทานไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

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

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด HP All-in-One จะไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หาก
สงสัยวาสายใดเปนสายสนทนา ทานตองรับสายกอนท่ี HP All-in-One 
จะรับสาย หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือรับสาย
อัตโนมัติ ใหต้ังคา ระบบตอบรับ ท่ี Fax (โทรสาร)

– หากทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง ทาน
ตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One 
ไมสามารถรับโทรสารได หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือ
สายดวยตนเอง ใหต้ังคา ระบบตอบรับ เปน Tel (เลขหมาย)

7. รันการทดสอบโทรสาร

หากทานรับสายโทรศัพทกอนที่ HP All-in-One จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสาร ทานจะตองตอบรับสายโทรสารดวย
เอง

กรณ ีI: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกับเครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ
หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและ
เช่ือมตอกับเครื่องรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาดวยหมายเลขโทรศัพทน้ี ให
ต้ัง HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายไวในสวนน้ี
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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 ใชสายโทรศัพทท่ีเตรียมมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอ

กั บพอรต "1-LINE"

เมื่อตองการติดตั้ง HP All-in-One ทีม่สีายสัญญาณเสียง/โทรสารทีใ่ชงานรวม
กัน
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
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมอียู
ในบานหรือสํานักงาน
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4. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมโีทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก ทาน
ควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรท "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่อง
รับโทรศัพทอัตโนมัติ ทานสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน

 (หรือที่ เรียกวาตัวตอพวง) เพ่ือตอทั้งสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและ
โทรศัพทเขากับเคร่ือง HP All-in-One ทานสามารถใชสาย
โทรศัพททั่วไปสําหรับการเชื่อมตอในสวนน้ี

5. ต้ังคา ระบบตอบรับ เปน AnswerMachine (เครื่องตอบรับ)
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
โทรสารออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมสีัญญาณโทรสาร เครื่อง HP All-in-One
จะเลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความเสียงไว

กรณ ีJ: สายสัญญาณเสียง/โทรสารทีใ่ชรวมกับคอมพิวเตอรโมเด็มและเครื่อง
ตอบรับ

หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและมี
โมเด็มคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับเช่ือมตออยูกับสายโทรศัพทน้ีดวย ให 
ต้ัง HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายไวในสวนน้ี

เนื่องจากโมเด็มคอมพิวเตอรของทานใชสายโทรศัพทรวมกับ HP All-in-One
ทานจึงไมสามารถใชทั้งโมเด็มและ HP All-in-One ในเวลาเดียวกัน 
ตัวอยาง เชน ทานไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสงโทรสารถาทานกําลังใช
โมเด็มคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเตอรเน็ต

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอร
 ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนที่ทานจะ
เริ่ม ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่ง
หรือสองพอรต

● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตัวแยก
คูขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมพีอรต RJ-11
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หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยาใช
แยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานท่ีมพีอรต

RJ-11 สองพอรตท่ีดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)

ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
● หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมีพอรตโทรศัพทสองพอรต ให ติดต้ัง

HP All-in-One ตามท่ีไดอธิบายไวขางลางนี้

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

ตอกั บพอรต "1-LINE"

เมื่อตองการติดตั้ง HP All-in-One บนสายโทรศัพทเดียวทีใ่ชกับคอมพิวเตอร
ดวยพอรตโทรศัพทสองพอรต
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. 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. ต้ังคา ระบบตอบรับ เปน AnswerMachine (เครื่องตอบรับ)
8. กําหนดใหเคร่ืองตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
9. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บน HP All-in-One 

เปนจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณของทานจะสามารถรองรับ
ได (จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

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

กรณ ีK: สายสัญญาณเสียง/โทรสารทีใ่ชรวมกับคอมพิวเตอรโมเด็มและเครื่อง
ตอบรับ

หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน ใช
โมเด็มคอมพิวเตอรในสายโทรศัพทเดียวกัน และสมัครบริการวอยซเมลผาน
ทางบริษัทโทรศัพท ใหติดต้ัง HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายไวในสวนน้ี

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติหากทานใชบริการ
วอยซเมลในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา 
ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทานตอง

การใหเครื่องรับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบโทรศัพท เพ่ือขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหมเพ่ือ
ใชรับสงโทรสารอยางเดียว

เนื่องจากโมเด็มคอมพิวเตอรของทานใชสายโทรศัพทรวมกับ HP All-in-One
ทานจะไมสามารถใชทั้งโมเด็มและ HP All-in-One ในเวลาเดียวกัน ตัวอยางเชน 
ทานไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสงโทรสารถาทานกําลังใช
โมเด็มคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเตอรเน็ต

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอร 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนที่ทานจะ
เริ่ม ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่ง
หรือสองพอรต

● หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตัวแยก
คู ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมพีอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยาใช
แยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานท่ีมพีอรต

RJ-11 สองพอรตท่ีดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)
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ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
● หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมีพอรตโทรศัพทสองพอรต ให ติดต้ัง

HP All-in-One ตามท่ีไดอธิบายไวขางลางนี้

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

ตอกั บพอรต "1-LINE"

เมื่อตองการติดตั้ง HP All-in-One บนสายโทรศัพทเดียวทีใ่ชกับคอมพิวเตอร
ดวยพอรตโทรศัพทสองพอรต
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" ที่ดานหลังของโมเด็มคอมพิวเตอร
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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. ต้ังคา ระบบตอบรับ เปน Tel (เลขหมาย)
7. รันการทดสอบโทรสาร

ทานตองอยูคอยรับสายที่โทรเขาเพื่อการสงโทรสาร มฉิะนั้น HP All-in-One
จะไมสามารถรับโทรสารได

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

การตั้งโหมดตอบรับ

โหมดตอบรับจะกําหนดวาเครื่อง HP All-in-One ของทานจะรับสายหรือไม
เมนูตอไปน้ีสามารถใชงานได

Fax (โทรสาร) HP All-in-One จะตอบรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติและ
รับโทรสารหลังจากมเีสียงสัญญาณตามจํานวนคร้ังตาม

ต้ังคาของ Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
 ซึ่งจะต้ังไวเปนคาดีฟอลต

FaxTel (เลข
หมายโทรสาร)

HP All-in-One ของทานจะรับสายเรียกเขาทั้งหมดโดยใช
การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถา
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(เฉพาะรุนที่มีหู
ฟงเทาน้ัน)

โทรศัพทเปนการโทรศัพทเพ่ือสงโทรสาร เครื่อง HP All-
in-One จะรับโทรสาร ถาโทรศัพทเปนสายสนทนา เครื่อง
HP All-in-One จะสรางเสียงสัญญาณพิเศษเพื่อระบุวาน่ัน
คือสายสนทนา ทานตองรับสายเขาโดยใชหูฟงที่ติดอยูกับ
เครื่อง

หมายเหตุ ถา HP All-in-One ระบุวาสายเขาเปนสาย
สนทนา เฉพาะ HP All-in-One จะสงสัญญาณเรียกเขา
แบบพิเศษ โทรศัพทเคร่ืองอื่นทีใชสายโทรศัพทเดียวกันจะ
ไมสงสัญญาณใดๆ ทานจะไมสามารถรับสายสนทนาโดยใช
โทรศัพทเครื่องอื่นได

Tel (เลขหมาย) HP All-in-One จะไมรับสายเรียกเขา ทานจะ ตองรับ
สารดวยตนเอง

Answer
Machine
(เครื่องตอบรับ)

HP All-in-One จะตรวจสอบสายเมื่อมคีนหรือ
รับสายเรียกเขา หาก HP All-in-One พบวาเปน
สัญญาณโทรสาร HP All-in-One จะรับโทรสาร

วิธกีารตั้งระบบตอบรับ
1. กด ระบบตอบรับ เพ่ือเลื่อนดูโหมดที่ใชงานไดอื่นๆ ใน HP All-in-One
2. เมื่อตัวเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับการติดต้ังของทานปรากฏบนจอแสดงผล ให

กด OK เพ่ือเลือกตัวเลือกนั้น

การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

หากตั้งคา ระบบตอบรับ เปน Fax (โทรสาร), FaxTel (เลขหมายโทรสาร)
(เฉพาะรุนที่มหูีฟงเทาน้ัน) หรือ AnswerMachine (เครื่องตอบรับ) ทาน
สามารถระบุจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนที่เครื่อง HP All-in-One จะรับ
สายโดยอัตโนมัติ

การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จะมมีีความสําคัญหากทานต้ัง
ใหเครื่องตอบรับท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกันเปน HP All-in-One เพราะทาน
ตองการใหเครื่องตอบรับรับสายกอนที่เครื่อง HP All-in-One จะรับสาย
จํานวนเสียงเรียกเขาสําหรับ HP All-in-One ควรมากกวาจํานวนเสียงเรียกเขา
ของเครื่องตอบรับ

ตัวอยางเชน ต้ังคาเครื่องตอบรับใหมีจํานวนเสียงเรียกเขานอยและ HP All-in-One 
ใหตอบรับเมื่อมสีายเรียกเขาสูงสุด (จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตาง
กันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) ในการตั้งคา เครื่องตอบรับจะรับสาย และ

in-One จะตรวจสอบสายนั้น หาก HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณ

(ทําตอ)
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 HP All-in-One จะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะ
ทึกขอความไว

การกําหนดจํานวนเสียงเรียกเขากอนทีแ่ผงควบคุมจะรับสาย
1. กด ตั้งคา
2. กด 4 จากนั้นกด 2

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

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)

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาจากแผงควบคุม
1. ตรวจสอบวา ระบบตอบรับ บน HP All-in-One ถูกต้ังคาเปน 

สาร) หรือ FaxTel (เลขหมายโทรสาร) (เฉพาะรุนที่มหูีฟงเทานั้น)
2. กด ตั้งคา
3. กด 5 จากนั้นกด 1

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

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

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

 HP All-in-One
● ตรวจสอบวาสายโทรศัพทเสียบเขาไปในพอรตที่ถูกตองหรือไม
● ตรวจสอบสัญญาณการโทร (dial tone)
● ตรวจสอบหาสายโทรศัพทท่ีสามารถใชได
● ตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอสายโทรศัพท

เครื่อง HP All-in-One จะพิมพรายงานแจงผลการทดสอบ หากการทดสอบ
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 (เปดการ
ทดสอบโทรสาร)
HP All-in-One จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลแลวพิมพ
รายงาน

5. ทบทวนรายงาน
– หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตทานยังประสบปญหาในการสงโทรสาร 

ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาท่ีต้ังเหลาน้ัน
ถูกตอง คาที่วางไวหรือไมถูกตองอาจทําใหเกิดปญหาในการสง

สาร
– หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหา ขอมูลที่จะใช

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

ถาจําเปน ใหแกปญหาที่พบ แลวทําการทดสอบอีกครั้ง
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การตั้งหัวกระดาษโทรสาร
หัวกระดาษโทรสารจะพิมพช่ือทานและหมายเลขโทรสารไวที่สวนบนของโทร
ทุกแผนที่ทานสงไป HP ขอแนะนําใหทานตั้งคาหัวกระดาษโทรสารโดยใช
ซอฟตแวรที่ทานติดต้ังไวกับ HP All-in-One นอกจากนี้ ทานยังสามารถตั้งคา
หัวกระดาษโทรสารจากแผงควบคุมไดอีกดวย ดังอธิบายไวดานลางนี้

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภูมิภาค กําหนดใหตองมขีอมูลหัวกระดาษ
โทรสาร

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
ทานสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสารทีเ่ปนเอกสารขนาด letter, A4
หรือขนาด legal ที่มหีนาเดียวหรือหลายหนาไดโดยการวางเอกสารลงในถาด
ปอนกระดาษ

ขอควรระวัง ในพื้นที่ที่มคีวามชื้นและอุณหภูมิสูง ไมควรใสภาพถายตน
ผานตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ ซึ่งอาจทําใหภาพถายเขาไปติดภายใน
และเสียหายได

เคล็ดลับ หากตองการหลีกเลี่ยงรอยขีดหรือความเสียหายที่เกิดกับ
ถายตนฉบับ ใหวางภาพถายของคุณในซองใสกอนการโหลด

การวางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสาร
1. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงและใหสวนหัวของกระดาษเขาไป

กลางถาดปอนกระดาษ เลื่อนกระดาษลงในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติจนกวา
ทานจะไดยินเสียงบิ๊บหรือเห็นขอความบนจอแสดงผลระบุวา
 HP All-in-One พบกระดาษที่ทานวางไว
ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติรองรับกระดาษธรรมดาไดสูงสุด 20 แผน
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เคล็ดลับ สําหรับวิธีการวางตนฉบับลงบนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
เพ่ิมเติม โปรดดูที ่แผนผังในถาดปอนกระดาษ

2. เลื่อนตัวปรับกระดาษเขาไปจนชิดขอบทางซายและทางขวาของกระดาษ

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

หมายเหต ุ1 เครื่องรุนนี้สามารถใชไดกับกระดาษขนาด 10 x 15 ซม.
ที่มีแถบ กระดาษขนาด A4 กระดาษ letter และกระดาษ legal (เฉพาะ
US) เทานั้น

หมายเหต ุ2 หากตองการใหสามารถพิมพแบบไมมขีอบ ทานตองใช
กระดาษที่มีแถบขนาด 10 x 15 ซม. เครื่อง HP All-in-One จะพิมพ
ขอบของกระดาษสามดาน เมื่อทานนําแถบออกจากดานที่ส่ีของกระดาษ
ทานจะไดงานพิมพที่ไมมีขอบ
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หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอ่ืนๆ โปรดไปที่ www.hp.com/
learn/suresupply เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลว
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงค
สําหรับการชอปปงลิงคใดลิงคหนึ่งในหนานั้น

หมายเหตุ ในตอนนี้ สวนนี้ของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษ
เทานั้น

กระดาษทีค่วรหลีกเลี่ยงการใชงาน
การใชกระดาษที่บางเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่ยืด
ออกไดงายอาจเปนสาเหตุทําใหกระดาษติดได การใชกระดาษเนื้อหนาหรือไม
ดูดซับหมึกเปนสาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบูรณ

กระดาษทีไ่มควรใชสําหรับงานพิมพและงานทําสําเนาทั้งหมด
● กระดาษขนาดใดๆ นอกเหนือจากที่อยูในรายการในบทคุณสมบัติเฉพาะ

ทางเทคนิค สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ขอมูลดานเทคนิค
● กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมกีารออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณของ HP inkjet โดยเฉพาะ)
● เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินิน อาจไมสามารถพิมพได

อยางสม่ําเสมอ และหมึกสามารถซึมเขากระดาษเหลานี้ได
● กระดาษที่ลื่น เปนมันวาว หรือเคลือบมากเกินไปซึ่งไมไดถูกออกแบบมา

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

● กระดาษที่มีหลายสวน เชน สองสวนหรือสามสวน กระดาษอาจยับหรือติด
และหมึกอาจเปอนได

● ซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตาง กระดาษอาจติดในลูกกล้ิงและทําให
กระดาษติดคางได

● ปายประกาศ
● กระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ซึ่งรวมหรือไมรวมแท็บ

กระดาษอื่นทีไ่มควรใชในการทําสําเนา
● ซองจดหมาย
● แผนใสอื่นที่ไมใช HP Premium Inkjet Transparency Film หรือ

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film
● สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
● กระดาษบัตรอวยพร
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การใสกระดาษ
สวนน้ีจะอธิบายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน

 HP All- in-One ของทานสําหรับการทําสําเนา พิมพ หรือสงโทรสาร

เคล็ดลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบ
พับหรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
หากไมมีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
ความชื้นอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง

 HP All-in-One ไดไมดี

● 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. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

2. เคาะปกกระดาษบนพื้นราบเพ่ือจัดใหขอบกระดาษเสมอกัน และตรวจสอบ
วา
– กระดาษไมมีรอยฉีกขาด ฝุน รอยยับ ขอบพับหรือมวนงอ
– กระดาษทั้งหมดในปกเปนกระดาษประเภทเดียวกันและมขีนาด

กัน
3. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

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

มา

เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษท่ีมหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยควํ่าดานที่จะพิมพลงสําหรับวิธีการใสกระดาษขนาดเต็ม
แผนและกระดาษแบบมหัีว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดปอนกระดาษ

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

5. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว
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หมายเหตุ เมื่อทานใชกระดาษขนาด legal ใหดันแกนรองรับกระดาษ
ของถาดรับกระดาษเก็บเขาไป

ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดปอนกระดาษ
ของเครื่อง HP All-in-One เพ่ือใหไดการพิมพที่มีคุณภาพส ูงสุด ใหใช
กระดาษภาพถาย HP Premium Plus Photo Paperขนาด 10 x 15 ซม.
หรือ HP Premium Photo Paper แบบมีแถบ

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

เคล็ดลับ ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมรีอยฉีกขาด รอยยับ ขอบ
พับหรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
หากไมมีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
ความชื้นอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง

 HP All-in-One ไดไมดี

การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ทีม่แีถบลงในถาดปอนกระดาษ
1. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
2. ใสปกกระดาษภาพถายลงทางดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษโดยให ขอบ

สั้นอยูดานหนาและคว่ําดานท่ีจะพิมพลง เลื่อนปกกระดาษภาพถายเขาไป
จนสุด
วางกระดาษภาพถายโดยใหแถบอยูใกลกับทานที่สุด

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการเพิ่มเติมในการวางกระดาษภาพถาย
เล็ก โปรดดูคําแนะนําที่อยูตรงฐานถาดปอนกระดาษสําหรับใส

