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1 HP All-in-One ภาพรวม
ทานสามารถทําสําเนาไดอยางรวดเร็วและงายดายจาก HP All-in-One โดย
ตองเปดเครื่องคอมพิวเตอร ทานยังสามารถใช HP All-in-One เพื่อพิมพและ

สแกนภาพถายและเอกสารขอความโดยการใชซอฟตแวรที่ติดต้ังบน
คอมพิวเตอรของทานในระหวางการเริ่มตนติดต้ัง

● ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One
● ปุมบนแผงควบคุม
● ภาพรวมไฟแสดงสถานะ

ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One

ฉลาก รายละเอียด

1 แผงควบคุม

2 ถาดปอนกระดาษ

3 แผงรองรับกระดาษ

4 ตัวกั้นกระดาษดานกวาง

5 ชองใสตลับหมึกพิมพ

6 กระจก
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ฉลาก รายละเอียด

7 แผนรองฝาปด

8 ฝาปดดานหลัง

9 พอรต USB ดานหลัง

10 การเชื่อมตอกระแสไฟฟา

ปุมบนแผงควบคุม

ฉลาก ไอคอน ช่ือและรายละเอียด

1 เปด: เปดหรือปด HP All-in-One ปุม เปด จะสวางเมื่อ
HP All-in-One เปดอยู ไฟจะกระพริบขณะกําลังทํางาน
เมื่อปดเคร่ือง HP All-in-One แลว จะยังคงมีไฟในปริมาณ
เล็กนอยจายใ หก ับอุปกรณ หากตองการตัดไฟที่จายให
เครื่อง HP All-in-One ใหปดเครื่องแลวถอดปลั๊กออก

2 ไฟตรวจสอบกระดาษ จะระบุวาตองใสกระดาษเพิ่มหรือนํา
กระดาษที่ติดออก

บท 1

(ทําตอ)
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ฉลาก ไอคอน ช่ือและรายละเอียด

3 ไฟตรวจสอตลับหมึกพิมพ จะระบุวาตองใสตลับหมึกพิมพ
กลับเขาไปใหมอีกครั้ง เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ หรือปด
ครอบตลับหมึกพิมพ

4 ยกเลิก: หยุดการพิมพ สําเนา หรืองานสแกน

5 สําเนา: จะแสดงจํานวนสําเนาที่จะพิมพ

เคล็ดลับ จากแผงควบคุม ทานสามารถกําหนดจํานวน
สําเนาจากตนฉบับไดสูงสุดถึง 9 ฉบับ อยางไรก็ตาม

 ถาทานเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอร
ทานสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart เ   พ่ือกําหนด
คุณลักษณะอื่นๆ ได เมื่อใชซอฟตแวร HP Photosmart
กําหนดใหทําสําเนาจากตนฉบับมากกวาเกาฉบับ 
แผงควบคุมจะแสดงเฉพาะตัวเลขสุดทายของจํานวนสําเนาเทานั้น
ตัวอยางเชน ถาทานจะทําสําเนา 25 ฉบับ เฉพาะหมายเลข
5 เทานั้นที่จะปรากฎบนหนาจอ

6 ประเภทกระดาษธรรมดา: จะเปลี่ยนการตั้งคาประเภท
กระดาษเปนกระดาษธรรมดา นี่คือการตั้งคาดีฟอลตสําหรับ
HP All-in-One

7 ประเภทกระดาษภาพถาย: จะเปลี่ยนการต้ังคาประเภท
กระดาษเปนกระดาษภาพถาย ตรวจสอบวามีกระดาษ

ถายอยูในถาดปอนกระดาษ

8 เริ่มทําสําเนาขาวดํา: เริ่มทําสําำเนาขาวดํา ในบาง
สถานการณ (ตัวอยางเชน หลังจากแกไขปญหากระดาษติด
แลว) ปุมนี้จะทําใหเครื่องกลับสูการพิมพ

9 เริ่มทําสําเนาส:ี เร่ิมงานทําสําเนาสี ในบางสถานการณ
(ตัวอยางเชน หลังจากแกไขปญหากระดาษติดแลว) ปุมนี้จะ
ทําใหเครื่องกลับสูการพิมพ

10 สแกน: เริ่มสแกนตนฉบับบนกระจก

ภาพรวมไฟแสดงสถานะ
ไฟแสดงสถานะตางๆ จะระบุสถานะของ HP All-in-One

(ทําตอ)
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ฉลาก รายละเอียด

1 ปุม เปด

2 ไฟตรวจสอบกระดาษ

3 ไฟตรวจสอบตลับหมึกพิมพ

4 ไฟประเภทกระดาษ (สําหรับปุม
ประเภทกระดาษธรรมดา และปุม
ประเภทกระดาษภาพถาย)

ตารางตอไปนี้ จะอธิบายถึงไฟแสดงสถานะตางๆ และความหมาย

สถานะของไฟสัญญาณ ความหมาย

ไฟสัญญาณทั้งหมดดับลง HP All-in-One ปดใชงานอยู กดปุม
เปด เพ่ือเปดเครื่อง

ไฟ เปด และไฟประเภทกระดาษดวงหนึ่ง
เปดอยู

HP All-in-One พรอมสําหรับการพิมพ
การสแกนหรือการทําสําเนา

ไฟ เปด กะพริบ HP All-in-One กําลังพิมพ สแกน หรือ
กําลังปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

ไฟ เปด กะพริบอยางรวดเร็ว 3 วินาทีแลว
จึงสวางขึ้น

ทานกดปุมขณะที่ HP All-in-One กําลัง
พิมพ สแกน ทําสําเนา หรือปรับตลับ

พิมพ

ไฟ เปด กะพริบอยางรวดเร็ว 20 วินาที
แลวจึงสวางขึ้น

ทานกดปุม สแกน แตไมมีการตอบสนอง
จากเครื่องคอมพิวเตอร

บท 1

6 HP Deskjet F300 All-in-One series

H
P 

A
ll-

in
-O

ne
 ภ
าพ
รว
ม

หมึก



สถานะของไฟสัญญาณ ความหมาย

ไฟตรวจสอบกระดาษกําลังกะพร ิบ ● เครื่อง HP All-in-One ไมมีกระดาษ
● เครื่อง HP All-in-One มกีระดาษ