กระดาษภาพถาย

3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ
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เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทํา
สําเนาหรือพิมพ

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

หมายเหตุ เครื่อง HP All-in-One จะเหลือขอบไว 1.2 ซม. บนขอบ
ดานกวาง กอนท่ีจะพิมพการดจํานวนมาก ใหพิมพการดทดสอบกอนหนึ่ง
แผนเพ่ือตรวจสอบวาขอบกระดาษจะไมตัดขอความของทานออก

การใสบัตรดัชนลีงในถาดปอนกระดาษ
1. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
2. ใสปกการดลงไปทางขวาสุดของถาดปอนกระดาษโดยคว่ําดานที่จะพิมพ

ลง เลื่อนการดเขาไปจนสุด
3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดการด

อยาใสการดมากจนเกินไป ตรวจดูวาการดพอดีกับถาดปอนกระดาษ และ
ไมหนาเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทํา
สําเนาหรือพิมพ
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การใสซองจดหมาย
ทานสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนเขาของ

 HP All-in-One โปรดอยาใชซองจดหมายที่มลีักษณะมันเงาหรือพิมพนูน 
รวมถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือชองพลาสติก

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสําหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรดโปรเซสซิ่งของทานเพื่อ
ใหไดคุณภาพที่ดีท่ีสุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผูสงบนซองจดหมาย

การใสซองจดหมาย
1. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
2. สอดซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวาลงทางขวาสุดของถาดปอนกระดาษ

เขาโดยใหดานที่ปดซองจะหมายหงายขึ้นและอยูทางซายมือ เลื่อน
จดหมายเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการเพิ่มเติมในการใสซองจดหมาย โปรดดูแผน
ตรงฐานถาดปอนกระดาษ

3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดซองจดหมาย
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจ
วาปริมาณซองจดหมายพอดีกับถาดปอนกระดาษและไมสูงกวาดานบนสุด
ของตัวปรับความกวางของกระดาษ

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
● ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับ HP All-in-One
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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

อีกครั้ง
ซึ่งอาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกการพิมพ
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6 การใชคุณสมบัตโิทรสาร

ทานสามารถใช HP All-in-One เพ่ือสงและรับโทรสาร รวมถึงโทรสารสีดวย
ทานสามารถกําหนดหมายเลขลัดเพ่ือสงโทรสารไปยังหมายเลขที่ใชบอยไดอยาง
รวดเร็วและงายดาย จากแผงควบคุม ทานยังสามารถสามารถกําหนดจํานวน
เลือกของโทรสาร เชน ความละเอียดและความคมชัดระหวางความสวาง/

ความเขมของโทรสารที่ทานสงได

หมายเหตุ กอนสงโทรสาร กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาไดต้ังคา
 HP All-in-One สําหรับโทรสารอยางถูกตอง 
ทานอาจตั้งคาเรียบรอยขณะทําการติดต้ังเบื้องตนแล
วจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับ 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
● การสงโทรสารดวยตนเอง
● การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ

สงโทรสารเบื้องตน
ทานสามารถสงโทรสารขาวดําหนาเดียวหรือหลายหนาไดอยางงายดายโดยใช
แผงควบคุมตามที่อธิบายไวดังนี้

หมายเหตุ หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสาร
เสร็จเรียบรอย ใหเปดใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนที่จะสงโทรสาร
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เคล็ดลับ นอกจากนี้ ทานยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดยใช
โทรศัพทหรือปุมกดบนหนาจอ คุณสมบัติเหลานี้ชวยใหทานสามารถ
ควบคุมความเร็วในการโทร และยังมปีระโยชนมากเมื่อทานตองการใช

โทรศัพทเพ่ือชําระคาโทรศัพท และตองกดปุมเมื่
อไดรับสัญญาณในขณะโทร

การสงโทรสารเบื้องตนจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงและใหสวนหัวของกระดาษเขาไป

กลางถาดปอนกระดาษ
2. กด โทรสาร

การแจงเตือนของ Enter Number (ใสเลขหมาย) จะปรากฏขึ้น
3. กดปุมตัวเลขเพื่อใสหมายเลขโทรสาร กด หมายเลขลัด หรือปุมหมายเลข

แบบสัมผัสเดียวเพื่อเลือกหมายเลขลัด หรือกด โทรซ้ํา/หยุด เพ่ือโทรซ้ํา
หมายเลขที่โทรลาสุด

เคล็ดลับ หากตองการเวนชองวางในหมายเลขโทรสารที่จะกด ให
กด โทรซ้ํา/หยุด หรือกดปุม สัญลักษณ (*) คางไวจนกวาจะมี
เครื่องหมายยติภังค (-) ปรากฏที่หนาจอ

4. กด เริ่มพิมพสดีํา

เคล็ดลับ ถาผูรับรายงานปญหาเรื่องคุณภาพของโทรสารที่ทานใช
ทานอาจลองเปลี่ยนความละเอียดหรือความคมชัดของโทรสารได

การสงโทรสารดวยตนเอง
การสงโทรสารดวยตนเองจะทําใหทานสามารถโทรศัพทและสนทนากับผูรับได
กอนที่ทานจะสงโทรสาร คุณลักษณะนี้มปีระโยชนในกรณีที่ทานตองการแจงให
ผูรับทราบวาทานกําลังจะสงโทรสารกอนทําการสงจริง เมื่อสงโทรสารดวยตนเอง
 ทานจะไดยินเสียงสัญญาณการโทร เสียงโทรศัพท หรือเสียงอื่นๆ จากแปน
ฟงโทรศัพท ซึ่งจะชวยใหใชบัตรโทรศัพทเพ่ือสงโทรสารไดงายข้ึน

ทางผูรับโทรสารอาจรับสายดวยตนเอง หรือมเีครื่องโทรสารรับสายนี้ ข้ึนอยูกับ
วาผูรับโทรสารจะตั้งคาเครื่องโทรสารของตนอยางไร หากผูรับโทรสารรับสาย
ดวยตนเอง ทานจะสามารถพูดคุยกับผูรับสายน้ีกอนสงโทรสารได แตหากเปน
เครื่องโทรสารรับสายนี้ ทานจะสามารถสงโทรสารไปยังเครื่องดังกลาวไดทันที
เมื่อไดยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสารปลายทาง
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การสงโทรสารจากโทรศัพททีเ่ชื่อมตอดวยตนเอง
1. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงและใหสวนหัวของกระดาษเขาไป

กลางถาดปอนกระดาษ
2. กดหมายเลขที่แปนตัวเลขบนโทรศัพทที่ตอกับเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หามกดท่ีแปนพิมพบนแผงควบคุมของเครื่อง
 HP All-in-One ทานตองกดหมายเลขโทรศั
พทของผูรับบนแปนโทรศัพท

3. ถาผูรับรับสาย ทานสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได
หมายเหตุ แตหากเปนเคร่ืองโทรสารรับสายน้ี ทานจะไดยิน
สัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสารปลายทาง ดําเนินการในขั้น
ไปเพื่อสงโทรสาร

4. เมื่อพรอมท่ีจะสงโทรสาร ใหกด เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพสี

หมายเหตุ เมื่อเครื ่องแจงเตือน ใหกด 1 เพ่ือเลือก Send Fax 
โทรสาร) และกด เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพส ีอีกครั้ง

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

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเองโดยการใชโทรศัพท มือถือทีต่ออยู
(โทรศัพทมือถือเฉพาะรุน)
1. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงและใหสวนหัวของกระดาษเขาไป

กลางถาดปอนกระดาษ
2. ยกโทรศัพทมือถือที่ตออยูกับ HP All-in-One และกดหมายเลขโดยการใช

แปนตัวเลขบนแผงควบคุม
3. ถาผูรับรับสาย ทานสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได

หมายเหตุ แตหากเปนเคร่ืองโทรสารรับสายน้ี ทานจะไดยิน
สัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสารปลายทาง ดําเนินการในขั้นตอ
ไปเพื่อสงโทรสาร

4. เมื่อพรอมท่ีจะสงโทรสาร ใหกด เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพสี

หมายเหตุ เมื่อเครื ่องแจงเตือน ใหกด 1 เพ่ือเลือก Send Fax 
โทรสาร) และกด เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพส ีอีกครั้ง
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หากมกีารพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกดปุม Start (เริ่ม) ที่
โทรสารของผูรับเมื่อไดยินสัญญาณโทรสารดวย
โทรศัพทจะไมมเีสียงสัญญาณในขณะท่ีสงโทรสาร ซึ่งทานสามารถวางสาย
ในชวงนี้ได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวา
จะสงโทรสารเสร็จ

การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพททีห่นาจอ
การโทรโดยกดปุมบนหนาจอจะชวยใหทานสามารถกดหมายเลขบนแผงควบคุม
เหมือนกับการโทรศัพทปกติ เมื่อสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอ ทานจะ
ไดยินเสียงสัญญาณการโทร และเสียงโทรศัพท หรือเสียงอื่นๆ จากลําโพงของ
HP All-in-One ซึ่งจะชวยใหทานสามารถตอบสนองไดทันทีในขณะที่กดปุม
รวมทั้งสามารถควบคุมจังหวะการโทรไดดวย

เคล็ดลับ ถาทานไมกรอกรหัส PIN ของบัตรโทรศัพทในทันที
 HP All-in-One อาจเริ่มสงสัญญาณโทรสารเร็วเกินไปและทําใหบริการ

โทรศัพทไมจดจํารหัส PIN ถาเปนในกรณีนี้ ทานสามารถกําหนดขอมูล
หมายเลขลัดเพ่ือบันทึกรหัส PIN ของบัตรโทรศัพทของทานได

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเสียงเอาไว มิเชนนั้นทานจะ
ไดยินเสียงสัญญาณโทร

การสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอทีแ่ผงควบคุม
1. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงและใหสวนหัวของกระดาษเขาไป

กลางถาดปอนกระดาษ
2. กด เริ่มพิมพสดีํา หรือ เริ่มพิมพสี
3. เมื่อไดยินเสียงการโทร ใหใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมหมายเลข

ควบคุม
4. ปฏิบัติตามขอความเตือนที่อาจเกิดข้ึน

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

โทรสารของทานจะถูกสงเมื่อเครื่องโทรสารที่รับตอบรับ

การรับโทรสาร
เครื่อง HP All-in-One จะรับโทรสารอัตโนมัติหรือดวยตนเองน้ัน ข้ึนอยูกับ
ระบบตอบรับ ที่ทานเลือก ถาทานเลือก Fax (โทรสาร) (คาเริ่มตน) 
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(เลขหมายโทรสาร) หรือโหมด AnswerMachine (เครื่องตอบรับ)
 HP All-in-One จะตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติและรับโทรสารหลังจากมจีํานวนเสียง

เ ขาตามที่กําหนดไวโดยคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
 (คาเริ่มตนRings to Answer (เสียงเรียกเขา) คือสัญญาณที่ดังหาครั้ง) ถา
 HP All-in-One อยูในโหมด Tel (เลขหมาย) ทานจําเปนตองรับโทรสารดวยตนเอง
ทานสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่

● ตอสายตรงเขากับ HP All-in-One (ที่พอรท 2-EXT)
● ใชสายรวมกัน แตไมไดเช่ือมตอกับ HP All-in-One
หากทานไดรับโทรสารขนาด legal และเครื่อง HP All-in-One ไมไดต้ังคาให
ใชขนาดกระดาษเปน legal ในขณะ ัน้ัน เคร่ืองจะยอโทรสารเพื่อใหพอดีกับ
กระดาษที่ใสไวในHP All-in-One ถาทานปดใชงานคุณลักษณะ
Automatic Reduction (การลดขนาดอัตโนมัต)ิ เครื่อง HP All-in-One
จะพิมพโทรสารออกมาเปนสองหนา

● การรับโทรสารดวยตนเอง
● ต้ังคาการรับโทรสารสํารอง
● การสั่งพิมพโทรสารที่อยูในหนวยความจํา
● สงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น
● การบล็อกหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ

การรับโทรสารดวยตนเอง
เมื่อทานกําลังคุยโทรศัพทอยู คนที่ทานสนทนาดวยสามารถสงโทรสารมาใหทาน
ไดในขณะที่คุยอยู ซึ่งเรียกวาการสงโทรสารดวยตนเอง ใชวิธีการในสวนนี้เพ่ือ
รับโทรสารดวยตนเอง

หมายเหตุ ถาเครื่อง HP All-in-One มีหูฟง ทานสามารถยกหูข้ึน
สนทนาหรือฟงสัญญาณโทรสารได

วิธกีารรับโทรสารดวยตนเอง
1. ทานตองเปดเครื่อง HP All-in-One ไวและใสกระดาษไวในถาดรับ

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

ตอบรับสายเรียกเขากอนที่เครื่อง HP All-in-One จะตอบรับ หรือ กด
ระบบตอบรับ คางไวจนกระทั่งโหมด Tel (เลขหมาย) จะปรากฏ เพ่ือให
HP All-in-One รับโทรสารไดดวยตนเอง
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4. หากทานกําลังสนทนากับผูสงอยู แจงใหผูสงกด Start (เริ่ม) บนเครื่อง
โทรสาร

5. เมื่อไดยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสารเขามา กรุณาปฏิบัติดังนี้:
a. กด เริ่มพิมพสดีําหรือเริ่มพิมพส ีบนแผงควบคุมของ HP All-in-One
b. เมื่อปรากฏคําสั่ง กด 2 เพ่ือเลือก Fax Receive (รับโทรสาร)
c. หลังจาก HP All-in-One เริ่มรับโทรสาร ทานจึงสามารถวางหู

โทรศัพทหรือถือสายไวได สายโทรศัพทตองไมมสีัญญาณใดระหวาง
สงโทรสาร

ตั้งคาการรับโทรสารสํารอง
ทานสามารถตั้งคาของ HP All-in-One ใหเก็บโทรสารทั้งหมดที่ได หรือใหเก็บ
เฉพาะโทรสารที่สงเขามาขณะอุปกรณขัดของ หรือไมเก็บโทรสารที่ไดรับไว
เลย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะที่ตองการและขอกําหนดดานความปลอดภัย
โหมด Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ตอไปนี้สามารถ
ใชงานได On (เปด), On Error Only (เปดเมื่อขัดของเทานั้น), และ Off
(ปด)
● On (เปด) คือคาดีฟอลต เมื่อเครื่อง Backup Fax Reception (การรับ

โทรสารสํารอง) เปน On (เปด) เครื่อง HP All-in-One จะเก็บโทรสารทั้ง
หมดท่ีไดรับไวในหนวยความจํา ซึ่งทําใหทานสามารถพิมพซ้ําโทรสารลา
หนึ่งฉบับหรือทั้งหมดถาโทรสารยังถูกบันทึกอยูในหนวยความจํา

หมายเหต ุ1 หลังจากท่ีหนวยความจําเต็ม เครื่อง HP All-in-One
จะบันทึกขอมูลโทรสารที่ไดรับเขามาใหมทับขอมูลโทรสารที่เกาที่สุด
ที่พิมพออกมาแลว หากหนวยความจําเต็มเน่ืองจากยังไมไดส่ังพิมพ
โทรสารใดๆ เครื่อง HP All-in-One จะหยุดรับสายโทรสาร

หมายเหต ุ2 หากทานไดรับโทรสารที่มีขนาดใหญเกินไป เชน ภาพ
มรีายละเอียดจํานวนมาก อาจไมมีการเก็บบันทึกในหนวยความ

จําเนื่องจากขอจํากัดของหนวยความจํา

● On Error Only (เปดเมื่อขัดของเทานั้น) ทําใหเครื่อง HP All-in-One
เก็บโทรสารในหนวยความจําเฉพาะเมื่อเกิดขอขัดของซึ่งทําใหเคร่ือง
HP All-in-One ไมสามารถพิมพโทรสารนั้นได (เชน หาก HP All-in-One 
กระดาษ  เครื่อง HP All-in-One จะเก็บโทรสารที่เขามาไว
เรื่อยๆ ตราบเทาที่ยังมีพ้ืนที่หนวยความจําเหลืออยู (หากหนวยความจํา
เต็ม HP All-in-One จะหยุดรับโทรสารที่เขามา) เมื่อแกไขขอขัดของ
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แลว โทรสารที่เก็บไวในหนวยความจําจะถูกพิมพออกมาโดยอัตโนมัติ และ
โทรสารนั้นจะถูกลบออกจากหนวยความจํา

● Off (ปด) หมายความวาจะไมมีการเก็บโทรสารไวในหนวยความจําเลย
(ทานอาจตองการปด Backup Fax Reception (การรับโทรสาร
สํารอง) เพ่ือเหตุผลดานความปลอดภัย) หากเกิดขอขัดของที่ทําใหเครื่อง
HP All-in-One พิมพโทรสารไมได (เชน เครื่อง HP All-in-One
กระดาษหมด) เครื่องHP 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
(บันทึกการรับสงโทรสาร) Fax Log (บันทึกการรับสงโทรสาร) จะ
ถูกลบทิ้งเมื่อ HP All-in-One ถูกปด

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

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

3. กด  เพ่ือเลือก On (เปด), On Error Only (เปดเมื่อขัดของเทานั้น)
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 จะ
ทึกขอมูลโทรสารที่ไดรับเขามาใหมทับขอมูลโทรสารที่เกาที่สุดท่ีพิมพ