ติดภายใน
● การตั้งคาขนาดกระดาษไมตรงกับ

ขนาดกระดาษที่พบใน
ปอนกระดาษ

ไฟตรวจสอบตลับหมึกพิมพกําลังกะพริบ ● ฝาครอบตลับหมึกพิมพเปดอยู
● ไมพบตลับหมึกพิมพหรือใสตลับ

พิมพไมเขาที่
● ยังไมไดลอกเทปออกจากตลับ

พิมพ
● ตลับหมึกพิมพไมไดออกแบบมาเพื่อ

ใชกับ HP All-in-One
● ตลับหมึกพิมพอาจเสีย

ไฟ เปด ไฟตรวจสอบกระดาษ 
ไฟตรวจสอบตลับหมึกพิมพ กําลังกะพริบ

เครื่องสแกนเนอรไมทํางาน

ปด HP All-in-One แลวเปดใหมอีกครั้ง
หากยังมีปญหาอยู โปรดติดตอฝายสนับ
สนุน HP

ไฟสัญญาณทั้งหมดกําลังกะพริบ เครื่อง HP All-in-One เกิดขอผิดพลาด
รายแรง

1. ปดเครื่อง HP All-in-One
2. ดึงสายไฟออก
3. รอสักครู จากนั้นเสียบสายไฟ

ท่ี
4. เปดเครื่อง HP All-in-One
หากยังมีปญหาอยู โปรดติดตอฝาย

สนุน HP

(ทําตอ)
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2 คนหาขอมูลเพิ่มเติม

ทานสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ มากมาย ท้ังสิ่งพิมพและขอความบนหนาจอ
ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP All-in-One

แหลงขอมูล

คูมือการติดต้ัง

คูมือการติดต้ังจะมีวิธีการตั้งคา HP All-in-One และ
ต้ังซอฟตแวร ทานควรปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือการติดต้ัง

ตามลําดับ

ถาพบปญหาในระหวางการติดต้ัง โปรดดูวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนในสวนสุดทายของคูมือการติดต้ัง หรือดู ขอมูลเกี่ยวกับ
วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน ในคูมือนี้

HP Photosmart  
2600 series printer 
User Guide

คูมือการใชงาน

คูมือน้ีประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใช HP All-in-One
รวมทั้งคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตน และวิธีใชที่
อธิบายทีละข้ันตอน นอกจากนี้ ยังมวีิธีการติดต้ังเพ่ิมเติมจาก
ขอมูลในคูมือการติดต้ัง

HP Photosmart Software Tour (Windows)
HP Photosmart Software Tour เปนวิธีการโตตอบที่
สนุกสนาน ซึ่งจะทําใหเห็นภาพรวมของซอฟตแวรที่มาพรอมกับ
HP All-in-One ทานจะไดเรียนรูวิธีการใชซอฟตแวรที่ทาน
ติดต้ังกับ HP All-in-One เพ่ือปรับแตง จัดเรียง และพิมพ
ภาพถาย

วิธใีชบนหนาจอ

วิธีใชบนหนาจอจะใหคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของ HP All-in-One ที่ไมไดระบุไวในคูมือผูใช
รวมถึงคุณลักษณะที่สามารถใชงานไดโดยการใชซอฟตแวร
HP All-in-One เทานั้น
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HP Photosmart Software Help (วิธใีชซอฟตแวร HP
Photosmart) (Windows)
● หัวขอ Get the most out of your help (การใชงาน

วิธีใช) ใหขอมูลเกี่ยวกับการใชวิธีใชบนหนาจอเพื่อหา
ใชสําหรับการใช HP Photosmart ซอฟตแวรหรือ

HP All-in-One หัวขอน้ียังให ขอมูลวิธีการดูวิดีโอ
เคลื่อนไหวของงานทั่วไปที่ทานสามารถสรางจาก

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

วิธีการใชงานแตละข้ันตอน) ใหขอมูลเกี่ยวกับการใช
ซอฟตแวร HP Photosmart ก ับ HP All-in-One

● หัวขอ Explore what you can do (สํารวจดูสิ่งที่ทาน
สามารถทําได) จะใหขอมูลเพ่ิมเ ติมเกี่ยวกับสิ่งท่ี  
สรางสรรคและเปนไปไดท่ีทานสามารถทําไดดวยซอฟตแวร
HP Photosmart และอุปกรณ HP All-in-One

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

HP Photosmart Mac Help (Mac)
● หัวขอ How Do I? (วิธีการทํางาน) จะบอกวิธีการเ ขาสู

ภาพวิดีโอเคลื่อนไหวซึ่งจะแสดงวิธีการสําหรับการทํางาน
ท่ัวๆไป

● หัวขอ Get Started (เ ร่ิมใชงาน) จะใหขอมูลจะให
ขอมูลเกี่ยวกับการนําเขา การปรับเปลี่ยนและ

งานรูปภาพของทาน
● หัวขอ Use Help (การใชวิธีใช) จะใหขอมูลเกี่ยวกับ

คนหาขอมูลจากวิธีใชบนหนาจอ

Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดซึ่งอาจไมพบใน
เอกสารอื่นๆ

ติดต้ังซอฟตแวรเพ่ือเขาสูไฟล Readme

www.hp.com/
support

ในกรณีที่ทานเช่ือมตออินเทอรเน็ต ทานสามารถหาวิธีใชและ
บริการสนับสนุนไดจากเว็บไซตของ HP เว็บไซตนี้จะใหขอมูล
ดานเทคนิค ไดรเวอร วัสดุและการสั่งซื้อ