ออกมาแลว ถาโทรสารที่บันทึกคาไวยังไมถูกพิมพออกมา HP All-in-One 
จะไมรับสายโทรสารเพิ่มจนกวาทานจะพิมพหรือลบโทรสารจาก
หนวยความจํา ทานอาจตองการลบโทรสารในหนวยความจําเพื่อเหตุผล
ดานความปลอดภัยและความเปนสวนบุคคล
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ทานสามารถพิมพซ้ําโทรสารลาสุดหนึ่งฉบับหรือทั้งหมด ถาโทรสารยังถูกบันทึก
อยูในหนวยความจํา ตัวอยางเชน ทานอาจจําเปนตองพิมพโทรสารใหมหากทํา
สําเนาโทรสารชุดเกาที่พิมพไวแลวหายไป

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

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

4. กด  จนกวา One fax (โทรสารหนึ่งฉบับ) หรือ All Faxes 
ทั้งหมด) แลวจึงกด OK

5. หากตองการหยุดพิมพโทรสารจากหนวยความจํา ใหกด ยกเลิก

วิธกีารลบโทรสารทั้งหมดจากหนวยความจําโดยใชแผงควบคุม
➔ ปดเครื่อง HP All-in-One โดยกดปุม เปด

โทรสารทั้งหมดท่ีบันทึกไวในหนวยความจําจะถูกลบออกไปหลังจากที่ทาน
ปดเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ ทานสามารถลบโทรสารใดๆ ท่ียังอยูในหนวยความจําได
ดวยการเลือก Clear Fax Log (ลางบันทึกการรับสงโทรสาร) จาก
เมนู Tools (เครื่องมือ) หากตองการลบ ใหกด ตั้งคา และกด 6
แลวจึงกด 7

สงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น
ทานสามารถตั้งคาให HP All-in-One โอนโทรสารของทานไปยังหมายเลข

สารอื่นได หากทานไดรับโทรสารที่เปนสี เครื่อง HP All-in-One จะโอน
โทรสารเปนแบบขาวดํา

HP ขอแนะนําใหทานตรวจสอบใหแนใจวาหมายเลขที่ทานตองการโอนโทรสาร
ไปน้ันเปนสายโทรสารที่ใชงานได สงโทรสารสําหรับทดสอบเพื่อใหแนใจวา
เครื่องโทรสารดังกลาวสามารถรับโทรสารที่ทานโอนไปได

การสงตอโทรสารโดยใชแผงควบคุม
1. กด ตั้งคา
2. กด 5 จากนั้นกด 8
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ซึ่งจะเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) แลว
เลือก Fax Forwarding Black Only (โอนโทรสารขาวดําเทานั้น)

3. กด  จนกวา On-Forward (เปดเมื่อโอน) หรือ On-Print &
Forward (เปดเมื่อโอนงานพิมพ) จะปรากฏ แลวกด OK
– เลือก On-Forward (เปดเมื่อโอน) ถาทานตองการสงตอโทรสารไป

ยังหมายเลขอื่นโดยไมพิมพสําเนาสํารองไวที่ HP All-in-One

หมายเหตุ หากเครื่อง HP All-in-One ไมสามารถโอนโทร
สารไปยังเครื่องโทรสารที่กําหนดไวได (ตัวอยางเชน ถาเครื่อง
โทรสารดังกลาวไมไดเปดอยู) เครื่อง HP All-in-One จะพิมพ
โทรสารออกมา ถาทานติดต้ัง HP All-in-One เพ่ือพิมพ
รายงานขอผิดพลาดของโทรสารที่ไดรับ เคร่ืองจะพิมพรายงาน
ขอผิดพลาดออกมาดวย

– เลือก On-Print & Forward (เปดเมื่อโอนงานพิมพ) เพ่ือพิมพ
สําเนาสํารองของโทรสารที่ไดรับบน HP All-in-One ขณะสงตอ

สารไปยังหมายเลขอื่น
4. ที่พรอมต ใหใสหมายเลขของเครื่องโทรสารท่ีจะรับโทรสารที่สงตอ
5. เมื่อถูกถาม ใหปอนวันท่ีและเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
6. กด OK

Fax Forwarding (การโอนโทรสาร) จะปรากฏบนจอแสดงผล
ถา HP All-in-One ไมมีไฟเมื่อติดต้ัง Fax Forwarding (การโอน
โทรสาร) HP All-in-One จะบันทึกคาและหมายเลขโทรศัพทของ Fax
Forwarding (การโอนโทรสาร) ไว เมื่ออุปกรณมไีฟจายใหแลว การตั้ง
คา Fax Forwarding (การโอนโทรสาร) จะยังคงเปน On (เปด)

หมายเหตุ ทานสามารถยกเลิกการสงตอโทรสารไดดวยการกด 
ยกเลิก บนแผงควบคุมเมื่อขอความ Fax Forwarding (การโอน
โทรสาร) ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล หรือทานอาจเลือก Off (ปด) จาก
เมนู Fax Forwarding Black Only (โอนโทรสารขาวดํา

นั้น)

การบล็อกหมายเลขโทรสารทีไ่มตองการ
หากทานสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการหมายเลขผูโทรผานผูใหบริการโทรศัพท
ของทาน ทานสามารถบล็อกหมายเลขโทรสารที่กําหนดได เพ่ือที่ตอไปเครื่อง
HP All-in-One จะไมพิมพโทรสารที่ไดรับจากหมายเลขดังกลาว เมื่อมสีาย
โทรสารเขามา เครื่อง HP All-in-One จะเทียบหมายเลขนั้นกับรายการ

เลขโทรสารที่ไมตองการซึ่งทานต้ังคาไวเพ่ือกําหนดวาสายนั้นจะถูกบล็อก
หรือไม หากหมายเลขนั้นตรงกับหมายเลขในรายการหมายเลขโทรสารที่ถูกบล็อก
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จะไมมีการพิมพโทรสารน้ันออกมา (จํานวนหมายเลขโทรสารสูงสุดที่ทาน
สามารถบล็อกไดจะแตกตางกันตามรุน)
● ต้ังโหมดโทรสารที่ไมตองการ
● ใสหมายเลขลงในรายการโทรสารที่ไมตองการ
● ลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการ

หมายเหตุ คุณลักษณะน้ีไมสามารถใชงานไดในทุกประเทศ/ภูมิภาค ใน
กรณีที่คุณลักษณะนี้ไมถูกรองรับในประเทศ/ภูมิภาคของทาน Junk
Fax Blocker Set Up (ต้ังคาการบล็อกโทรสารทีไ่มตองการ) จะ
ไมปรากฎในเมน ูBasic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน)

ตั้งโหมดโทรสารทีไ่มตองการ

ตามคาดีฟอลตแลว โหมด Block Junk Fax (บล็อกโทรสารทีไ่มตองการ) จะ
เปด On (เปด) ถาทานไมไดสมัครสมาชิกบริการรหัสผูโทรผานทางผูใหบริการ
โทรศัพทของทาน หรือไมตองการใชงานคุณลักษณะนี้ ทานสามารถปดการใช
งานคานี้ได

การตั้งโหมดโทรสารทีไ่มตองการ
1. กด ตั้งคา
2. กด 4 จากนั้นกด 6

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Junk Fax Blocker Set Up (ตั้งคาการบล็อกโทรสารที่ไมตองการ)

3. กด 4 เพ่ือเลือก Block Junk Fax (บล็อกโทรสารที่ไมตองการ)
4. กด  เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกด OK

ใสหมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่มตองการ

การใสหมายเลขลงในรายการที่ไมตองการของท านสามารถทําไดสองวิธี โดย
ทานสามารถเลือกหมายเลขจากประวัติหมายเลขผูโทรของทาน หรือใสหมายเลข
ใหมเขาไปได หมายเลขตางๆ ในรายการที่ไมตองการของทานจะถูกบลอกหาก
โหมด Block Junk Fax (บล็อกโทรสารทีไ่มตองการ) ถูกต้ังคาเปน On
(เปด)

วิธกีารเลือกหมายเลขจากรายการหมายเลขผูโทร
1. กด ตั้งคา
2. กด 4 จากนั้นกด 6

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Junk Fax Blocker Set Up (ตั้งคาการบล็อกโทรสารที่ไมตองการ)

บท 6

86 HP Officejet 4300 All-in-One series

โท
รส
าร



3. กด 1 จากนั้นกด 1
ซึ่งจะเลือก Add Number to Junk List (เพิ่มเลขหมายไปยังรายการที่
ไมตองการ) แลวเลือก Select Number (เลือกเลขหมาย)

4. กด  เพ่ือเลื่อนดูหมายเลขที่สงโทรสารมา เมื่อหมายเลขที่ทานตองการ
บล็อกปรากฏขึ้น ใหกด OK เพ่ือเลือกหมายเลขนั้น

5. เมื่อการแจงเตือน Select Another? (เลือกรายการอื่น?) ปรากฏขึ้น
ใหทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
– ถาทานตองการเพิ่มหมายเลขเขาในรายการหมายเลขโทรสารทีไ่มตอง

การ ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) แลวจึงทําตามขั้นตอนที่ 4 อีกครั้ง
สําหรับแตละเลขหมายที ่ตองการบล็อก

– ถาดําเนินการเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือก No (ไมใช)

การใสหมายเลขทีจ่ะบล็อกดวยตนเอง
1. กด ตั้งคา
2. กด 4 จากนั้นกด 6

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Junk Fax Blocker Set Up (ตั้งคาการบล็อกโทรสารที่ไมตองการ)

3. กด 1 จากนั้นกด 2
ซึ่งจะเลือก Add Number to Junk List (เพิ่มเลขหมายไปยังรายการที่
ไมตองการ) แลวเลือก Enter Number (ใสเลขหมาย)

4. กดปุมหมายเลขเพ่ือใสหมายเลขโทรสารที่จะบล็อก แลวกด OK
ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสหมายเลขโทรสารตามที่ปรากฎบนหนาจอ

 ไม ใชหมายเลขโทรสารที่ปรากฎตรงสวนหัวของโทรสารที่ไดรับ เนื่องจาก
หมายเลขดังกลาวอาจแตกตางกัน

5. เมื่อขอความแจงเตือน Enter Another? (ใสรายการอื่น?) ปรากฏขึ้น
ใหทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
– ถาทานตองการเพิ่มหมายเลขเขาในรายการหมายเลขโทรสารที่

ไมตองการ ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) แลวจึงทําตามขั้นตอนที่ 4 
อีกครั้ง สําหรับแตละเลขหมายที ่ตองการบล็อก

– ถาดําเนินการเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือก No (ไมใช)

ลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่มตองการ

หากทานไมตองการบล็อกหมายเลขโทรสารอีกตอไป ทานสามารถลบ
นั้นออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการได
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วิธกีาลบหมายเลขจากรายการหมายเลขโทรสารทีไ่มตองการ
1. กด ตั้งคา
2. กด 4 จากนั้นกด 6

ซึ่งจะเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวเลือก
Junk Fax Blocker Set Up (ตั้งคาการบล็อกโทรสารที่ไมตองการ)

3. กด 2
ซึ่งจะเลือก Remove Number from Junk List (ลบเลขหมายออก
จากรายการทีไ่มตองการ)

4. กด  เพ่ือเลื่อนดูหมายเลขที่บล็อกไว เมื่อหมายเลขที่ทานตองการลบ
ปรากฏขึ ้ น ใหกด OK เพ่ือเลือกหมายเลขนั้น

5. เมื่อขอความแจงเตือน Delete Another? (ลบรายการอื่น?) ปรากฏขึ้น
ใหทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
– ถาทานตองการลบหมายเลขออกจากรายการหมายเลขโทรสารที่

ไมตองการ ใหกด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช) แลวจึงทําตามขั้นตอนท่ี 4 
อีกครั้งสําหรับแตละเลขหมายที ่ตองการบล็อก

– ถาดําเนินการเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือก No (ไมใช)

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
หากทานตองการรายงานการยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จเรียบรอย ใหปฏิบัติตาม
คําแนะนําตอไปนี้เพ่ือใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนที่จะสงโทรสาร เลือก
On Fax Send (เปดเมื่อสงโทรสาร) หรือ Send & Receive (สงและรับ)
คายืนยันโทรสารที่ต้ังไวเปนดีฟอลตคือ Off (ปด) ซึ่งหมายความวา HP 
จะไมพิมพรายงานยืนยันสําหรับการสงและรับโทรสารแตละครั้ง ขอความ
ยืนยันที่ระบุวาไดมกีารสงโทรสารเสร็จสมบูรณจะปรากฎเปนขอความสั้นๆ บน
จอแสดงผลหลังจากการสงแตละครั้ง
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วิธกีารใชกัารยืนยันแฟกซจากแผงควบคุม
1. กด ตั้งคา
2. กด 2 จากนั้นกด 1

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

3. กด  เพ่ือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

Off (ปด) ไมตองพิมพรายงานยืนยันการโทรสาร เมื่อไมมีปญหา
ในการสงและรับ ซึ่งจะตั้งไวเปนคาดีฟอลต

On Fax
Send (เปด
เมื่อสงโทร
สาร)

พิมพรายงานยืนยันการสงโทรสารทุกชุด

On Fax
Receive
(เปดเมื่อรับ
โทรสาร)

พิมพรายงานยืนยันการรับโทรสารทุกชุด

Send &
Receive (สง
และรับ)

พิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสารทุกชุด

เคล็ดลับ หากทานเลือก On Fax Send (เปดเมื่อสงโทรสาร)
หรือ Send & Receive (สงและรับ) และสแกนโทรสารเพื่อสง
จากหนวยความจํา ทานสามารถใสรูปภาพหนาแรกของโทรสารบน
รายงาน Fax Sent Confirmation (การยืนยันโทรสารทีส่ง) กด
ตั้งคา กด 2 แลวกด 2 อีกครั้ง เลือก On (เปด) จากเมน ูImage
on Fax Send Report (ภาพบนรายงานการสงโทรสาร)

พิมพรายงานขอขัดของเมื่อรับสงโทรสาร
ทานสามารถกําหนดคา HP All-in-One เพ่ือใหพิมพรายงานอัตโนมัติเมื่อเกิด
ขอขัดของขณะรับสงโทรสาร

วิธกีารตั้งคา HP All-in-One เพื่อพิมพรายงานขอผิดพลาดโทรสารโดย
อัตโนมัติ
1. กด ตั้งคา
2. กด 2 จากนั้นกด 3
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ซึ่งจะเลือก Print Report (พิมพรายงาน) แลวเลือก Fax Error
Report (รายงานขอผิดพลาดของโทรสาร)

3. กด  เพ่ือเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK

Send &
Receive (สง
และรับ)

เครื่องจะพิมพรายงานเมื่อเกิดขอขัดของใดๆ ก็ตาม
กับโทรสาร (คาดีฟอลต) ซึ่งจะต้ังไวเปนคาดีฟอลต

Off (ปด) ไมพิมพรายงานขอขัดของใดๆ ที่เกิดข้ึนกับโทรสาร

On Fax
Send (เปด
เมื่อสง

สาร)

เครื่องจะพิมพเมื่อเกิดขอขัดของในการสงโทรสาร

On Fax
Receive
(เปดเมื่อรับ
โทรสาร)

เครื่องจะพิมพเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการรับ

การหยุดรับสงโทรสาร
ทานสามารถยกเลิกโทรสารที่กําลังสงหรือรับไดตลอดเวลา

การหยุดรับสงโทรสารโดยใชแผงควบคุม
➔ กด ยกเลิก บนแผงควบคุมเพื่อระงับโทรสารทานกําลังจะสงหรือรับ หาก

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

การยกเลิกหมายเลขทีก่ําลังโทร
➔ กดยกเลิก เพ่ือยกเลิกหมายเลขที่ทานกําลังโทรอยู
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7 การใชคุณสมบัตกิารทําสําเนา

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

เคล็ดลับ เพ่ือใหไดสําเนาคุณภาพดีที่สุดสําหรับงานทําสําเนาตาม
มาตรฐาน ใหกําหนดขนาดกระดาษเปน Letter หรือ A4 ประเภท
กระดาษเปน Plain Paper (กระดาษธรรมดา) และคุณภาพสําเนาเปน
Fast (ดวน)

● การทําสําเนา
● การเปลี่ยนแปลงคาการทําสําเนา
● หยุดการทําสําเนา

การทําสําเนา
ทานสามารถทําสําเนาคุณภาพสูงจากแผงควบคุมได

การทําสําเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงและใหสวนหัวของกระดาษเขาไป

กลางถาดปอนกระดาษ
วางตนฉบับในลักษณะที่ใหสวนบนของเอกสารเขาไปกอน

3. กด สําเนา แลวทําหนึ่งในรายการตอไปน้ี:
– กด เริ่มพิมพสดีําเพ่ือเร่ิมพิมพงานสําเนาขาวดํา
– พิมพ เริ่มพิมพสเีพ่ือเริ่มพิมพงานสําเนาสี

หมายเหตุ หากทานมตีนฉบับสี การกด เริ่มพิมพสดีํา จะเปนการทํา
สําเนาขาวดําของตนฉบับสี สวนการกด เริ่มพิมพส ีจะเปนการทํา
สําเนาสีของตนฉบับสี

การเปลี่ยนแปลงคาการทําสําเนา
ทานสามารถตั้งคาการทําสําเนาของ HP All-in-One ตามความตองการเพ่ือ
จัดการกับงานไดเกือบทุกรูปแบบ

คูมือการใชงาน 91

การท
ําสาํเน

าตรง



เมื่อเปลี่ยนคาการทําสําเนา คาที่เปลี่ยนแปลงจะมผีลกับงานสําเนาปจจุบัน
นั้น ทานตองตั้งคาที่เปล่ียนแปลงนั้นเปนคาดีฟอลต คานั้นจึงจะมีผลกับงาน

สําเนาในอนาคตทุกงาน

หากตองการเปลี่ยนคาการทําสําเนา สําหรับงานปจจุบันเทานั้น
1. กด สําเนา คางไวเพ่ือแสดงตัวเลือกที่เหมาะสม ตัวเลือกตอไปนี้สามารถ

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

2. กด  จนกระท่ังคาที่เหมาะสมจะปรากฏขึ้น
3. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

– เมื่อตองการเปลี่ยนคาอื่นๆ ใหกด สําเนา
ซึ่งจะเปนการเลือกคาปจจุบันและแสดงตัวเลือกถัดไป

– เมื่อตองการเริ่มงานทําสําเนา กด เริ่มพิมพส ีหรือ เริ่มพิมพสดีํา

การบันทึกคาปจจุบันเปนคาดีฟอลตสําหรับงานในอนาคต
1. ทําการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนสําหรับการตั้งคาใน Copy Menu (เมนกูาร

ทําสําเนา)
2. กด สําเนา คางไว จนกวา Set New Defaults (ตั้งคาดฟีอลตใหม) จะ

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

หยุดการทําสําเนา

การหยุดทําสําเนา
➔ กด ยกเลิก บนแผงควบคุม
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8 การใชคุณลักษณะการสแกน

การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับคอมพิวเตอร ทานสามารถสแกนไดเกือบทุกอยาง (ภาพถาย บทความ
จากนิตยสารและเอกสารขอความ) ดวย HP All-in-One
ทานสามารถใชคุณสมบัติการสแกนของ HP All-in-One ทําสิ่งตอไปนี้
● สแกนขอความจากบทความลงในโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอร และนํามา

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
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หมายเหตุ การปดไอคอน HP Digital Imaging Monitor ใน
สเต็มเทรยของ Windows อาจทําให HP All-in-One ไมสามารถ

ใชคุณสมบัติบางอยางในการสแกนและสงผลใหมขีอความแสดง
ผิดพลาดของ No Connection (ไมมกีารเชื่อมตอ) ปรากฏขึ้น

ในกรณีนี้ ทานสามารถเรียกการทํางานเต็มรูปแบบกลับมาไดดวย
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

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
1. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงและใหสวนหัวของกระดาษเขาไป

กลางถาดปอนกระดาษ
2. กด สแกน

เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
3. กด OK เพ่ือเลือกแอพพลิเคชันคาดีฟอลตซึ่งจะรับงานสแกน หรือใชปุม

ศรเพ่ือเลือกแอพพลิเคชันอื่น แลวกด OK

เคล็ดลับ หากตองการทําใหภาพที่สแกนเปนสีขาวดํา ใหกด 
เริ่ม พิมพสดีํา แทนการกด OK

เครื่อง HP All-in-One จะสงงานสแกนไปยังแอพพลิเคชันท่ีเลือกไว

หยุดการสแกน

วิธกีารหยุดสแกน
➔ กด ยกเลิก บนแผงควบคุม
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9 การบํารุงรักษา HP All-in-One
HP All-in-One ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอย บางครั้งทานอาจตอง
ความสะอาดแถบกระจกดานในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติเพื่อใหแนใจวาสําเนา

และงานสแกนของทานจะคงความชัดเจน ทานจะตองเปลี่ยน ปรับตําแหนง หรือ
ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพของทานเปนครั้งคราว หัวขอนี้เปนคําแนะนํา
สําหรับการดูแลรักษาเครื่อง HP All-in-One ใหอยูในสภาพการใชงานท่ี
สมบูรณ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาเหลานี้ตามความจําเปน
● การทําความสะอาดเครื่อง HP All-in-One
● พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
● การดูแลตลับหมึกพิมพ

การทําความสะอาดเครื่อง HP All-in-One
เพ่ือใหแนใจวาสําเนาและงานสแกนของทานจะคงความชัดเจน ทานอาจตอง
ความสะอาดแถบกระจกหรือแถบสีขาวดานในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ ทาน

อาจตองปดฝุนภายนอกของเครื่อง HP All-in-One ดวย
● การทําความสะอาดแถบกระจก
● การทําความสะอาดแถบสีขาว
● การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก

การทําความสะอาดแถบกระจก
บริเวณแผนกระจกภายในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติอาจมฝุีนผงจับตัวอยู อาจ
ให เกิดปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพได เชน มเีสนริ้วปรากฏบนงานพิมพของ

ทาน

การทําความสะอาดแถบกระจกในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
1. ปด HP All-in-One และถอดปลั๊กออก

หมายเหตุ วันท่ีและเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊ก
เครื่อง HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบ
ปลั๊กไฟกลับเขาไป

2. ยกฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน
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มีแถบกระจกอยูใตตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
3. ทําความสะอาดแถบกระจกดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ํายาทําความสะอาด

กระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน นํ้ายาขัดเงา เบนซิน หรือ
คารบอนเตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ได หามเทหรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึม
ลงไปใตกระจกและทําความเสียหายตอเครื่อง

4. ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
5. เสียบปล๊ักแลวเปด HP All-in-One

ขอควรระวัง โปรดตรวจสอบวาทานไดปดฝาชองปอนเอกสารอัตโนมัติ
แลวกอนจะใสกระดาษหรือตนฉบับใดๆ ถายังไมปดฝา อาจทําใหกลไก
เครื่องเสียหาย

การทําความสะอาดแถบสขีาว
บริเวณแถบสีขาวใตตัวปอนกระดาษอัตโนมัติอาจมีฝุนผงจับตัวอยู
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การทําความสะอาดแถบสขีาว
1. ปด HP All-in-One และถอดปลั๊กออก

หมายเหตุ วันท่ีและเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊ก
เครื่อง HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบ
ปลั๊กไฟกลับเขาไป

2. ยกฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

3. ทําความสะอาดแถบสีขาวดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ําอุนผสมสบูออนๆ
ลางแถบอยางเบามือเพื่อชะลางเศษผงตางๆ ออก อยาขัดแผนแถบ

4. หากจําเปนตองทําความสะอาดเพิ่ม ใหทําซ้ําข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (สําหรับขัดถู) และใชผาชุบน้ําหมาดๆ เช็ดแผนแถบใหทั่วอีก
ครั้งเพื่อเช็ดแอลกอออลออก

ขอควรระวัง ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือภายนอก
ของ HP All-in-One ซึ่งอาจทําความเสียหายใหกับอุปกรณได

5. ปดฝาครอบตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
6. เสียบปล๊ักแลวเปด HP All-in-One
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ขอควรระวัง โปรดตรวจสอบวาทานไดปดฝาชองปอนเอกสารอัตโนมัติ
แลวกอนจะใสกระดาษหรือตนฉบับใดๆ ถายังไมปดฝา อาจทําใหกลไก
เครื่องเสียหาย

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

 HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมตองการใหเกิดความเสียทีภ่ายนอกของ
 HP All-in-One อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มสี
วนผสมของแอลกอฮอล

พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ถาทานพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องกอน
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ รายงานน้ีจะใหขอมูลที่มปีระโยชนเกี่ยวกับอุปกรณ ซึ่ง
รวมถึงตลับหมึกพิมพดวย

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

หากแถบสีไมปรากฎเปนสีดํา ส ีน้ําเงิน สีแดงและสีเหลือง ทานอาจตอง
ความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากปญหาดังกลาวไมสามารถจัดการไดโดย

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ทานอาจตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

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

● การดูแลตลับหมึกพิมพ
● การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
● การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
● การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
● การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

การดูแลตลับหมึกพิมพ
กอนเปลี่ยนหรือทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ทานควรดูช่ือช้ินสวนและวิธี
จัดการเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
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1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

จับตลับหมึกพิมพดานท่ีเปนพลาสติกสีดํา โดยใหฉลากอยูดานบนหามสัมผัส
หนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก

หมายเหตุ การดูแลตลับหมึกพิมพอยางระมัดระวัง การตกหลนหรือการ
เขยาตลับหมึกพิมพอาจทําใหเกิดปญหาในการพิมพช่ัวคราวหรือ
ตลับหมึกพิมพเสียหายอยางถาวร

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เมื่อระดับหมึกเหลือนอย

หมายเหตุ เมื่อปริมาณหมึกของตลับหมึกพิมพเหลือนอย จะปรากฏ
ความขึ้นบนจอแสดงผล ทานสามารถตรวจสอบระดับหมึกพิมพไดโดย

การใชซอฟตแวรท่ีติดต้ังมากับ HP All-in-One

เมื่อทานไดรับขอความเตือนบนจอวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดตรวจสอบให
แนใจวาทานมีตลับหมึกพิมพพรอมสําหรับเปลี่ยน นอกจากน้ี ทานควรเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพเมื่อพบวาขอความมีสีจาง หรือเมื่อพบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพ

พิมพซึ่งเกี่ยวของกับตลับหมึกพิมพ

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

สําหรับรายการของหมายเลขตลับหมึกพิมพ โปรดดูที่ดานหลังของคูมือน้ี

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
หากทานนําตลับหมึกพิมพออกมาในขณะที่ตลับหมึกพิมพไมไดติด
ต้ังอยูทางดานขวาอยางแนนหนา

2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพควรเคลื่อนไปทางขวาสุดของ HP All-in-One 
ถาตลับหมึกพิมพไมเลื่อนไปทางขวาสุด ใหปดฝาครอบ แลว ปด
 HP All-in-One และเปดอีกครั้ง

3. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบน
ตลับหมึกพิมพเพ่ือปลดออกมา
หากทานกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสามสี ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบทางซาย
หากทานเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสีดํา ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจากชอง
เสียบทางขวา
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1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี
2 ชองเสียบสําหรับตลับหมึกพิมพสีดํา

4. ดึงตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบในลักษณ เขาหาตัว
5. หากทานกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ เนื่องจากปริมาณหมึกอยูในระดับตํ่า

หรือหมึกหมด ควรนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค
HP ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึก
พิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไป
ที่เว็บไซตตอไปนี้:
www.hp.com/recycle

6. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอ่ืนนอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวัง หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การ
สัมผัสสวนตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิด
พลาด และเกิดปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา
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7. เลื่อนตลับหมึกพิมพใหมเขาไปในชองวาง จากนั้นคอยๆ ดันสวนบนสุดของ

8. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

9. ถาทานไดติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม กระบวนการจัดตําแหนงตลับหมึกพิมพ
จะเริ่มข้ึน

10. ตรวจสอบใหแนใจวาทานมกีระดาษธรรมดาอยูในถาดปอนกระดาษ แลว
กด OK
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
ออกมา

11. ใสหนาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงและให
สวนบนของหนาอยูตรงกลางถาดปอนกระดาษ แลวกด OK
เครื่อง HP All-in-One จะปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ นํากระดาษที่ใช
ปรับตําแหนงหมึกพิมพไปรีไซเคิลหรือนําไปทิ้ง
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การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
เครื่องHP All-in-One จะมีขอความแจงใหทานปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
ทุกครั้งที่ทานติดต้ังหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ทานยังสามารถปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพไดทุกเวลาจากแผงควบคุม หรือใชซอฟตแวรที่ทานติดต้ังใน

 HP All-in-One ไดดวย การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพท่ีมี
คุณภาพสูง

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

การปรับแนวตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมเมื่อเครื่องแจงเตือน
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ

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

เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
ออกมา

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

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมในกรณอีื่นๆ
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับ
ตําแหนงตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใหใส
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กระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้นลอง
ปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง

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

2. กด ตั้งคา
3. กด 6 จากนั้นกด 2

ซึ่งจะเลือก Tools (เครื่องมือ) และเลือก Align Print Cartridge (ปรับ
ตําแหนงตลับหมึกพิมพ)
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
ออกมา

4. ใสหนาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงและให
สวนบนของหนาอยูตรงกลางถาดปอนกระดาษ แลวกด OK
เครื่อง HP All-in-One จะปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ นํากระดาษที่ใช
ปรับตําแหนงหมึกพิมพไปรีไซเคิลหรือนําไปทิ้ง

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
ใชคุณสมบัตินี้เมื่อรายงานการทดสอบเครื่องปรากฎเสนริ้ว หรือเสนสีขาวใน
แถบสี หรือเมื่อสีขุนมัวหลังจากใสตลับหมึกพิมพในครั้งแรก หาม

สะอาดตลับหมึกพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึกโดย
ประโยชนและอายุการใชงานของหัวฉีดหมึกสั้นลง

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ตั้งคา
3. กด 6 จากนั้นกด 1

ซึ่งเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Clean Print Cartridge 
ความสะอาดตลับหมึกพิมพ)

เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาเอกสารที่ทานสามารถนํากลับมา
ใหมหรือทิ้ง

หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจากทําความ
ตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพกอน
แลวจึงเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่มีปญหา
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การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
ทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพเฉพาะในกรณีที่ปรากฏขอความเตือนซ้ําบน
หนาจอใหทานตรวจสอบตลับหมึกพิมพหลังจากที่ทานไดทําความสะอาดหรือ
ปรับตลับหมึกพิมพแลว

กอนทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ ใหนําตลับหมึกพิมพออก และ
ตรวจสอบวาไมมอีะไรติดอยูบนหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ แลวจึงใสตลับหมึกพิมพ
เขาไปใหม หากยังมขีอความใหตรวจสอบตลับหมึกอยู ใหทําความสะอาด
หนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้

● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด
หรือมีเสนใยหลุดออกมา

เคล็ดลับ แผนกรองกาแฟไมมีเสนใยและเหมาะสําหรับการ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

● น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือนํ้าด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่ทําให
ตลับหมึกพิมพเสียหายได)

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

วิธทีําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
1. เปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูทางดานขวาสุดของ HP All-in-One
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอด

ปลั๊กไฟออกจากดานหลังของเครื่อง 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
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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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10 การสั่งซื้อวัสดุ

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

การสั่งซื้อกระดาษ หรือส่ืออื่นๆ 
หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรืออุปกรณอื่นๆ เชน

 HP Premium Photo Papers หรือ HP All-in-One Paper  โปรดไปที่ 
www.hp.com/learn/suresupply เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/
ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ 
จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงลิงคใดลิงคหนึ่งในหนานั้น

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

หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอ่ืนๆ โปรดไปที่
 www.hp.com/learn/suresupply เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/

ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ 
จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงลิงคใดลิงคหนึ่งในหนานั้น

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) ปรากฏข้ึน ใหเลือก
HP All-in-One แลวคลิก Launch Utility (เรียกใชยูทิลิต้ี)
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 (การตั้งคาคอนฟก) 
แลวคลิก Order HP Supplies (การสั่งซื้อผลิตภัณฑ HP)

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

อาณาจักร)

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) เพ่ือขอทราบขอมูล

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

Readme
ทานสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดระบบและปญหาในการติดต้ังที่
อาจเกิดข้ึนไดจากไฟล ReadMe
● จากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการแบบ Windows ทานสามารถ

เ ขาถึงไฟล Readme ดวยการคลิก Start (เริ่มตน) ช้ีไปยัง Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) ช้ีไปยัง HP ช้ีไป
ยัง OfficeJet All-In-One 4300 series แลวคลิก Readme

● สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร Mac ทานสามารถเ ขาถึงไฟล Readme โดย
การดับเบิลคลิกไอคอนที่อยูในโฟลเดอรดานบนสุดของ HP All-in-One
CD-ROM ซอฟตแวร

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
อยู 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 ทานอาจตองปดอุปกรณ

คําเตือน หากHP All-in-One ยังไมเปด แสดงวาเครื่องอาจมี
ปญหาขัดของ ถอดปลั๊กHP All-in-One ออกจากชองเสียบและ
ติดตอ HP ไปที่
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิก Contact
HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอรับทราบขอมูลหรือโทรติดตอฝายสนับสนุน
ทางเทคนิค
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ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับมยีังปญหาในการใช HP All-in-One รวม
กับคอมพิวเตอร

วิธแีกไข อันดับแรกคุณตองติดต้ังซอฟตแวรที่ไ ดร ับมาพรอมกับ
HP All-in-One กอนเช่ือมตอสาย USB ขณะท่ีติดต้ัง หามตอสาย USB
จนกวาจะปรากฏขั้นตอนคําแนะนําบนหนาจอ การเชื่อมตอสาย USB
กอนมีหนาจอปรากฏอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได

ทันทีที่คุณติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ HP All-in-One 
ดวยสาย USB โดยตรง เพียงแคเสียบปลายดานหนึ่งของสายเคเบิล
USB เขาที่ดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอร และเสียบปลายอีกดานหน่ึงเขา
ที่ดานหลังของ HP All-in-One ทานสามารถเชื่อมตอเขากับพอรต USB
ใดๆ ที่อยูดานหลังคอมพิวเตอรได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย
USB โปรดอานจากคูมือการติดต้ังที่มมีาพรอมกับ HP All-in-One

ฉันไดรับขอความทีป่รากฏขึ้นบนจอแสดงผลใหติดฝาครอบแผงดานหนา

วิธแีกไข ทานอาจไมไดใสฝาครอบแผงควบคุม หรือใสไมถูกตอง โปรด
ตรวจสอบวาไดวางฝาครอบตรงกับปุมที่อยูดานบนของ HP All-in-One
และปดฝาใหสนิท ใหแนใจวาไมมีปุมใดอยูใตฝาครอบและทุกปุมสามารถ
มองเห็นไดและมคีวามสูงเทากัน
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอฝาครอบแผงควบคุม ใหดูที่คูมือการ
ติดต้ังที่มาพรอมกับ HP All-in-One

จอแสดงผลจะแสดงภาษาทีไ่มถูกตอง

วิธแีกไข ทานสามารถเปลี่ยนคาภาษาจาก Setup Menu (เมนกูารต้ังคา) 
ไดเสมอ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การกําหนดภาษาและประเทศ
มิภา ค