บท 2
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3 ขอมูลการเชื่อมตอ

HP All-in-One มพีอรต USB ดังนั้นทานจึงสามารถเชื่อมตอโดยตรงเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB นอกจากนี้ ทานยังสามารถใชงาน
เครื่องพิมพรวมกับเครือขายอีเทอรเน็ตที่มอียูโดยใชคอมพิวเตอรเปนเซิรฟเวอรพิมพ

● ประเภทการเชื่อมตอที่สนับสนุน
● การเชื่อมตอโดยใชสายเคเบิล USB
● การใชเครื่องพิมพรวมกัน

ประเภทการเชื่อมตอทีส่นับสนุน

คําอธิบาย จํานวนของ
เครื่อง มพิวเตอรทีเ่ชื่อม
ตอทีเ่หมาะสมเพื่อ
ใหไดประสทิธภิาพ
การทํางานทีด่ีทีสุ่ด

คุณลักษณะเฉพาะ
ของซอฟตแวรทีร่อง
รับ

วิธกีารตั้งคา

การเชื่อมตอ USB คอมพิวเตอรหน่ึง
เครื่องที่ตอสาย
เคเบิล USB เ ขากับ
พอรตการเชื่อมตอ
อุปกรณ USB แบบ
ความเร็วสูงสุด 1.1
ท่ีดานหลังของ
เครื่อง HP All-in-
One พอรตสามารถ
ตอเขาไดกับ
ฮารดแวร
ความเร็วสูง 2.0

ระบบรองรับ
คุณลักษณะทั้งหมด

อานรายละเอียด
ใชไดจากคูมือการ

ติดต้ัง

การใชเครื่องพิมพ
รวมกัน

หา

เครื่องคอมพิวเตอร 
แมขายตองเปดอยู
ตลอดเวลาเพื่อ
พรอมรับการสั่ง

ระบบรองรับ
คุณลักษณะทั้งหมด
ท่ีอยูใน

คอมพิวเตอร
แมขาย การพิมพ
เทา น้ันท่ีจะไดรับ

ปฏิบัติตาม
คําแนะนําในการใช
เครื่องพิมพรวมกัน
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คําอธิบาย จํานวนของ
เครื่องคอมพิวเตอรท่ี
เชื่อมตอทีเ่หมาะสม
เพื่อใหไดประสทิธภิาพ
การทํางานทีด่ีทีสุ่ด

คุณลักษณะเฉพาะ
ของซอฟตแวรทีร่อง
รับ

วิธกีารตั้งคา

พิมพจาก
คอมพิวเตอรอื่น

สนับสนุนจาก
รื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ

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

การใชเครื่องพิมพรวมกัน
หากคอมพิวเตอรของทานอยูบนเครือขาย และคอมพิวเตอรเครื่องอื่นบน

ขายเช่ือมตอกับ HP All-in-One โดยใชสายเคเบิล USB ทานสามารถสั่งพิมพ
ไปยังเครื่องพิมพน้ันโดยใชคุณสมบัติการใชเครื่องพิมพรวมกัน

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

วิธกีารเปดใชงานเครื่องพิมพรวมกันบนคอมพิวเตอรระบบ Windows
➔ โปรดดูคูมือผูใชท่ีมาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีใชบนหนาจอ

Windows

วิ ธกีารเปดใชงานเครื่องพิมพรวมกันบนเครื่อง Mac
1. ในเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและแมขาย ใหปฏิบัติดังนี้

a. คลิก System Preferences (ลักษณะที่ตองการของระบบ) ใน
Dock หรือจากเมน ูApple (แอ็ปเปล) ใหเลือก System
Preferences (ลักษณะที่ตองการของระบบ)
กรอบโตตอบ System Preferences (ลักษณะที่ตองการของ
ระบบ) จะปรากฏขึ้น
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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) คลิกกลอง
เครื่องหมาย Share this printer with other

computers (ใชเครื่องพิมพรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรอื่น)
แลวเลือกเครื่องพิมพท่ีจะใชงานรวมกัน
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4 การวางตนฉบับและการใสกระดาษ

ทานสามารถใสกระดาษที่มขีนาดและประเภทตางๆ ลงในเครื่อง HP All-in-
One เชน กระดาษ letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใสและซองจดหมาย
● วางตนฉบับ
● เลือกกระดาษสําหรับพิมพและสําเนา
● การใสกระดาษ
● การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด

วางตนฉบับ
ทานสามารถทําสําเนาหรือสแกนตนฉบับกระดาษ letter หรือกระดาษขนาด
A4 ไดโดยวางตนฉบับไวบนกระจก

การวางตนฉบับลงบนกระจก
1. ยกฝาปดของเครื่อง HP All-in-Oneข้ึน
2. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมุมซายดานหนาของกระจก

เคล็ดลับ สําหรับคําอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ โปรดดู
คําแนะนําซึ่งปรากฏอยูบนขอบกระจก

3. ปดฝา

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

กระดาษทีแ่นะนําสําหรับการพิมพและทําสําเนา
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP  
ที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับประเภทของงานที่ทานจะพิมพ ตัวอยางเชน 
หากทานตองการพิมพภาพถาย 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

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

หมายเหตุ ในตอนนี้ สวนนี้ของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษ
เทานั้น

กระดาษทีค่วรหลีกเลี่ยงการใชงาน
การใชกระดาษที่บางเกินไปหรือหนาเกินไป กระดาษผิวมัน หรือกระดาษที่
ออกไดงายอาจเปนสาเหตุทําใหกระดาษติดได การใชกระดาษเนื้อหนาหรือไม

ดูดซับหมึกเปนสาเหตุใหภาพที่พิมพเลอะ มีหมึกซึม หรือไมสมบูรณ

กระดาษทีไ่มควรใชสําหรับงานพิมพทั้งหมดและงานทําสําเนา
● กระดาษขนาดใดก็ไดนอกเหนือจากที่แสดงไวในบทเร่ืองคุณสมบัติเฉพาะ