การวัดคาทีไ่มถูกตองจะแสดงทีเ่มนบูนจอแสดงผลของแผงควบคุม

วิธแีกไข ทานอาจเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ไมถูกตอง เมื่อต้ังคา
 HP All- in-One ประเทศ/ภูมิภาคที่ทานเลือกจะเปนตั
วกําหนดขนาดกระดาษที่ปรากฏบนหนาจอ

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

ฉันไดรับขอความบนจอแสดงผลใหปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

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

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

ฉันไดรับขอความปรากฏบนหนาจอวาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพลมเหลว

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

สาเหตุ เทปพลาสติกที่ใชปองกันจะติดอยูที่ตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับ อาจดึงเทปออกจากหนา
สัมผัสสีทองแดงแลว แตอาจยังมเีทปหุมหัวฉีดพนหมึกอยู ถายังมเีทปหุม
หัวฉีดพนหมึกอยู ใหคอยๆ ดึงเทปนั้นออกจากตลับหมึกพิมพ หามสัมผัส
หัวฉีดพนหมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง

ใสตลับหมึกพิมพเขาไปอีกครั้ง และตรวจสอบวาไดใสตลับหมึกพิมพถูก
ตองและล็อคเขาที่

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ หนาสัมผัสบนตลับหมึกพิมพไมควรสัมผัสกับหนาสัมผัสของแคร
ตลับหมึกพิมพ

วิธแีกไข นําตลับหมึกออกแลวใสตลับหมึกพิมพใหมอีกคร้ังใส
ตลับหมึกพิมพเขาไปจนสุดและล็อคเขาท่ี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังตลับหมึกพิมพ โปรดดู การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

สาเหตุ ตลับหมึกพิมพหรือเซ็นเซอรเสีย
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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 และเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถ
ติดตอกันได ใหลองทําดังนี้
● การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลาและ

ไฟสัญญาณที่อยูติดกับปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One
ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One
และเสียบเขากับปล๊ักไฟแนนดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปด

 HP All-in-One
● แนใจวาติดต้ังตลับหมึกพิมพแลว
● ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
● ตรวจดูวา HP All-in-One ไมมกีระดาษติดอยู
● ตรวจดูวาแครพิมพไมมีกระดาษติด

เปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพเพ่ือเขาไปยังบริเวณใสตลับหมึกพิมพ นํา
สิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพไดแก กระดาษหรือสิ่งพิมพอื่นๆ ปด
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 เครื่องคอมพิวเตอรของทานจะตองสามารถใชพอรต USB ได
ระบบปฏิบัติการบางระบบ เชน Windows 95 และ Windows NT
ไมสนับสนุนการเช่ือมตอ USB ดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่มาพรอม
กับระบบปฏิบัติการที่ทานใช

● ตรวจดูการเชื่อมตอจาก HP All-in-One ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
ของคุณ ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรท USB ดานหลัง
ของ HP All-in-One อยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายอีก
ดานหนึ่งของสาย USB เสียบอยูกับพอรท USB ของเครื่อง

คูมือการใชงาน 119

วิธกีารแ
กไขป

ญ
ห
าเบ

ื้องต
น

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=prodhomes&h_lang=th&h_cc=all&h_product=hpofficeje1138381&h_page=hpcom


คอมพิวเตอรแลว หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว ใหปด
เครื่อง HP All-in-One ของทานแลวเปดใหมอีกครั้ง

● หากทานเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One ผานทางฮับ USB ตอง
ตรวจดูใหแนใจวาไดเปดใชงานฮับแลว หากฮับเปดใชงานแลว ให
ลองตอสายตรงเขาไปยังคอมพิวเตอร

● ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอรทานอาจตองการปดการ
ตอผลิตภัณฑตัวเกาจากเครื่องคอมพิวเตอร

● ลองเช่ือมตอสาย USB กับพอรต USB อีกชองหนึ่งบนคอมพิวเตอร
ของทาน หลังจากที่ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน ปด HP All-in-One แลวเปดอีกครั้ง

● หลังจากที่ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
ของทาน ปด HP All-in-One แลวเปดอีกครั้ง

● ถาจําเปน ใหถอนและติดต้ังซอฟตแวรที่คุณไดติดต้ังไวดวย
 HP All-in-One อีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู 
ถอนการติดต้ังและ ิดต้ังซอฟต แวรใหมอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง HP All-in-One และเชื่อมตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ โปรดดูท่ีคูมือการติดต้ังที่มาพรอมกับ
 HP All-in-One

ฉันไดรับขอความบนหนา จอวามี กระดาษติดหรือแครตลับหมึกถูกบล็อก

วิธแีกไข หากมขีอความวามกีระดาษติดหรือมีส่ิงกีดขวางตลับหมึกบนจอ
คอมพิวเตอร แสดงวาอาจมีวัสดุหีบหออยูภายใน HP All-in-One ใหลอง
ดูดานในเครื่องพิมพ รวมทั้งชองใสตลับหมึกพิมพ
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ถาทานดึงวัสดุหีบหอออก ใหปด HP All-in-One และเปดเครื่องพิมพอีก
ครั้ง

วิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวร
ถาทานประสบปญหาในระหวางติดต้ังซอฟตแวร โปรดดูหัวขอดานลางเพื่อหา
วิธีแกไข ถาทานประสบปญหาเกี่ยวกับการติดต้ังฮารดแวร โปรดดู การแกไข
ปญหาเบื้องตนในการติดต้ังฮารดแวร

โดยปกติ ในการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ระบบจะทํางานตามลําดับ
ไปน้ี

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

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

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

หากไมมีเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงเกิดข้ึน แสดงวาอาจมปีญหาในการติดต้ัง
หากตองการตรวจสอบการติดต้ังบนเครื่องระบบ Windows ใหทําการ

สอบดังนี้

● เปด HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) และตรวจ
พ่ือยืนยันวาปุมตอไปน้ีปรากฏขึ้น: Scan Picture  (สแกนภาพ)
Scan Document (สแกนเอกสาร) Send a Fax (สงโทรสาร) หาก
ไอคอนไมปรากฏขึ้นในทันที 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
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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) เพ่ือดูรายละเอียดของปญหา
กลาว จากนั้นแกไขปญหากอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร

ทานสามารถลองติดต้ัง HP Photosmart Essential แทน
HP Photosmart Essential โดยจะมีฟงกชันการทํางานที่นอยกวา
ซอฟตแวร HP Photosmart Premier แตตองการพื้นที่และ

จําบนคอมพิวเตอรนอยกวา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
Essential โปรดดูคูมือการติดต้ังที่มากับ HP All-in-One

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

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

3. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง) เพ่ือลองใชคุณสมบัติการติดต้ังแบบ
ใชงานหากเครื่องยังไมทํางาน ใหดําเนินการข้ันตอไป

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

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

ทานอาจดึงสายอื่นๆ ออกกอนขณะติดต้ัง
5. ดําเนินการติดต้ังตอ แลวรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อระบบแจง

เตือน
6. ถาทานกําลังใชคอมพิวเตอรระบบ Windows ใหเปด

HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) และ
สอบ ไอคอนที่จําเปน (Scan Picture (สแกนภาพ) Scan

Document (สแกนเอกสาร) และ Send a Fax (สงโทรสาร) หาก
ไอคอนที่สําคัญไมปรากฏขึ้น ใหนําซอฟตแวรออกแลวติดต้ังใหม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวร
ใหมอีกครั้ง
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ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดทีไ่มทราบสาเหตเุกิดขึ้น

วิธแีกไข พยายามติดต้ังตอไป หากยังใชงานไมได ใหหยุดและเ ริ่มตน
ต้ังใหม และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ หากเกิดขอผิดพลาด ทานอาจตอง

ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม อยาเพียงแคลบไฟลแอพพลิเคชัน
HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอรของคุณเทานั้น โปรดตรวจสอบวา
ลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่มีใหเมื่อทานติดต้ัง
ซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวรใหม
อีกครั้ง

ไมมปีุมบางปุมใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP)
(Windows)

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

วิธแีกไข และหากการติดต้ังไมสมบูรณ ทานอาจตองถอนการติดต้ังและ
ติดต้ังซอฟตแวรใหม อยาเพียงแคลบไฟลแอพพลิเคชัน HP All-in-One
ออกจากฮารดไดรฟของทาน โปรดตรวจสอบวาลบไฟลแอพพลิเคชัน
ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่มีใหใชในกลุมโปรแกรม
HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถอนการติดต้ังและ
ิดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

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

วิธแีกไข ทานสามารถเริ่มใชงาน Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ัง
โทรสาร) (Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีติดต้ังโทรสาร)
(Mac) ดวยตนเองเพื่อเสร็จสิ้นการติดต้ัง HP All-in-One 

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)
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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 (ขอมูลและการ

คา) ใหเลือก Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีติดตั้งโทรสาร)

หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น (Windows)
วิธแีกไข ทานสามารถเขาสูหนาจอลงทะเบียน (Sign up now) จาก
ทาสกบาร Windows โดยคลิก Start (เร่ิมตน) ช้ีไปยัง Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP OfficeJet
All-In-One 4300 series แลวคลิก Product Registration

 (ลงทะเบียนผลิตภัณฑ)

HP Digital Imaging Monitor ไมปรากฏในซสิเต็มเทรย (Windows)
วิธแีกไข ถา HP Digital Imaging Monitor ไมปรากฏใน เทรย

 (ซึ่งปกติจะอยูท่ีมุมขวาลางของเดสกทอป) ใหเร่ิม HP Solution
Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) เพ่ือตรวจสอบวามีไอคอนที่สําคัญ
อยูหรือไม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุมที่สําคัญที่หายไปใน HP Solution
Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) โปรดดูท่ี ไมมปีุมบางปุมใน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) (Windows)

ถอนการติดตั้งและ ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

หากการติดต้ังของทานไมสมบูรณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแคลบไฟลแอพพลิเคชัน
HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอรของคุณเทานั้น โปรดตรวจสอบวาลบ
ไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังท่ีมใีหเมื่อทานติดต้ัง
ซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One
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การติดต้ังใหมอาจใชเวลาประมาณ 20 - 40 นาที มวีิธีถอนการติดต้ังซอฟตแวร
บนคอมพิวเตอรระบบ Windows สามระบบ และอีกหนึ่งวิธีสําหรับการถอน
การติดต้ังบนเครื่อง Mac

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

 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 4300 series, Uninstall (ถอนการติดต้ัง)

4. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
5. หากมขีอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก No  (ไม)

โปรแกรมอื่นๆ ท่ีใชไฟลเหลานี้อาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบออก

6. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

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

7. หากตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซดีีรอม HP All-in-One ใน
ไดรฟซดีีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร แลวทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบน
หนาจอ รวมถึงคําแนะนําท่ีมใีหในคูมือการติดต้ังท่ีใหมาพรอมกับ
 HP All-in-One

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
เมื่อติ ดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอน HP Digital Imaging Monitor
จะปรากฏในซิสเต็มเทรยของ Windows
เพ่ือตรวจสอบวาติดต้ังซอฟตแวรอยางถูกตอง ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) บนเดสกท็อป หาก
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) แสดงไอคอนที่จําเปน
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(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
 (การตั้งคา) 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 กอนที่จะ
รสีตารทเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

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

7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีในคูมือการ
ต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

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
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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 กอนที่จะ
รสีตารทเครื่องคอมพิวเตอร 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 รวมถึงคําแนะนําที่มีในคูมือการ
ต้ังที่ใหมาพรอมกับ 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 ทําแบบทดสอบนี้หลังจากที่ทานต้ัง
คา HP All-in-One เพ่ือสงโทรสารเสร็จเรียบรอยแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู ทดสอบการติดต้ังโทรสารของคุณ
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หากการทดสอบผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา
ที่พบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ทานสามารถดูไดจากสวนตอไป การทดสอบ

สารลมเหลว

การทดสอบโทรสารลมเหลว

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

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

การทดสอบ "ฮารดแวรโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข
● ปด HP All-in-One โดยกดปุม เปด บนแผงควบคุมแลวถอดปลั๊กไฟ

ออกจากดานหลังของ HP All-in-One หลังจากผานไปสองสาม
วินาที ใหเสียบปลั๊กไฟกลับเขาท่ีเดิม แลวเปดเครื่อง รันการทดสอบ
ครั้ง หากการทดสอบยังผิดพลาดอีก ใหตรวจดูขอมูลการแกไขปญหา

เบื้องตนในหัวขอนี้
● ลองสงหรือรับโทรสาร ถาทานสามารถสงหรือรับโทรสารไดเรียบรอย

แสดงวาอาจไมมปีญหาแลว
● หากทานรันการทดสอบจาก Fax Setup Wizard (ตัวชวยการ

ต้ังโทรสาร) (Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีติดตั้ง
โทรสาร) (Mac) ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One วางเพื่อ
งานอื่นไดเสร็จสมบูรณ เชนการรับโทรสารหรือการทําสําเนา ตรวจดู

ขอความบนหนาจอแสดงผลที่ระบุวา HP All-in-One ไมวาง หาก
ไมวาง ใหรอจนกวาเครื่องวาง และอยูในสถานะไมทํางาน กอนที่จะรัน
การทดสอบ

● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One 
หากทานไมใชสายที่ใหมา เพ่ือเช่ือมแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังกับ HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
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เสียบปล๊ักสายโทรศัพทที่ใหมากับ HP All-in-One แลว ใหทําการ
ทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

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

หลังจากที่แกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารไดและ HP All-in-One พรอมสําหรับการใชงาน
โทรสาร หาก Fax Hardware Test (ทดสอบฮารดแวรโทรสาร) ยังไม
ทํางาน และเกิดปญหาในการโทรสาร โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ
HP ไปที่ www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/
ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการ

สนุนทางเทคนิค

การทดสอบ "โทรสารทีเ่ชื่อมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง" ลมเหลว

วิธแีกไข
● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับเครื่อง

HP All-in-One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One 

หากทานไมใชสายที่ใหมา เพ่ือเช่ือมแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังกับ HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบปล๊ักสายโทรศัพทที่ใหมากับ HP All-in-One แลว ใหทําการ
ทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

● ตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอม
กับ HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE 
ซึ่งอยูดานหลัง HP All-in-One สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การตั้งคา HP All-in-One สําหรับการโทรสาร โปรดดูที่ การติดต้ัง
โทรสาร

● 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

หลังจากที่แกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารไดและ HP All-in-One พรอมสําหรับการใชงาน
โทรสาร

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

ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
ปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูดานหลัง

 HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพอรต 2-EXT เพ่ือเช่ือมตอกับ
สายโทรศัพทท่ีผนัง 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 เพ่ือ

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

ทดสอบโทรสารอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบวาสงผานและ
 HP All-in-One พรอมท่ีจะสงโทรสาร

3. ลองสงหรือรับโทรสาร
● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One 

หากทานไมใชสายที่ใหมา เพ่ือเช่ือมแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังกับ HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบปล๊ักสายโทรศัพทที่ใหมากับ HP All-in-One ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกครั้ง

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

การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศัพททีถู่กตองกับโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข
● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอม

 HP All-in-One เพ่ือเช่ือมตอเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ปลาย
ขางหนึ่งของสายโทรศัพทควรจะตอเขากับพอรตช่ือ 1-LINE ที่ดานหลัง
ของ HP All-in-One และปลายอีกดานของชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง ตามที่แสดงดานลาง
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1 ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง
2 ใหใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือ

เชื่อมตอกั บพอรต "1-LINE"

หากสายไฟที่จัดมาใหยาวไมพอ ใหทานเพิ่มความยาว สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดู สายโทรศัพทท่ีใหมากับ HP All-in-One ยาวไมพอ

● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ ็คโทรศัพทกับเคร่ือง
 HP All-in-One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One 
หากทานไมใชสายที่ใหมา เพ่ือเช่ือมแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังกับ HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบปล๊ักสายโทรศัพทที่ใหมากับ HP All-in-One ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกครั้ง

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

การทดสอบ "การตรวจหาสัญญาณหมุนโทรศัพท" ลมเหลว

วิธแีกไข
● อุปกรณอ่ืน ซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกัน HP All-in-One อาจทําให

การทดสอบลมเหลว หากตองการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหา
หรือไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบ
อีกครั้ง หาก Dial Tone Detection Test (ทดสอบการตรวจหา
เสียงการโทร) ผานการทดสอบโดยไมเช่ือมตออุปกรณอื่น แสดงวา
สวนหนึ่งหรือหลายชิ้นของอุปกรณเปนสาเหตุของปญหา ลองตอ
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อุปกรณเหลาน้ันกลับเขาไปอีกครั้งและทําการทดสอบทีละช้ิน จน
กระทั่งทานทราบวาอุปกรณช้ินใดที่กอใหเกิดปญหา

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

● ตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอม
กับ HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสาย
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

● ตรวจเช็คเพ่ือใหแนใจวาต้ังคาประเทศ/ภูมิภาคอยางถูกตองตาม
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน หากไมไดต้ังคาประเทศ/ภูมิภาค หรือหาก
ต้ังคาไมถูกตอง การทดสอบอาจลมเหลวและอาจเกิดปญหาในการสง
และรับโทรสาร

● โปรดตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับสายอะนาล็อก 
มฉิะนั้นทานจะสง/รับโทรสารไมได การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปน
แบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเช่ือตอสายอะนาล็อกแบบปกติเขา
กับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ
อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว ตอ HP All-in-One เขากับสาย
อะนาล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร

● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One 
หากทานไมใชสายที่ใหมา เพ่ือเช่ือมแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังกับ HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบปล๊ักสายโทรศัพทที่ใหมากับ HP All-in-One ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกครั้ง