ทางเทคนิค สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูขอมูลดานเทคนิค
● กระดาษที่มีรอยตัดหรือรอยปร ุ(เวนแตจะมกีารออกแบบมาเพื่อใชกับ

อุปกรณของ HP inkjet โดยเฉพาะ)
● เนื้อกระดาษที่มีลักษณะเปนเสนใยสูง เชน ลินิน อาจไมสามารถพิมพได

อยางสม่ําเสมอ และหมึกสามารถซึมเขากระดาษเหลานี้ได
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● กระดาษที่ลื่น เปนมันวาว หรือเคลือบมากเกินไปซึ่งไมไดออกแบบมา
สําหรับใชกับเครื่อง HP All-in-One โดยเฉพาะ กระดาษชนิดนี้อาจจะติด
ในเครื่อง HP All-in-One หรือทําใหหมึกไมติด

● กระดาษที่มีหลายสวน เชน สองสวนหรือสามสวน กระดาษอาจยับหรือติด
และหมึกอาจเปอนได

● ซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตาง กระดาษอาจติดในลูกกล้ิงและทําให
กระดาษติดคางได

● ปายประกาศ
● กระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ไมรวมแถบ

กระดาษอื่นๆ ทีไ่มควรใชในการทําสําเนา
● ซองจดหมาย
● แผนใสอื่นที่ไมใช HP Premium Inkjet Transparency Film หรือ

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film
● สิ่งพิมพที่ผนึกดวยเตารีด
● กระดาษการดอวยพร

การใสกระดาษ
สวนน้ีจะอธิบายถึงข้ันตอนการใสกระดาษประเภทและขนาดตางๆ ใน HP All-
in-One สําหรับการทําสําเนาหรือพิมพ

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

● การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
● ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)
● การใสซองจดหมาย
● การใสกระดาษประเภทอื่น

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
ทานสามารถใสกระดาษ letter หรือกระดาษ A4 ลงในถาดปอนกระดาษของ
เครื่อง HP All-in-One
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การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
1. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไปจนสุด

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

กัน
3. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไป

เครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลงเลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด

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

เคล็ดลับ หากทานใชกระดาษท่ีมหัีวจดหมาย ใหใสหัวกระดาษเขา
ไปกอนโดยควํ่าดานที่จะพิมพลงสําหรับวิธีการใสกระดาษ
ขนาดเต็มแผนและกระดาษแบบมหัีว โปรดดูแผนผังที่ฐานถาดป
อนกระดาษ

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
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ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

5. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษเขาหาตัว

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 
ขอบพับหรือมวนงอดวยการเก็บกระดาษทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
หากไมมีการจัดเก็บกระดาษอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
ความชื้นอาจสงผลใหกระดาษมวนงอ ซึ่งนําไปใชกับเครื่อง HP All-in-
One ไดไมดี

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

สั้นอยูดานหนาและคว่ําดานท่ีจะพิมพลง เลื่อนปกกระดาษภาพถายเขาไป
จนสุด
วางกระดาษภาพถายโดยใหแถบอยูใกลกับทานที่สุด
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เคล็ดลับ สําหรับวิธีการเพิ่มเติมในการวางกระดาษภาพถายขนาด
เล็ก โปรดดูคําแนะนําที่อยูตรงฐานถาดปอนกระดาษสําหรับใส
กระดาษภาพถาย

3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ไมควรใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจดูวากระดาษ
พอดีกับถาด และไมหนาจนเกินสวนบนของตัวปรับความกวางกระดาษ

เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทํา
สําเนาหรือพิมพ

การใสซองจดหมาย
ทานสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนเขาของ HP All-
in-One โปรดอยาใชซองจดหมายที่มลีักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวมถึงซอง
จดหมายที่มีตัวยึดหรือชองพลาสติก

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสําหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรดโปรเซสซิ่งของทาน

ใหไดคุณภาพที่ดีท่ีสุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผูสงบนซองจดหมาย

การใสซองจดหมาย
1. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
2. สอดซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวาลงทางขวาสุดของถาดปอนกระดาษ

เขาโดยใหดานที่ปดซองจะหมายหงายขึ้นและอยูทางซายมือ เลื่อน
จดหมายเขาไปจนสุด

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการเพิ่มเติมในการใสซองจดหมาย โปรดดู
แผนผังตรงฐานถาดปอนกระดาษ

3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดซองจดหมาย
อยาใสซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจ
วาปริมาณซองจดหมายพอดีกับถาดปอนกระดาษและไมสูงกวาดานบนสุด
ของตัวปรับความกวางของกระดาษ
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การใสกระดาษประเภทอื่น
ประเภทกระดาษตอไปน้ีตองใสดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ

หมายเหตุ มีกระดาษบางประเภทและบางขนาดเทานั้นที่ใชงานไดกับ
ฟงกชันทั้งหมดใน HP All-in-One ทานสามารถใชกระดาษบางประเภท
และบางขนาดเทานั้น เมื่อเริ่มพิมพงานจากกรอบโตตอบ Print (พิมพ)
ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน แตไมสามารถใชทําสําเนาได กระดาษที่
ใชงานไดเฉพาะสําหรับการพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะมีการระบุ
ไวดังขางตน

HP Premium Inkjet Transparency Film และ HP Premium Plus
Inkjet Transparency Film
➔ ใสแผนใสโดยใหแถบสีขาว (ที่มีลูกศรและโลโก HP ) อยูดานบนและ

ลงในถาดปอนกระดาษกอน

หมายเหตุ HP All-in-One ไมสามารถตรวจพบขนาดกระดาษ
หรือประเภทกระดาษโดยอัตโนมัติ เพ่ือการพิมพที่มคุีณภาพสูงสุด
ใหกําหนดประเภทของกระดาษเปนแผนใสกอนการพิมพหรือ
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
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เคล็ดลับ ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสสวนที่ตองการพิมพกอน โดย
คว่ําหนาที่จะพิมพลงในถาดปอนกระดาษ

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

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

2. กรีดปกฉลากออกจากกันเพ่ือไมใหฉลากติดกัน
3. วางแผนฉลากลงบนกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ โดยคว่ํา

ฉลากดานที่ตองการพิมพลงอยาใสแผนฉลากทีละแผน

เพ่ือการพิมพท่ีมคุีณภาพสูงสุด ควรกําหนดประเภทและขนาดกระดาษกอนทํา
สําเนาหรือพิมพ

การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้
● ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
● ทานสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยับไดดวยการเก็บ

กระดาษที่ไมไดใชท้ังหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
● ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบ

ไมโคงงอหรือฉีกขาด
● อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร

ใสกระดาษที่เปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด
● ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก

ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษใน
ปอนกระดาษโคงงอ

● อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
● ควรใชกระดาษชนิดที่แนะนําสําหรับเครื่อง 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
● การหยุดงานพิมพ

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะต้ังคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ เมื่อทานพิมพ

จากหรือพิมพโดยใชเทคโนโลยี HP ColorSmart ทานจําเปนตองเปลี่ยน
ต้ังคาตางๆ ดวยตัวเองก็ตอเมื่อทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ พิมพลงบน

กระดาษเฉพาะประเภทกระดาษหรือฟลม หรือใชคุณสมบัติพิเศษ
สําหรับขอมูลเ พ่ิมเติมเกี่ยวกับการพิมพออกจากเครื่องคอมพิวเตอรคุณ โปรดดูที่
วิธีใช (Help) บนหนาจอซึ่งมาพรอม HP All-in-One

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. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับงานการพิมพของคุณ โดยใชคุณลักษณะที่
มีอยูบนแท็บตางๆ

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

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

บท 5
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6 การใชคุณสมบัตกิารทําสําเนา

HP All-in-One ทําใหทานสามารถทําสําเนาสีและสําเนาขาวดําคุณภาพสูงบน
กระดาษประเภทตางๆ ได ทานสามารถขยายหรือลดขนาดตนฉบับใหพอดีกับ
ขนาดกระดาษได ปรับคุณภาพสําเนา และทําสําเนาภาพถายคุณภาพสูงได 
รวมถึงการทําสําเนาแบบไมมขีอบ

● การทําสําเนา
● กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา
● การทําสําเนาตนฉบับเดียวกันหลายชุด
● หยุดการทําสําเนา

การทําสําเนา
ทานสามารถทําสําเนาคุณภาพสูงจากแผงควบคุมได

การสรางสําเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมุมซายดานหนาของกระจก
3. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา

เคล็ดลับ  หากตองการทําสําเนาดวน ใหกดปุม สแกน คางไวใน
ขณะท่ีทานกด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี

กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา
ทานสามารถกําหนดประเภทกระดาษสําหรับทําสําเนาเปน ธรรมดา หรือ 
ภาพถาย

หากตองการตั้งคาประเภทกระดาษสําหรับสําเนา
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมุมซายดานหนาของกระจก
3. กดปุม ประเภทกระดาษธรรมดา หรือปุม ประเภทกระดาษภาพถาย

สําำเนาที่ทําดวยกระดาษภาพถายจะถูกสรางขึ้นอัตโนมัติดวยคุณภาพ
สําเนาที่ดีที่สุด สําำเนาที่ทําดวยกระดาษธรรมดาจะถูกสรางขึ้น

 ิดวยค ุณภาพสําเนาปกติ
4. กดปุม เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือปุม เริ่มทําสําเนาสี
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การทําสําเนาตนฉบับเดียวกันหลายชุด
ทานสามารถกําหนดจํานวนสําเนาจากแผงควบคุมหรือจากซอฟตแวรที่ติดต้ัง
ใน HP All-in-One

การทําสําเนาตนฉบับจํานวนหลายชุดจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมุมซายดานหนาของกระจก
3. กดปุม สําเนา เพ่ือเพิ่มจํานวนสําเนาไดสูงสุด 9 ชุด

เคล็ดลับ ใชซอฟตแวรที่ติดต้ังกับ HP All-in-One เพ่ือต้ังคา
จํานวนสําเนาที่มากกวา 9 ชุด

4. กด เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริ่มทําสําเนาสี
ในตัวอยางนี้ HP All-in-One จะทําสําเนาภาพถายตนฉบับขนาด 10 x
15 ซม. จํานวนหกชุด

หยุดการทําสําเนา

การหยุดทําสําเนา

➔ กด ยกเลิก บนแผงควบคุม
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7 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 อีกทั้งตองมกีารติดต้ังและรัน
ซอฟตแวร HP Photosmart (Windows) หรือ HP Photosmart Mac
(Mac) บนเครื่องคอมพิวเตอรกอนที่จะทําการสแกน
● ที่หนาจอคอมพิวเตอร Windows ใหมองหาไอคอน HP Digital

Imaging Monitor ในซิสเต็มเทรย (ที่ดานขวาลางของหนาจอ ใกล
เวลา) เพ่ือตรวจสอบวาซอฟตแวรกําลังทํางานอยู

หมายเหตุ การปดไอคอน HP Digital Imaging Monitor ใน
สเต็มเทรยของ Windows สามารถทําให HP All-in-One สูญเสีย
ฟงกช่ันการสแกนบางอยางไป ในกรณีน้ี ทานสามารถเรียก

งานเต็ม รูปแบบกลับมาไดดวยการรีสตารทคอมพิวเตอรหรือเริ่ม
การใชงานซอฟตแวร HP Photosmart

● สวนบนเคร่ือง Mac จะมกีารรันซอฟตแวรอยูเสมอ
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เคล็ดลับ ทานสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart (Windows)
หรือซอฟตแวร HP Photosmart Mac (Mac) เพ่ือสแกนรูปภาพ หรือ
รูปพาโนรามา ดวยการใชซอฟตแวรนี้ ทานยังสามารถแกไข พิมพ และ
แลกเปลี่ยนรูปภาพที่สแกนได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใชบน
หนาจอที่มาพรอมกับ HP All-in-One