หลังจากที่แกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารไดและ HP All-in-One พรอมสําหรับการใชงาน
โทรสาร หาก Dial Tone Detection (การทดสอบการตรวจจับสัญญาณ
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เสียง) ยังไมสามารถทําได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจเช็ค
สายโทรศัพท

การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข
● โปรดตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับสายอะนาล็อก 

มิฉะนั้นทานจะสง/รับโทรสารไมได การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปน
แบบระบบดิจิตัลหรือไม ทําไดโดยเช่ือตอสายอะนาล็อกแบบปกติเขา
กับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ
อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว ตอ HP All-in-One  ขากับสาย
นาล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร

● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ ็คโทรศัพทกับเคร่ือง
 HP All-in-One เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

● ใหแนใจวาทานตอ HP All-in-One เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ
HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยู
ดานหลัง HP All-in-One

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

 ผานการทดสอบโดยไมเช่ือมตออุปกรณอื่น แสดงวาช้ิน
หนึ่งหรือหลายชิ้นของอุปกรณเปนสาเหตุของปญหา ลองตอ
อุปกรณเหลาน้ันกลับเขาไปอีกครั้งและทําการทดสอบทีละช้ิน 
จนกระทั่งทานทราบวาอุปกรณช้ินใดที่กอใหเกิดปญหา

– หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)
 ทํางานไมไดโดยไมเช่ือมตออุปกรณอื่น ใหตอ HP All-in-One 
เขากับสายโทรศัพทที่ใชงานอยู แลวตรวจดูขอมูลการ
แกไขปญหาเบื้องตนในหัวขอน้ี

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

● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One 
หากทานไมใชสายที่ใหมา เพ่ือเช่ือมแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังกับ HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบปล๊ักสายโทรศัพทที่ใหมากับ HP All-in-One ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกครั้ง

หลังจากที่แกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารไดและ HP All-in-One พรอมสําหรับการใชงาน
โทรสาร หาก Fax Line Condition (การทดสอบสภาพสายโทรสาร) ยัง
ไมสามารถทําได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจเช็คสาย
โทรศัพท

จอแสดงผลจะแสดงวาโทรศัพทตอพวงไว

วิธแีกไข แสดงวาทานกําลังใชสายโทรศัพทผิดประเภท ตรวจสอบให
แนใจวาทานกําลังใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือ

ตออุปกรณเขากับสายโทรศัพท สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ู
การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศัพทที่ถูกตองกับโทรสาร" ลมเหลว

HP All-in-One มปีญหาในการรับและสงโทรสาร
วิธแีกไข ตรวจสอบวาไดเปดเครื่อง HP All-in-One แลว การดู
จอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลาและไฟสัญญาณ
เปด ไมสวางแสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟ
เช่ือมตอกับHP All-in-One อยางแนนหนาและเสียบเขากับเตาเสียบแลว
กดปุม เปด เพ่ือเปด HP All-in-One
หลังจากเปด HP All-in-One แลว HP แนะนําใหทานรอสักหานาทีกอน
สงหรือรับโทรสาร HP All-in-One ไมสามารถสงหรือรับโทรสารไดสักครู
ในขณะท่ีกําลังเริ่มตนเช่ือมตอหลังจากเปดเครื่องแลว

วิธแีกไข
● โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอม

กับ HP All-in-One เพ่ือเช่ือมตอกับแจ็คโทรศัพทที่ผนัง ปลายขาง
ของสายโทรศัพทควรจะตอเขากับพอรตช่ือ 1-LINE ที่ดานหลัง
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ของ HP All-in-One และปลายอีกดานตอเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทบนผนัง ตามท่ีแสดงดานลาง

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใหใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือ

เชื่อมตอกั บพอรต "1-LINE"
 

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

● ลองเช่ือมตอโทรศัพทและสายไฟเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังที ่
ทานกําลังใชสําหรับ HP All-in-One แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ ถา
คุณไมไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพท ใหติดตอบรษิ ัทโทรศัพทใ นทอง
ถิ่นของคุณ

● อุปกรณอ่ืนซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกับ HP All-in-One อาจมีการ
งานอยู ตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถใช HP All-in-One ในการ

โทรสารได หากตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม PC เพ่ือสง
เมลหรือใชอินเทอรเน็ตอยู

● ตรวจสอบดูวามข้ัีนตอนใดๆ ที่กอใหเกิดขอผิดพลาดอีกหรือไม ตรวจ
จอแสดงผลหรือคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอผิดพลาดซึ่ง
จะใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและว ิธีการแ กไขปญหา หากเกิดขอผิดพลาด
 HP All-in-One จะไม สามารถสงหรือรับโทรสารไดจนกวามี
การแกไขขอผิดพลาดนั้นแลว

● การเชื่อมตอสายโทรศัพทอาจมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มีคุณภาพ
ตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได ตรวจ
สอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับ

โทรศัพทบนผนังและฟงวามีเสียงดังคงท่ีหรือมเีสียงรบกวน
ไม หากทานไดยินเสียงรบกวน ใหปด Error Correction Mode

(โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) และลองสงโทรสารใหมอีกครั้ง
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สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน ECM โปรดดูขอมูลการใชที่หนาจอ
หากปญหายังคงมอียู 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 เขากับแจ็คสายโทรศัพท
ที่ผนัง ซึ่งต้ังคาโทรศัพทแบบดิจิตัลไว การตรวจสอบวาสายโทรศัพท
เปนแบบระบบดิจิตัลหรือไม ทําไดโดยเช่ือมตอสายอะนาล็อกแบบ
ปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณ
ปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว

● ถาทานใชตัวแปลงสัญญาณ/อะแด็ปเตอรเทอรมินัลของระบบ PBX
หรือ ISDN โปรดตรวจสอบวา HP All-in-One ไดเช่ือมตอกับ

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 อาจจะตอลงดินไมถูกตอง หากโมเด็ม DSL ไมไดตอลงดิน
อยางถูกตอง อาจทําใหเกิดเสียงดังจากสายสัญญาณโทรศัพท 
สายโทรศัพทที่มีคุณภาพเสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาใน
การโทรสารได ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพท
โดยเสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามี
เสียงดังคงที่หรือมเีสียงรบกวนหรือไม หากทานไดยินเสียงดังรบกวน
ใหปดโมเด็ม DSL แลวปดเครื่องอยางนอย 15 นาที หมุนโมเด็ม
DSL ไปดานหลัง แลวฟงเสียงสัญญาณอีกครั้ง

หมายเหตุ ทานอาจไดยินสัญญาณคงที่จากสายโทรศัพทอีกใน
อนาคต หาก HP All-in-One หยุดสง/รับโทรสาร ใหทําซ้ํา
กระบวนการนี้

ถาสายโทรศัพทยังมีสัญญาณรบกวน โปรดติดตอบริษัทโทรศัพท
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปดโมเด็ม DSL โปรดติดตอขอการ

สนุนจากผูใหบริการ DSL
● หากทานใชตัวแยกสัญญาณโทรศัพท อาจทําใหเกิดปญหาในการใช

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

วิธแีกไข
● โปรดตรวจสอบวาโทรศัพทที่ทานใชเริ่มเรียกโทรสารที่จะตอโดยตรง

เขากับ HP All-in-One เมื่อตองการสงโทรสารดวยตนเอง ทําไดโดย
ตอโทรศัพทโดยตรงเขากับพอรตที่มีปาย 2-EXT บน

 HP All-in-One ตามที่แสดงดานลางนี้

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
2 ใหใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือ

เชื่อมตอกั บพอรต "1-LINE"
3 โทรศัพท

● หากทานตองการสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทท่ีตอกับเครื่อง
HP All-in-One โดยตรง ทานตองใชปุมตัวเลขท่ีโทรศัพทเพ่ือสง
โทรสาร หามกดท่ีปุมตัวเลขบนแผงควบคุมของเครื่อง

 HP All-in-One

หมายเหตุ หากกําลังใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม โปรดตอ
โทรศัพทของทานโดยตรงท่ีดานบนสุดของสายเคเบิล
 HP All-in-One ซึ่งมีปลั๊กผนังเช่ือมติดอยู

HP All-in-One ไมสามารถรับโทรสารแตสงโทรสารได

วิธแีกไข
● ถาทานไ มไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ตรวจสอบใหแนใจวา

คุณลักษณะ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน
 HP All-in-One ไดถูกต้ังคาไวเปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับ
เสียงเรียกเขาเฉพาะ

● ถา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ ถูกต้ังคาไวเปน Tel (เลข
หมาย) ทานจําเปนตองรับโทรสารดวยตนเอง ถามิฉะนั้น HP All-in-One 
จะไมรับโทรสาร สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตน
เอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

● ถาทานใชบริการวอยซเมลในหมายเลขโทรศัพทเดียวกับหมายเลข
โทรศัพทที่ใชโทรสาร ทานตองรับโทรสารดวยตนเอง ไมสามารถรับ
แบบอัตโนมัติได ซึ่งหมายความวา ทานตองอยูคอยรับสารโทรสารที่
เขามา สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา HP All-in-One เมื่อทานใช
บริการวอยซเมล ใหดูท่ี การติดต้ังโทรสาร สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
รับโทรสารดวยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดวยตนเอง

● หากทานใชโมเด็ม PC ที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับ HP All-in-One
ใหตรวจสอบวาซอฟตแวรที่มาพรอมกับโมเด็มของคุณไมไดถุกต้ังคา
ไวเพ่ือรับโทรสารแบบอัตโนมัติ โมเด็มที่ถูกต้ังคาเพื่อรับโทรสารโดย
อัตโนมัติจะใชสายโทรศัพทเพ่ือรับโทรสารที่สงเขามาทั้งหมด ซึ่งจะทํา
ให HP All-in-One ไมสามารถรับสายโทรสารเขา

● ถาทานมเีครื่องตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับเครื่อง
HP All-in-One ทานอาจประสบกับหนึ่งในปญหาตอไปนี้
– ทานอาจต้ังคาเครื่องตอบรับของทานไมถูกตองดวย

 HP All-in-One
– ขอความที่สงออกไปอาจยาวหรือดังเกินกวาที่ HP All-in-One

จะตรวจพบสัญญาณโทรสารได ซึ่งอาจทําใหการเชื่อมตอของ
เครื่องโทรสารหลุดได

– เครื่องตอบรับโทรศัพทของทานอาจมีชวงเงียบไมนานพอที่จะให
HP All-in-One ตรวจพบสัญญาณโทรสารไดหลังจากสง
ความออกไป ปญหาน้ีมักจะเกิดข้ึนกับเครื่องตอบรับแบบดิจิตัล

วิธีปฏิบัติดังตอไปนี้อาจชวยทานแกปญหาตางๆ ดังกลาวได:
– เมื่อทานใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพท

สําหรับโทรสาร ใหลองตอเครื่องตอบรับเขากับ HP All-in-One 
โดยตรง ตามที่อธิบายไวใน การติดต้ังโทรสาร

– โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคา HP All-in-One ไวเพ่ือรับโทรสาร
โดยอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
 HP All-in-One เพื่อรับโทรสารโดยอัตโนมัติ โปรดดูท่ี 
การตั้งโหมดตอบรับ

– ใหแนใจวาคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูกต้ังคาให
มีจํานวนเสียงเรียกเขามากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของเครื่อง
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ตอบรับโทรศัพท สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนด
จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

– ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทออก แลวลองรับโทรสาร หาก
ทําการสงโทรสารไดสมบูรณโดยไมตองใชเครื่องตอบรับโทรศัพท
แสดงวาเครื่องตอบรับโทรศัพทอาจเปนตนเหตุของปญหา

– เสียบเคร่ืองตอบรับใหม และบันทึกขอความที่สงออกอีกครั้ง
บันทึกขอความที่ยาวประมาณ 10 วินาที โปรดพูดชาๆ ดวย
นํ้าเสียงปกติเมื่อบันทึกขอความ ทิ้งระยะตอนทายขอความให
เงียบอยางนอย 5 วินาที ไมควรมีเสียงรบกวนขณะบันทึก

เงียบดังกลาว ลองรับโทรสารอีกครั้ง

หมายเหตุ เครื่องตอบรับระบบดิจิตอลบางเครื่องอาจไม
เก็บชวงที่ไมมีเสียงรบกวนหลังจบขอความไว ใหเปด
ความตอบรับเพื่อลองฟง

● หาก HP All-in-One ใชสายโทรศัพทเดียวกับอุปกรณโทรศัพท
ประเภทอื่น เชน เครื่องตอบรับ โมเด็ม PC หรือกลองสวิตชแบบ
หลายพอรต ระดับสัญญาณโทรสารอาจจะลดลง ระดับสัญญาณอาจ
ลงไดดวยถาทานใชตัวแยกสายสัญญาณหรือใชสายเคเบิลพิเศษเพื่อ

ขยายความยาวของสายโทรศัพทของคุณ สัญญาณโทรสารที่ลดลง
สามารถทําใหเกิดปญหาไดในระหวางการรับโทรสาร
หากตองการทราบวาอุปกรณอ่ืนทําใหเกิดปญหาหรือไม ใหปลดสาย
อุปกรณอ่ืนๆ ยกเวน HP All-in-One ออกจากสายโทรศัพท แลวลอง
รับโทรสารอีกครั้ง หากทานรับโทรสารไดเมื่อไมมอีุปกรณอ่ืน 
แสดงวาอาจมอีุปกรณอยางใดอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหา ใหคอยๆ ตอ
อุปกรณเพ่ิมทีละอยาง  และลองรับโทรสารทุกครั้ง  จนกวาจะพบวา
อุปกรณใดที่ทําใหเกิดปญหา

● หากทานมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร (โดย
ใชบริการเสียงเรียกเขาแบบแยกเสียงเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของ
ทาน) ตรวจใหแนใจวาคุณสมบัติ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขา
เฉพาะ) บน HP All-in-One ไดถูกต้ังคาไวตรงกันแลว สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียง
เรียกเขาเฉพาะ
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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
ชองวางในหมายเลขโทรสารที่จะใช ใหกดโทรซ้ํา/หยุด หรือกดปุม
Space (#) ซ้ําๆ จนกระทั่งเครื่องหมายยติภังค (-) ปรากฏที่หนาจอ
นอกจากนี้ ทานยังสามารถสงโทรสารไดโดยการกดปุมบนหนาจอ เมื่อ
ทําเชนนั้น ทานจะสามารถฟงเสียงโทรศัพทไดขณะกดหมายเลข ทาน
สามารถกําหนดความเร็วในการหมุนหมายเลขไดและโตตอบกับ
พร็อมตขณะหมุนหมายเลข สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสงโทร
สารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ

● หมายเลขที่ทานหมุนเมื่อสงโทรสารไมอยูในรูปแบบที่ถูกตอง หรือ
เครื่องรับโทรสารมปีญหา ทานสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหา
หมายเลขโทรสารจากโทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยิน
สัญญาณโทรสาร แสดงวาเครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือไมได

ตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจรบกวนสายโทรศัพทของผูรับ ทาน
อาจขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับโทรสารเพื่อหาขอบกพรอง
ที่เกิดข้ึน

สัญญาณโทรสารถูกบันทึกไวในเครื่องตอบรับโทรศัพท

วิธแีกไข
● เมื่อทานใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพทสําหรับ

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

● ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One ถูกต้ังคาไวเพ่ือรับโทรสาร
โดยอัตโนมัติและคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูกตอง
จํานวนเสียงเรียกเขาสําหรับ HP All-in-One ควรมากกวาจํานวน
เสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับ หากทานต้ังคาเครื่องตอบรับและ
HP All-in-One ใหมีจํานวนเสียงเรียกเขาจํานวนเทากัน อุปกรณทั้ง
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สองชิ้นจะตอบรับ และสัญญาณโทรสารจะถูกบันทึกไวบนเครื่องตอบ
รับ

● ต้ังคาเครื่องตอบรับใหมจีํานวนเสียงเรียกเขานอยและ HP All-in-One 
ใหตอบรับเมื่อมสีายเรียกเขาสูงสุดที่รองรับได (จํานวนเสียง
เรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) ในการตั้งคา
เครื่องตอบรับจะรับสาย และ HP All-in-One จะตรวจสอบสายนั้น
หาก HP All-in-One พบสัญญาณโทรสาร HP All-in-One จะรับ
โทรสาร หากเปนสายสนทนา เคร่ืองตอบรับจะบันทึกขอความไว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกําหนดจํานวนครั้งของ

เขากอนตอบรับ

สายโทรศัพททีใ่หมากับ HP All-in-One ยาวไมพอ
วิธแีกไข หากสายโทรศัพทซึ่งใหมาพรอมกับ HP All-in-One ไมยาว
พอ ทานอาจใชตัวตอพวงเพื่อตอความยาว ทานสามารถซื้อตัวตอพวงที่
รานคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจําหนายอุปกรณเสริมของโทรศัพท คุณตองใชสายไฟ
สายอื่น ซึ่งเปนสายไฟแบบมาตรฐานซึ่งมใีนบานหรือสํานักงานของทาน

เคล็ดลับ หาก HP All-in-One ใหมาพรอมกับอะแดปเตอรสายไฟ
2 เสน ทานสามารถใชอะแดปเตอรนี้กับสายไฟ 4 เสนเพ่ือตอ

ยาว สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรสายไฟ
 2 เสน โปรดดูคูมือที่ใหมาพรอมกัน