การสแกนดวยเครื่องคอมพิวเตอร
1. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมุมซายดานหนาของกระจก
2. กด สแกน

ภาพตัวอยางจากการสแกนจะปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถ
แกไขได

3. แกไขภาพตัวอยาง แลวคลิก Accept (ตกลง) เมื่อเสร็จ

หยุดการสแกน

วิธกีารหยุดสแกน
➔ กด ยกเลิก บนแผงควบคุม
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8 การบํารุงรักษา HP All-in-One
HP All-in-One ตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอย ในบางครั้ง ทานอาจตอง
ทําความสะอาดกระจกและแผนรองฝาเพื่อกําจัดฝุนบนพื้นผิวและเพื่อใหสําเนา
และงานสแกนสะอาด ทานจะตองเปลี่ยน ปรับตําแหนง หรือทําความสะอาด

หมึกพิมพของทานเปนครั้งคราว หัวขอนี้เปนคําแนะนําดานการดูแลรักษา
เครื่อง HP All-in-One ของทานใหอยูในสภาพการใชงานทีส่มบูรณ 
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาเหลาน้ีตามความจําเปน

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

การทําความสะอาดเครื่อง HP All-in-One
ทานจําเปนตองทําความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปด เพ่ือใหสําเนาและ

สแกนออกมาชัดเจน ทานอาจตองปดฝุนภายนอกของเครื่อง HP All-in-One
ดวย

● การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก
● การทําความสะอาดกระจก
● การทําความสะอาดแผนรองฝาปด

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

ขอควรระวัง หากไมตองการใหเกิดความเสียทีภ่ายนอกของ HP All-in-
One อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มสีวนผสมของ
แอลกอฮอล

การทําความสะอาดกระจก
กระจกที่สกปรกเนื่องจากรอยนิ้วมือ รอยเปอน เศษผม และฝุนบนพื้นผิวกระจก
จะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทํางานอยาง
ตองของคุณสมบัต  ิบางประการ
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การทําความสะอาดกระจก
1. ใหปดเครื่อง HP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน
2. ทําความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ํายา

สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน นํ้ายาขัดเงา เบนซิน หรือ
คารบอนเตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ได หามเทหรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึม
ลงไปใตกระจกและทําความเสียหายตอเครื่อง

3. เช็ดกระจกใหแหงโดยใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเพื่อปองกันไมใหกระจก
เปนรอย

4. เสียบสายไฟแลวเปดเครื่อง HP All-in-One

การทําความสะอาดแผนรองฝาปด
เศษผงเล็กๆ อาจสะสมอยูที่แผนรองฝาปดใตฝาเครื่อง HP All-in-One

หากตองการทําความสะอาดแผนรองฝาปด
1. ปดเครื่อง HP All-in-One ถอดปลั๊กไฟออกและเปดฝาข้ึน
2. ทําความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรือฟองน้ําที่ชุบน้ําสบูออนๆ และ

น้ําอุน
ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรอง
ปด

3. ใชผาชามัวสหรือผานุมเช็ดแผนรองใหแหง

ขอควรระวัง อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทําใหเกิด
ขีดขวน

4. หากจําเปนตองทําความสะอาดเพิ่ม ใหทําซ้ําข้ันตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกครั้งเพื่อ
เช็ดแอลกอฮอลออก

ขอควรระวัง ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือภายนอก
ของ HP All-in-One ซึ่งอาจทําความเสียหายใหกับอุปกรณได

5. เสียบสายไฟแลวเปดเครื่อง HP All-in-One
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พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
ถาทานพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ รายงานน้ีจะใหขอมูลที่มปีระโยชนเกี่ยวกับอุปกรณ 
ซึ่งรวมถึงตลับหมึกพิมพดวย

วิธกีารพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปใน

ถาดปอนกระดาษ
2. กดปุม ยกเลิก คางไวแลวกดปุม เริ่มทําสําเนาสี

เครื่องHP All-in-One จะพิมพรายงานการทดสอบเครื่องซึ่งอาจระบุ
สาเหตุของปญหาการพิมพ ตัวอยางของสวนการทดสอบหมึกพิมพใน
รายงานแสดงอยูดานลางนี้

3. ตรวจใหแนใจวารูปแบบการทดสอบแสดงเสนประและแถบเสนสีที่สมบูรณ
– ถามีเสนแตกเปนริ้วหลายๆ เสน อาจเปนไปไดวาหัวฉีดหมึกมปีญหา

ทานอาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
– ถาแถบสีดําหายไป สีจาง แตก หรือเปนเสน อาจเปนไปไดวาเกิด

ปญหากับตลับหมึกพิมพสีดําในชองเสียบดานขวา
– ถาแถบสีใดแถบสีหนึ่งหายไป สีจาง แตก หรือเปนเสน อาจเปนไปได

วาเกิดปญหากับตลับหมึกพิมพสามสีในชองเสียบดานซาย

การดูแลตลับหมึกพิมพ
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพสูงสุดจากเครื่อง HP All-in-One ทานควรดําเนิน
ข้ันตอนการดูแลรักษางายๆ บางประการ หัวขอนี้มีแนวทางการดูแล

พิมพ และขั้นตอนการเปลี่ยน การปรับตําแหนง และการทําความสะอาด
หมึกพิมพ

ทานอาจตองการตรวจสอบตลับหมึกพิมพ ถาไฟตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
สวางอยู เพราะอาจหมายความวา ยังติดต้ังตลับหมึกพิมพไมเรียบรอยหรือไมมี
ตลับหมึกพิมพ ยังไมไดดึงเทปพลาสติกออกจากตลับหมึกพิมพ ตลับหมึกพิมพ
ไมมีหมึก หรือแครตลับหมึกพิมพถูกกั้นไว
● การดูแลตลับหมึกพิมพ
● การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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● การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
● การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
● การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