วิธเีพิ่มความยาวสายโทรศัพท
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

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

2. ตอสายโทรศัพทอีกสายหนึ่งเขากับพอรทที่วางอยูบนคัปเพลอร และตอ
ปลายอีกดานกับแจ็คโทรศัพท ดังในภาพ
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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

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
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การแกปญหากระดาษติด

หากมกีารใสกระดาษไวในถาดปอนเขา ทานอาจตองนําเอากระดาษที่ติดอยูใน
เครื่องออกมาทางฝาครอบดานหลัง

กระดาษอาจติดอยูในตัวปอนเขาอัตโนมัติได การกระทําทั่วไปตางๆ สามารถ
ทําใหกระดาษติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได

● การใสกระดาษมากเกินไปในถาดปอนเอกสาร ถาดปอนเอกสารรองรับ
กระดาษธรรมดาไดสูงสุด 20 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

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. ใหยกฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน
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2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

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

3. ปดฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

ตัวปอนเอกสารอัตโนมัตริองรับเอกสารมากจนเกินไปหรือไม มเีอกสารเลย

สาเหตุ ตองทําความสะอาดแผนค่ันหรือลูกกลิ้งภายในตัวปอนเอกสาร
อัตโนมัติ ไสดินสอ, ข้ีผ้ึง หรือหมึกอาจเกาะติดที่ลูกกลิ้งและแผนค่ันหลัง
จากใชงานมานาน หรือในกรณีที่ทานทําสําเนาเอกสารที่เปนลายมือซึ่งมี
น้ําหนักของหมึกมาก
● หากชองปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษเลย ทานจําเปนตองทํา

ความสะอาดลูกกลิ้งดานในชองปอนกระดาษอัตโนมัติ
● หากชองปอนกระดาษอัตโนมัติดึงกระดาษหลายแผนแทนท่ีจะดึงแผน

เดียว ทานจําเปนตองทําความสะอาดแผนค่ันซึ่งอยูดานในชอง
ปอนกระดาษอัตโนมัติ

วิธแีกไข ใสกระดาษเปลาขนาดเต็มแผนจํานวนหนึ่งหรือสองแผนเขาไป
ในถาดปอนกระดาษอัตโนมัติและกด เริ่มพิมพสดีํา ขณะที่กระดาษ
ธรรมดาเลื่อ
สกปรกจากลูก

เคล็ดลับ หากตัวปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษธรรมดา ให
ทําความสะอาดลูกกลิ้งดานหนา เช็ดลูกกลิ้งดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ

หากปญหายังคงมอียู หรือชองปอนกระดาษอัตโนมัติไมดึงกระดาษ คุณ
อาจทําความสะอาดลูกกล้ิงและแผนค่ันดวยตนเอง
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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 หามสัมผัสหัวฉีด

หมึกหรือหนาสัมผัสสีทองแดง ตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับหนา
สัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก
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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 การรับประกันและบริการของ HP
ในบทน้ีจะใหขอมูลการรับประกันและวิธีขอรับความชวยเหลือทางอินเทอรเน็ต การ
เรียกดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ การติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP และ
การเตรียม HP All-in-One สําหรับการสงเขาศูนย
หากทานไมพบคําตอบที่ตองการในเอกสารประกอบหรือรายละเอียดบนหนาจอที่มา
พรอมกับผลิตภัณฑของทาน โปรดติดตอศูนยบริการของ HP แหงใดแหงหน่ึงท่ีมี
รายชื่อในสวนตอไปนี้ การใหบริการบางอยางจะมีใหเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
เทาน้ันและบางอยางอาจมีในหลายประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก หากไมมีรายนามหมายเลข
โทรศัพทของศูนยบริการในประเทศ/ภูมิภาคของทาน โปรดติดตอตัวแทนขายที่ไดรับ
อนุญาตจาก HP ใกลบานทานเพื่อขอคําแนะนํา

การรับประกัน
หากตองการขอรับบริการซอมจาก HP ทานตองติดตอเจาหนาท่ีใหบริการของ
HP หรือศูนยใหความชวยเหลือลูกคาของ HP เพ่ือรับทราบวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนกอน โปรดดู กอนท่ีจะโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP เพ่ือศึกษาขั้นตอนกอน
โทรติดตอศูนยบริการลูกคา

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

การอัพเกรดการรับประกัน
HP อาจเสนอทางเลือกในการอัพเกรดการรับประกัน (โดยมีการคิดคาธรรมเนียม

เติม) เพ่ือขยายหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับประกันผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐาน ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของทาน ตัวเลื อกท่ีมีอยูอาจรวมถึงการใหบริการทางโทรศัพท
เปนหลัก การสงเขารับบริการ หรือการเปลี่ยนเครื่องทดแทนในวันทําการถัดไป 
โดยท่ัวไปแลว การรับประกันบริการจะเริ่มตนในวันท่ีซื้อผลิตภัณฑ
 และตองมีการซ้ือภายในระยะเวลาการซื้อผลิตภัณฑท่ีกําหนดไว
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
● ในสหรัฐอเมริกา โทร 1-866-234-1377 เพ่ือพูดคุยกับท่ีปรึกษาของ HP
● สําหรับประเทศอื่น โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในประเทศของทาน

โปรดดูหมายเลขโทรศัพทของศูนยบริการลูกคาระหวางประเทศที่ การโทรติดตอ
ขอรับบริการจากประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก

● ไปท่ีเว็บไซตของ HP ท่ี www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก
ประเทศ/ภูมิภาค จากนั้นหาขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน
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ขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน

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

ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิต เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า 
  2. สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความ ล้มเหลวในการทำงานของคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น 

HP ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ใดจะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด 
  3. การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตามปกติ และไม่ครอบคลุมปัญหาอื่นใด 

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

สนับสนุนของ HP กับลูกค้า  แต่หากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งมาจากการใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือที่เติมหมึกใหม่ HP 
จะคิดค่าบริการมาตรฐานในการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายขึ้น 

  5. หากในระหว่างระยะเวลารับประกันที่มีผล HP ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ ในการรับประกันของ HP แล้ว HP 
จะเลือกที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องดังกล่าว 

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

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

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

B.   ข้อจำกัดของการรับประกัน 
   ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด HP และผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของ HP จะไม่ ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด 

ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้า ความพึงพอใจ 
และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด โดยเฉพาะ 

C.   ข้อจำกัดความรับผิดชอบ 
  1. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดการทดแทนที่บัญญัติไว้ในข้อความการรับประกันนี้เป็นการทดแทนเพียงหนึ่งเดียวของลูกค้า 
  2. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ยกเว้นภาระรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อความการรับประกันนี้ HP 

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

D.  กฎหมายในพื้นที่ 
  1. ข้อความการรับประกันนี้เป็นการระบุสิทธิ์จำเพาะ ทางกฎหมายแก่ลูกค้า  ลูกค้าอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่ง อาจต่างกันไปในแต่ละรัฐ 

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

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

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

หรือไม่ยอมให้มีการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย 
  3. สำหรับการทำธุรกรรมของผู้บริโภคในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เงื่อนไขในข้อความการรับประกันนี้ 

ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดจะไม่ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข 
และเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลต่อการขายผลิตภัณฑ์ของ HP ต่อลูกค้าดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ของ HP ระยะเวลารับประกัน

ซอฟต์แวร์ 90 วัน

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

อุปกรณ์เสริม  90 วัน 

ฮาร์ดแวร์ส่วนเสริมของเครื่องพิมพ์  1 ปี 
(โปรดดูรายละเอียดต่อไปนี้)

การรับประกันอย่างจำกัดสำหรับเครื่องพิมพ์ HP
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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 โปรดปฏิบัติดังตอไปนี้
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 ซึ่งจะแสดงผลInformation

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 ยกเวน
โทรศัพททางไกลในอัตรามาตรฐาน ในบางกรณี อาจมีการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม

สําหรับบริการทางโทรศัพทในยุโรป โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
บริการทางโทรศัพทในประเทศ/ภูมิภาคของทานโดยไปที่ www.hp.com/support
หรือสอบถามจากตัวแทนขายของทาน หรือโทรติดตอ HP ตามหมายเลขที่ใหไวใน
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 การบ
รรจุ HP All-in-One ลงกลอง

Call HP Korea customer support
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การเตรียมเครื่อง HP All-in-One สําหรับการสง
หากหลังจากที่ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP หรือสงเครื่องคืน ณ จุดขาย ทานจะ
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
กอนท่ีทานจะสงคืน HP All-in-One ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดนําตลับหมึกพิมพ
ออกเรียบรอยแลว

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

การถอดฝาครอบแผงควบคุมออก
ทําตามขั้นตอนตอไปน้ีใหเสร็จสมบูรณเมื่อทานถอดตลับหมึกพิมพออกและถอดปลั๊ก
เครื่อง HP All-in-One ออกแลว
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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 ท่ีเปลี่ยนแทนอาจไมมีฝาครอบ
ควบคุมมาดวย ทานจึงควรเก็บฝาครอบแผงควบคุมไวในท่ีปลอดภัย และ

เมื่อเคร่ือง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทนมาถึง จึงคอยประกอบฝาครอบ
แผงควบคุมกลับเขาไปใหม ทานตองประกอบฝาครอบแผงควบคุมเพ่ือใช
ฟงกชันตางๆ ของแผงควบคุมบนเคร่ือง HP All-in-One ท่ีเปลี่ยนแทน

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

การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง
ทําตามขั้นตอนตอไปน้ีเม่ือทานนําเอาตลับหมึกพิมพออกมา ถอดฝาครอบแผงควบคุม
ปดเครื่อง HP All-in-One และถอดปลั๊กเรียบรอยแลว

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

เดิมหรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับอุปกรณสําหรับเปลี่ยน
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หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออื่นท่ีเหมาะสม ความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัดอยู
ภายใตการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
3. โปรดใสส่ิงตอไปน้ีลงในกลองดวย:

– ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเคร่ืองโดยละเอียด (หากมีตัวอยาง
พิมพของเครื่องมาดวยจะดีมาก)

– สําเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
– ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถติดตอไดในระหวางวัน
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13 ขอมูลดานเทคนิค

ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรับ HP All-in-One มีอยูใน
สวนน้ี

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบทางดานซอฟตแวรจะเก็บอยูในไฟล Readme

ลักษณะเฉพาะของกระดาษ
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับความจุของถาดปอนกระดาษ ขนาดกระดาษ และ
ลักษณะเฉพาะของขอบกระดาษ

ความจขุองถาดปอนกระดาษ

ประเภท น้ําหนัก
กระดาษ

 ความจสุูงสุด* ถาดรับ
กระดาษออก†

ถาดปอน
เอกสาร

กระดาษธรรมดา 16 ถึง 24
ปอนด (60
ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 100
แผน

(กระดาษ 16
ปอนด)

มากถึง 20
แผน

(กระดาษ
16 ปอนด)

มากถึง 20
แผน

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

มากถึง 100
แผน

(กระดาษ 16
ปอนด)

มากถึง 20
แผน

(กระดาษ
16 ปอนด)

มากถึง 15
แผน

บัตร บัตรดัชนี
สูงสุด 110
ปอนด (200
แกรม)

20 10 ไมระบุ

ซองจดหมาย 20 ถึง 24
ปอนด (75
ถึง 90 แกรม)

10 10 ไมระบุ

แผนใส ไมระบุ 25 มากถึง 10
แผน

ไมระบุ

ฉลาก ไมระบุ มากถึง 20 มากถึง 10 ไมระบุ
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ประเภท น้ําหนัก
กระดาษ

 ความจสุูงสุด* ถาดรับ
กระดาษออก†

ถาดปอน
เอกสาร

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

สูงสุด 145
ปอนด (236
แกรม)

30 20 ไมระบุ

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

ไมระบุ 40 20 ไมระบุ

* ของถาดปอนกระดาษเขา ถาดปอนกระดาษมีความจุสูงสุดที่ความสูง 10 มม.
† ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกท่ีทานใชมีผลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนําใหหม่ันนํา

กระดาษออกจากถาดรับกระดาษ

ขนาดกระดาษ

ประเภท ขนาด

กระดาษ A4: 210 x 297 มม.
Legal: 216 x 356 
B5–JIS: 182 x 257 มม.

ซองจดหมาย U.S. #10: 105 x 241 มม.
A2: 111 x 146 
DL: 110 x 220 
C6: 114 x 162 

แผนใส Letter: 216 x 279 
A4: 210 x 297 

Premium photo
paper (กระดาษภาพถาย
พรีเมี่ยม)

10 x 15 มม.
Letter: 216 x 280 
A4: 210 x 297 

บัตร การด Index: 127 x 203 มม.
A4: 210 x 297 

ฉลาก Letter: 216 x 279 
A4: 105 x 149 มม.

กําหนดเอง 102 x 152  สูงสุด 216 x 356 
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ลักษณะเฉพาะของขอบกระดาษ

 ดานบน (ขอบดาน
หัวกระดาษ)

ดานลาง (ขอบ
ทายกระดาษ)

ขอบดานซายและ
ขวา

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

1.5 มม. 12.7 มม. 6.4 มม.

ISO (A4, A5) และ
JIS (B5)

1.8 มม. 12.7 มม. 3.2 มม.

ซองจดหมาย 3.2 มม. 3.2 มม. 1.0 มม.

บัตร 1.0 มม. 12.7 มม. 3.2 มม.

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ
● ความละเอียด: สีดํา 1200 x 1200 dpi, สีละเอียดสูงสุด

4800 dpi
● วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
● ภาษา: Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)
● รอบการทํางาน: 1000 หนาตอเดือน

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

รุน)

โหมด ประเภท ความละเอียดในการส
แกน (dpi)*

Best (ดีท่ีสุด) สีดํา สูงสุด 600 x 1200

 สี สูงสุด 600 x 1200

Normal (ธรรมดา) สีดํา สูงสุด 300 x 300

 สี สูงสุด 300 x 300

Fast (แบบเร็ว) สีดํา สูงสุด 300 x 300

 สี สูงสุด 300 x 300
* ปรับขนาดสูงสุด 400%
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ลักษณะเฉพาะของโทรสาร
● สามารถใชกับโทรสารขาวดําและโทรสารสีได
● โทรดวนสูงสุดได 100 หมายเลข (ข้ึนอยูกับรุน)
● หนวยความจําสูงสุด 200 หนา (แตกตางกันไปในแตละรุน ข้ึนอยูกับ ITU-T

Test Image #1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมาก
หรือมีความละเอียดสูงจะใชเวลาและหนวยความจํามากขึ้น

● การสงและรับโทรสารดวยตนเอง
● โทรซ้ําอัตโนมัติกรณีสายไมวางไดมากถึงหาคร้ั ง (แตกตางกันไปแตละรุน)
● โทรซ้ําอัตโนมั ติกรณีไมรับสายไดหน่ึงครั้ง (แตกตางกันไปแตละรุน)
● รายงานการยืนยันและผลการใชงาน
● โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
● การสงดวยความเร็ว 33.6 กิโลบิตตอวินาที
● ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลี่ยนระหวางโทรสาร/เครื่องตอบรับ

อัตโนมัติ

 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
● อินเตอรเฟสที่ใชกับ Twain ได
● ความละเอียด: 1200 x 1200 dpi อ็อพติคอล ปรับความคมชัดสูงสุด 19,200

dpi
● สี: 16-บิตตอสี RGB, ท้ังหมด 48-บิต
● เครื่องแสกนแบบปอนกระดาษ: ความกวางสูงสุดในการแสกน 216 มม

. ความยาวสูงสุดในการแสกน 356 มม.

ขอมูลจําเพาะทางกายภาพ 
● ความสูง: 330.2 มม.
● ความกวาง: 416.6 มม.
● ความลึก: 203.2 มม.
● นํ้าหนัก: 5.5 กก.
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ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา
● สัญญาณไฟเขาอะแด็ปเตอร AC ภายนอก (สูงสุด): 100 ถึง 240 VAC, 1A,

50-60 Hz
● สัญญาณเขาแบบ DC ของระบบ (สูงสุด): 15 Vdc หรือ 16 Vdc ท่ี

32Vdc ท่ี

หมายเหตุ อะแด็ปเตอร AC ท่ีสงมาน้ีอาจถูกกําหนดใหจายพลังงานสงได
มากกวาขอกําหนด (สูงสุด) ของสัญญาณอินพุต DC ของระบบ

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

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

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

ขอมูลจําเพาะอื่นๆ
ลักษณะเฉพาะของหนวยความจํา: 2MB ROM, 16 MB RAM

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
สวนน้ีเปนขอมูลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม การกอใหเกิดโอโซน การใชพลังงาน
การใชกระดาษ พลาสติก รายการขอมูลความปลอดภัยในการใชวัสดุ และโครงการ 
รีไซเคิล
ขอมูลในสวนน้ีจะเกี่ยวของกับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

การรักษาสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอ

ลอม เครื่องพิมพน้ีไดรับการออกแบบใหมีคุณลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลด
กระทบตอสิ่งแวดลอม

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูจากเว็บไซตเพ่ือส่ิงแวดลอมของ HP ท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
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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 and external power
supply qualify for ENERGY STAR, which is a voluntary program
established to encourage the development of energy-efficient office
products.