การดูแลตลับหมึกพิมพ
กอนเปลี่ยนหรือทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ทานควรดูช่ือช้ินสวนและวิธี
จัดการเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

จับตลับหมึกพิมพดานท่ีเปนพลาสติกสีดํา โดยใหฉลากอยูดานบนหามสัมผัส
หนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก

หมายเหตุ การดูแลตลับหมึกพิมพอยางระมัดระวัง การตกหลนหรือ
เขยาตลับหมึกพิมพอาจทําใหเกิดปญหาในการพิมพช่ัวคราวหรือหรือ

ตลับหมึกพิมพเสียหายอยางถาวร

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้เมื่อระดับหมึกเหลือนอย
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หมายเหตุ เมื่อระดับหมึกพิมพของตลับหม ึกพิมพเหลือนอย จะ
ฎขอความขึ้นบนจอแสดงผลกราฟกสี ทานยังสามารถตรวจสอบระดับ

หมึกพิมพโดยใชซอฟตแวรที่ติดต้ังมาพรอมกับ HP All-in-One

เมื่อทานไดรับขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
ทานมีตลับหมึกพิมพพรอมสําหรับเปลี่ยน นอกจากน้ี ทานควรเปลี่ยน

พิมพเมื่อพบวาขอความมสีีจาง 
หรือเมื่อพบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพซึ่งเกี่ยวของกับตลับหมึกพิมพ

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

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
แครตลับหมึกจะเลื่อนไปอยู ตรงกลางเครื่อง HP All-in-One

3. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบน
ตลับหมึกพิมพเพ่ือปลดออกมา
หากทานกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสามสี ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบทางซาย
หากทานจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพภาพถายหรือตลับหมึกพิมพสีดํา ใหถอด
ตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบทางขวา
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1 ชองเสียบของตลับหมึกพิมพสามสี
2 ชองเสียบสําหรับตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสีดํา

4. ดึงตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบในลักษณะ ี่เขาหาตัว
5. หากทานกําลังถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกเพื่อใสตลับหมึกพิมพภาพถาย

ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในที่เก็บตลับหมึกพิมพ หรือกลองพลาสติก
สุญญากาศ
หากทานกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ เนื่องจากปริมาณหมึกอยูในระดับตํ่า
หรือหมึกหมด ควรนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค
เจ็ต HP ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนํา

พิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปนี้:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
inkjet.html

6. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอ่ืนนอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวัง หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การ
สัมผัสสวนตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึก

พลาด และเกิดปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา
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7. เลื่อนตลับหมึกพิมพใหมเขาไปในชองวาง จากนั้นคอยๆ ดันสวนบนสุดของ
ตลับหมึกพิมพออกไปขางหนา เมื่อตลับหมึกพิมพเขา ที่จะไดยินเสียง

ก
หากทานใสตลับหมึกพิมพสามสี ใหเล่ือนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบ

ซาย
หากทานใสตลับหมึกพิมพสีดําหรือตลับหมึกพิมพภาพถาย ใหเลื่อน

หมึกพิมพลงในชองเสียบทางขวา

8. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

9. หากตองการพิมพหนาสําหรับปรับตําแหนงหมึกพิมพ ให วางกระดาษนั้น
ไว ที่มุมดานซายของกระจก โดยใหดานบนของหนาอยูทางดานซาย
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10. กดปุม สแกน
เครื่อง HP All-in-One จะปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ นํากระดาษที่ใช
ปรับตําแหนงหมึกพิมพไปรีไซเคิลหรือนําไปทิ้ง

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
เครื่องHP All-in-One จะมีขอความแจงใหทานปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
ทุกครั้งที่ทานติดต้ังหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ทานยังสามารถปรับตําแหนง

หมึกพิมพไดทุกเวลาจากแผงควบคุม หรือใชซอฟตแวรที่ทานติดต้ังใน
 HP All- in-One ไดดวย การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพท่ีมี
คุณภาพสูง

หมายเหตุ ถาทานนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวนําใสกลับเขาไปใหม
HP All-in-One จะไมแจงใหทานปรับแนวตลับหมึกพิมพ 
เครื่องHP All-in-One จะจําคาของแนวตลับหมึกพิมพ ดังนั้น 
ทานไมตองปรับแนวตลับหมึกพิมพอีก

วิธกีารปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพทีต่ิดตั้งใหม
1. ตรวจสอบใหแนใจวา ทานไเดใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter

หรือ A4 ไวในถาดปอนกระดาษแลว
เครื่อง HP All-in-One จะพิมพหนาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
ออกมา

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับ
ตําแหนงตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใหใส
กระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้น

ปรับตําแหนงใหมอีกครั้ง

หากการปรับตําแหนงยังคงลมเหลวแสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับ
หมึกพิมพอาจมีขอบกพรอง โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP
ไปท่ี www.hp.com/support เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก
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http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=prodhomes&h_lang=th&h_cc=all&h_product=hpdeskjetf1129388&h_page=hpcom


ประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอ
ขอมูลการสนับสนุนทางเทคนิค

2. วางหนาสําหรับปรับตําแหนงหมึกพิมพที่มุมดานซายของกระจกโดยให
ดานบนของหนาอยูทางดานซาย

3. กดปุม สแกน
เครื่อง HP All-in-One จะปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ นํากระดาษที่ใช
ปรับตําแหนงหมึกพิมพไปรีไซเคิลหรือนําไปทิ้ง

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
ใชคุณสมบัตินี้เมื่อรายงานการทดสอบเครื่องปรากฎเสนริ้ว หรือเสนสีขาวใน
แถบสี หรือเมื่อสีขุนมัวหลังจากใสตลับหมึกพิมพในครั้งแรก หาม   
ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึกโดย  