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

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

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
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HP ยังชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนําผลิตภัณฑบางอยางท่ีไดรับความนิยมสูงสุดมา
ซอมแซมและนําออกจําหนายอีกครั้ง
สําหรับขอมูลท่ีเกี   ยวของกับผลิตภัณฑแบบรีไซเคิลของ HP โปรดเยี่ยมชม:
www.hp.com/recycle

โครงการรไีซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอมโครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP ดําเนินงานอยูใน

ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตตอไปน้ี
www.hp.com/recycle

การกําจัดอุปกรณทีไ่มใชแลวในครัวเรือนโดยผูใชในสหภาพยุโรป
สัญลักษณน้ีบนผลิตภัณฑหรือบนวัสดุหีบหอคือสัญลักษณท่ีระบุวาหามกําจัดผลิตภัณฑ
น้ีกับของเสียประเภทอื่นๆ ในครัวเ รือนของทาน ทานตองรับผิดชอบกําจัดอุปกรณท่ีไม
ใชแลวดวยการนําสงคืนใหกับจุดรวบรวมเพื่อการรีไซเคิลอุปกรณไฟฟาและ

นิก การกํา ัจัดอุปกรณท่ีไมใชแลวดวยการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิลจะชวย
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและมั่นใจไดวาอุปกรณเหลาน้ันถูกนําไปรีไซเคิลอยางถูกวิธีซึ่ง

เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจุดท่ีทานจะนํา
อุปกรณท่ีไมใชแลวไปทิ้งเพ่ือการรีไซเคิล โปรดติดตอหนวยงานรัฐในทองถิ่นของทาน
บริการกําจัดของเสียในครัวเรือน หรือรานคาท่ีทานซ้ือผลิตภัณฑมา

ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจาก

งานที่ออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับแลว ผลิตภัณฑของทานจึงตองมี
หมายเลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอ
บังคับสําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0604-02 หรือ SDBOB-0604-03
อยาจําสับสนระหวางหมายเลขตามขอบังคับกับชื่อทางการตลาด (HP Officejet
4300 All-in-One series ฯลฯ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (Q8080A, Q8087A,
Q8090A ฯลฯ)
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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.
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.
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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.

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

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

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
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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 0.1B.
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.

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 0.1B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in Japan
VCCI-2
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Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched
Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic
Area (EEA) countries/regions.
Network compatibility depends on customer selected settings, which
must be reset to use the equipment on a telephone network in a
country/region other than where the product was purchased. Contact
the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support
is necessary.
This equipment has been certified by the manufacturer in accordance
with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal
connection to the public switched telephone network (PSTN).
However, due to differences between the individual PSTNs provided
in different countries, the approval does not, of itself, give an
unconditional assurance of successful operation on every PSTN
network termination point.
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
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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 4300 All-in-One series declaration of
conformity
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ประเทศ/ภูมิภาค 29
ปุม 8
ภาษา 29
ระบบ PBX 43
วอยซเมล 56
วันที่และเวลา 30
สาย ISDN 43
เครื่องตอบรับ
โทรศัพท 53

เมนู 10
เสียงเรียกเขาเฉพาะ 60
โทรสาร 58
โมเด็มคอมพวิเตอร

47, 49, 53, 56
การติดตั้ง

การทดสอบโทรสาร 61
วิธีการแกไขปญหา
ตนของโทรสาร 128

การติดตั้งซอฟตแวร
ติดตั้งใหมอีกคร้ัง 125
ถอนการติดตั้ง 125
วิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน 121

การติดตั้งสายเคเบิล
USB 116

การทดสอบชองเสียบบน
ผนัง, โทรสาร 130

การทดสอบภาพสาย,
โทรสาร 135

การทดสอบสัญญาณหมุน
โทรศัพท, ลมเหลว 133

การทําสําเนา 91
การทําำความสะอาด

ตัวปอนเอกสาร
อัตโนมัติ 146

การบริการลูกคา
ทวีปอเมริกาเหนือ 152
นอกสหรัฐอเมริกา 153
รหัสบริการ 152
หมายเลขผลติภณัฑ 152
เว็บไซต 151

การป อนขอความและ
สัญลักษณ 12

การพิมพ
จากคอมพิวเตอร 73
จากซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน 73

ตัวเลือกการพิมพ 74
ปญหาดานคุณภาพ 95
ยกเลิกงาน 75
รายงานการทดสอบ
เครื่อง 98

รายงานการโทรสาร 88
ลักษณะเฉพาะ 161
โทรสาร 83

การรับประกัน 149
การรับโทรสาร

ดวยตนเอง 81
สงตอสาย 84
หมายเลขที่บล็อกไว 85
อัตโนมัติ 80
เสียงเรียกเขา 59
โหมดตอบรับอัตโนมัติ

58
การรับโทรสารสํารอง 82
การรีไซเคิล

ตลับหมึกพิมพ 165
การวาง

ตนฉบับ 63
การสั่งซื้อ

กระดาษ 109
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

100

การแกไขปญหาเบื้องตน
การติดตั้งฮารดแวร 114
ติด, กระดาษ 72
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

142
ภาษา, แสดงผล 117
สายเคเบิล USB 116

การโทรโดยกดปุมบน
จอ 80

การใชเครื่องพิมพรวมกัน
Mac 32

การใส
กระดาษ A4 66
กระดาษ legal 66
กระดาษ letter 66
กระดาษขนาด
เต็มแผน 66
กระดาษภาพถายขนาด

10 x 15 ซม. 68
กระดาษภาพถายขนาด

4 x 6 น้ิว (10 x 15
ซม.) 68

ฉลาก 70
ซองจดหมาย 70
บัตรดัชนี 69
บัตรอวยพร 70
ส่ิงพิมพท่ีผนึกดวย
รีด 70

แผนใส 70
แกไขปญหาเบื้องตน

กระดาษ 144
งานในสวนของการ
ทํางาน 144
ตลับหมึกพิมพ 147

ข
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

159
ขอความ, การปอน 12
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หนา

เบื้อง

เตา



ขอมูลจําเพาะ. ดู ขอมูลดาน
เทคนิค

ขอมูลจําเพาะทาง
กายภาพ 162

ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระแส
ไฟฟา 163

ขอมูลดานเทคนิค
ขนาดกระดาษ 160
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 159

ขอมูลจําเพาะของการ
สแกน 162

ขอมูลจําเพาะทาง
กายภาพ 162

ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟา 163

ความจุของถาด
ปอนกระดาษ 159

นํ้าหนัก 162
ลักษณะเฉพาะ
ของกระดาษ 159

ลักษณะเฉพาะของ
ขอบกระดาษ 161

ลักษณะเฉพาะของ
โทรสาร 162

ลักษณะเฉพาะดาน
สภาพแวดลอม 163
ลักษณะเฉพาะในการทํา
สําเนา 161

ลักษณะเฉพาะใน
การพิมพ 161

ค
ความจุของถาด
ปอนกระดาษ 159

ความละเอียดโทรสาร 7
ความเร็วของพอรต USB

32
คุณภาพการพิมพ

95

เสน 95
เสนริ้ว 95

เครื่องตอบรับโทรศัพท
ติดตั้งเพ่ือใชรวมกับ

สาร 53
สัญญาณโทรสารที่ถูก
บันทึก 142

เครื่องตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ
ติดตั้งเพ่ือใชรวมกับ

สาร 51
แครตลับหมึก, ถูกบล็อก

120
แครตลับหมึกท่ีถูกบล็อก

120

ฉ
ฉลาก

การใส 70
ลักษณะเฉพาะ 159

ช
ชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง, โทรสาร 130

ซ
ซองจดหมาย

การใส 70
ลักษณะเฉพาะ 159

ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
พิมพจาก 73

ด
ดูแลรักษา

ทําความสะอาด
แถบกระจก 95

ทําความสะอาดแถบ
ขาว 96

ดวยตนเอง
การรับ, โทรสาร 81
สง, โทรสาร 78, 80

ต
ตลับหมึก. ดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพ

การดูแล 99
การเปลี่ยน 100
ช่ือชิ้นสวน 99
ถอด 156
ทําความสะอาด 105
ทําความสะอาดหนา
สัมผัส 106

ปรับตําแหนง 104
วิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน 118
ส่ังซื้อ 109
แกไขปญหาเบื้องตน

147
ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

การทําำความสะอาด
146

ปญหาการปอนเอกสาร,
การแกไขปญหา
เบื้องตน 146

ตั้งคา
การใชสายโทรศัพท
เดียวกัน 45

สายโทรสารแยก
ตางหาก 40

เสียงเรียกเขาเฉพาะ 43
ติด, กระดาษ 72, 120
ติดต้ัง

วอยซเมล 46
เคร่ืองตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ 51

โทรสาร 34
ติดต้ังซอฟตแวร, วิธีการ
แกไขปญหาเบื้องตน
114

ติดต้ังซอฟตแวรใหม
อีกครั้ง 125

ดัชนี

คูมือการใชงาน 175

โทร

โทร

สี



ถ
ถอดการติดตั้งซอฟตแวร

125
ถอดตลับหมึกพิมพออก

156
แถบกระจก

ทําความสะอาด 95
แถบสีขาว, ทําความ
สะอาด 96

ท
ทดสอบ

การติดตั้งโทรสาร 61
การทดสอบฮารดแวร
ของโทรสาร 129

การทดสอบโทรสารลม
เหลว 129

ชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนัง 130

พอรตโทรสาร 131
สภาพสายโทรสาร 135
สัญญาณหมุนโทรศัพท

133
สายโทรศัพท 131

ทดสอบพอรตท่ีถูกตอง, 
โทรสาร 131

ทรัพยากร, วิธีใช 17
ทําความสะอาด

ตลับหมึกพิมพ 105
ตัวเครื่องภายนอก 98
หนาสัมผัส

พิมพ 106
ทําสําเนา

ปุม 8
ทําำความสะอาด

แถบกระจก 95
แถบสีขาว 96

โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว 7
โทรศัพท

การรับโทรสาร 81

สงโทรสาร 78
โทรสาร

DSL, ติดตั้ง 41
การติดตั้ง 128
การทดสอบลมเหลว

129
การป อนขอความและ
สัญลักษณ 12

การรับสาย 81
การรับโทรสารสํารอง

82
การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 80

คา 58
ตอบรับอัตโนมัติ 58
ติดตั้ง 34
ทดสอบการติดตั้ง 61
ปุม 8
พิมพซ้ํา 83
ยกเลิก 90
ระดับเสียง 30
ระบบ PBX, การ
ติดตั้ง 43
รับ 80
รายงาน 88
รูปแบบเสียงเรียกเขา

60
ลบจากหนวยความจํา

84
ลักษณะเฉพาะ 162
วอยซเมล, การติดตั้ง

56
วอยซเมล, ติดตั้ง 46
วิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน 128
สาย ISDN, การติดตั้ง

43
สายโทรศัพท 130,

136, 143
สง 77

สงตอสายโทรสาร 84
หมายเลขที่บล็อกไว 85
หยุดชั่วคราว 12
หัวกระดาษ 62
เคร่ืองตอบรับ, 
การติดตั้ง 53
เคร่ืองตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ, ติดตั้ง 51

เมนู 9
เสียงเรียกเขา 59
เสียงเรียกเขาเฉพาะ

43, 60
โมเด็มคอมพิวเตอร, 
การติดตั้ง 47, 49, 53,

56
โมเด็มคอมพิวเตอร, วิธี
การแกไขปญหา
เบื้องตน 136

โหมดตอบรับ 7, 58

บ
บัตรอวยพร, การใส 70
บัตรเครดิต, การใช
โทรสาร 78, 80

บัตรโทรศัพท, การใช
โทรสาร 78, 80

บันทึก
โทรสารใน

หนวยความจํา 82

ป
ประกาศขอบังคับ

WEEE 165
หมายเลขรุนตาม
ขอบังคับ 165

ประเทศ/ภูมิภาค, การ
กําหนด 29

ประเภทการเชื่อมตอที่
รองรับ
USB 32
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ประเภทการเชื่อมตอท่ี
สนับสนุน
การใชเครื่องพิมพ
รวมกัน 32

ปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ 104

ปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
HP All-in-One 
ไมทํางาน 114
โทรสาร 136, 139,

142
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

การรับ 139
การสง 139, 142
สัญญาณโทรสารที่
ถูกบันทึก 142

ปุม ตกลง 8
ปุม, แผงควบคุม 6
ปุมตัวเลข 12
ปุมหมายเลขลัดแบบ
สัมผัสเดียว 8
ปุมเปด 8
แปนตัวเลข 8

ผ
แผงควบคุม

การป อนขอความและ
สัญลักษณ 12

คุณลักษณะ 6
ปุม 6

แผนใส
การใส 70
ลักษณะเฉพาะ 159

ฝ
ฝายบริการลูกคา

การรับประกัน 149
ฝายสนับสนุนลูกคา

เกาหลี 155

พ
พิมพโทรสารจาก
หนวยความจําอีกครั้ง 83

ฟ
ไฟล Readme 114
ไฟสัญญาณเตือน 7

ภ
ภาพถาย 93
ภาษา, การกําหนด 29

ม
เมนู

การตั้งคา 10
วิธีใช 10
สําเนา 9
สแกนไปยัง 10
โทรสาร 9

โมเด็บแบบหมุนโทรศัพท.
ดู โมเด็มคอมพิวเตอร

โมเด็ม. ดู โมเด็ม
คอมพิวเตอร

โมเด็มของพีซี. ดู โมเด็ม
คอมพิวเตอร

โมเด็มคอมพิวเตอร
ติดตั้งเพ่ือใชรวมกับ

สาร 47, 49, 53, 56
วิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน 136

ย
ยกเลิก

การสงตอโทรสาร 84
ปุม 8
พิมพงาน 75
สําเนา 92
สแกน 94
โทรสาร 90

ร
รหัสบริการ 152

รหัสประจําตัวผูใช 62
ระดับเสียง, การปรับ 30
ระบบ PBX, ติดตั้งรวมกับ
โทรสาร 43

ระบบโทรศัพทแบบขนาน
35

ระบบโทรศัพทแบบ
อนุกรม 35

รับโทรสาร
วิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน 136

รายงาน
การทดสอบเครื่อง 98
การทดสอบโทรสาร
ลมเหลว 129
การยืนยัน, โทรสาร 88
ขอขัดของ, โทรสาร 89

รายงานการทดสอบเครื่อง
98

รายงานขอขัดของ, 
โทรสาร 89
รายงานยืนยัน, โทรสาร 88
รีไซเคิล

HP All-in-One 165
รูปภาพ

สแกน 93
เสน 95
เสนร้ิว 95

รูปแบบเสียงเรียกเขา 43,
60

เริ่มพิมพขาวดํา 8
เริ่มพิมพสี 8

ล
ลบ

โทรสารจาก
หนวยความจํา 84

ลักษณะเฉพาะของ
ขอบกระดาษ 161

ลูกศรขวา 8

ดัชนี

คูมือการใชงาน 177
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ลูกศรซาย 8
เลือกกระดาษ 64

ว
วอยซเมล

ติดตั้งเพื่อใชรวมกับโทร
สาร 46, 56

วันท่ี 30
วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน

การตั้งคา 114
การติดตั้งซอฟตแวร

121
การวัดคาท่ีไมถูกตอง

117
ตลับหมึกพิมพ 118
ติด, กระดาษ 120
ทรัพยากร 17
รับโทรสาร 136
แครตลับหมึกที่
ถูกบล็อก 120

โทรสาร 128
ไฟล Readme 114

วิธี การแกไขปญหาเบื้องตน
สงโทรสาร 136

วิธีใช
การใช Help (วิธีใช) บน
หนาจอ 19

ทรัพยากรอื่นๆ 17
ปุม 8
เมนู 10

เวลา 30

ศ
ศูนยบริการลูกคา

HP Quick Exchange
Service (Japan)
155

ติดตอ 151
ศูนยบริการลูกคาของ HP,
ไอคอนที่หายไป 124

ส
สภาพแวดลอม

การรีไซเคิลวัสดุ
อิงค เจ็ต 165

ลักษณะเฉพาะดาน
สภาพแวดลอม 163

สวางขึ้น/เขมขึ้น 7
สัญลักษณ, การปอน 12
ส่ังซื้อ

คูมือการติดตั้ง 111
คูมือการใชงาน 111
ซอฟตแวร 111
ตลับหมึกพิมพ 109

สาย DSL, ติดตั้งรวมกับ
โทรสาร 43

สายโทรศัพท
ตรวจสอบ 131
สายโทรศัพท, ลมเหลว

131
เพ่ิมความยาว 143

สายโทรศัพท, รูปแบบ
เสียงเรียกเขา 60

สายโทรศัพทแบบ 2 สาย
136

สายโทรศัพทแบบ 2 เสน
143

สายโทรศัพทแบบ 4 สาย
136

สายโทรศัพทแบบ 4 เสน
143

สายโทรศัพทแบบสองสาย
136

สายโทรศัพทแบบสองเสน
143

สายโทรศัพทแบบสี่สาย
136

สายโทรศัพทแบบสี่เสน
143

สําเนา
การทําสําเนา 91

ยกเลิก 92
ลักษณะเฉพาะ 161
เมนู 9

ส่ิงแวดลอม
โปรแกรมควบคุม
ผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 163

ส่ือ. ดู กระดาษ
สแกน

ขอมูลจําเพาะของการ
สแกน 162

คุณลักษณะ 93
ปุมสแกนไปยัง 8
ภาพถาย 93
ยกเลิก 94
หยุด 94
เอกสาร 93

สแกนไปยัง
เมนู 10

สงตอ
สายโทรสาร 84

สงโทรสาร
การโทรโดยกดปุมบน
หนาจอ 80

ดวยตนเอง 78, 80
บัตรเครดิต, การใช

78, 80
บัตรโทรศัพท, การใช

78, 80
โทรสารเบื้องตน 77

เสียง, การปรับระดับ 30
เสียงเรียกเขา 59
เสียงเรียกเขาเฉพาะ 43,

60
แสดงผล

เปลี่ยนการวัดคา 117
เปลี่ยนภาษา 117
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