   เปลาประโยชนและอายุการใชงานของหัวฉีดหมึกสั้นลง

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. 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 (คุณสมบัติ
การพิมพ) ใหคลิกแท็บ Services (บริการตางๆ ) แลวคลิก Service
this device (บริการของอุปกรณนี้)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) ปรากฎขึ้น
3. คลิกแท็บ Device Services  (บริการเครื่องมือ)
4. คลิก Clean the Print Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ)
5. ปฏิบัติตามคําแนะนําจนไดคุณภาพผลงานตามที่ทานพอใจ จากนั้นคลิก

Done (เสร็จส้ิน)
หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจาก    
ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดแถบตลั  
 บหมึกพิมพกอน แลวจึงเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่มีปญหา
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การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart Mac
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. บนทาสกบาร HP Photosmart Studio ใหคลิก Devices (อุปกรณ)

หนาตาง HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) จะปรากฏขึ้น
3. ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก HP All-in-One ในเมนูปอบอัพ Devices

(อุปกรณ)
4. จากเมนูปอบอัพ Information and Settings (ขอมูลและการตั้งคา)

เลือก Maintain Printer (เครื่องพิมพหลัก)
หนาตาง Select Printer (เลือกเคร่ืองพิมพ) จะปรากฎขึ้น

5. ถากลองโตตอบ Select Printer (เลือกเครื่องพิมพ) ปรากฎขึ้น ใหเลือก
HP All-in-Oneและจากนั้น คลิก Launch Utility (เปดยูทีลิต้ี)
หนาตาง HP Printer Utility (ยูทีลิต้ีของเครื่องพิมพ HP) จะปรากฎขึ้น

6. คลิก Clean (ลาง) ในแผงควบคุม Configuration Settings Panel
(แผงการตั้งคา)

7. คลิก Clean (ลาง)
8. ปฏบิ ัติตามคําแนะนําจนไดคุณภาพผลงานตามที่ทานพอใจ จากนั้นปด

HP Printer Utility (ยูทีลต้ีิของเครื่องพิมพ HP)
หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจาก  
ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพกอน
แลวจึงเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่มีปญหา

การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
ทําความสะอาดแถบสัมผัสตลับหมึกพิมพ หากไดรับขอความซ้ําบนหนาจอ
คอมพิวเตอร เตือนใหตรวจสอบตลับหมึกพิมพหลังจากทําความสะอาดหรือ  
ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพแลว หรือไฟตรวจสอบตลับหมึกพิมพกะพริบ
กอนทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ ใหนําตลับหมึกพิมพออก และ
ตรวจสอบวาไมมอีะไรติดอยูบนหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ แลวจึงใสตลับ  
หมึกพิมพเขาไปใหม หากยังมขีอความใหตรวจสอบตลับหมึกอยู 
ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้:
● ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาด

หรือมีเสนใยหลุดออกมา
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เคล็ดลับ แผนกรองกาแฟไมมีเสนใยและเหมาะสําหรับ  
การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

● น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือนํ้าด่ืม (น้ําประปาอาจมสีารปนเปอนที่ทําใหตลับ 
  หมึกพิมพเสียหายได)

ขอควรระวัง หาม ใชน้ํายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือ
แอลกอฮอลทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ นํ้ายาเหลานั้นอาจ

  ทําใหตลับหมึกพิมพหรือ HP All-in-One เสียหาย

วิธทีําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
1. เปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

แครตลับหมึกจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของเครื่อง HP All-in-One
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอด   

ปลั๊กไฟออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One
3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพ่ือปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก

ชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

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

4. ตรวจสอบหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพวามีหมึกหรือเศษผงเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผาท่ีไมมีสวนผสมของสําลลีงในนํ้ากล่ัน และบีบผาให

เปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
7. ทําความสะอาดเฉพาะแถบสีทองแดง รอประมาณสิบนาทีเ พ่ือใหตลับ   

หมึกพิมพแหง
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1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8. เลื่อนตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในชองเสียบดันตลับหมึกไปดานหนา  
 จนกระทั่งเขาที่ดังคลิก

9. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหน่ึง หากจําเปน
10. คอยๆ ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพและ ิเสียบสายไฟเขาที่ดานหลังของ

HP All-in-One
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9 การสั่งซื้อวัสดุ

ทานสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑของ HP เชน กระดาษประเภทที่แนะนําและ 
  ตลับหมึกพิมพทางระบบออนไลนไดจากเว็บไซตของ HP
● การสั่งซื้อกระดาษ หรือสื่ออื่นๆ
● การสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ
● การสั่งซื้ออุปกรณอื่นๆ

การสั่งซื้อกระดาษ หรือสื่ออื่นๆ 
หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรืออุปกรณอื่นๆ เชน HP Premium
Photo Papers หรือHP 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 นอกจากน้ี ทานยังสามารถติดตอผูจัดจําหนาย
HP ในทองถิ่นของทานเพื่อสอบถามหมายเลขสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหม ที่ถูกตอง
สําหรับเครื่องของทานและสามารถซื้อตลับหมึกพิมพได

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

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

Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่ Print Settings (การตั้งคา 
 การพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ ทานยังสามารถเปด Printer Toolbox
 (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties
 (คุณสมบัติการพิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติ
การพิมพ) 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 (การตั้งคา 
 คอนฟก) 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 (สหราช
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  
 เกี่ยวกับการโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค
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10 ขอมูลเกี่ยวกับวิธกีารแกไขปญหา
เบื้องตน
บทนี้จะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ HP All-in-
One โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาการติดต้ังและการตั้งคา และหัวขอ

   การทํางานบางหัวขอ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการแกไขปญหาเบื้องตน 
โปรดดูที่วิธี ใชบนหนาจอซึ่งมาพรอมกับซอฟตแวรของทาน

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

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

ขอควรระวัง อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอ
การติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดต้ังและการติดต้ังซอฟตแวรใหม
โปรดดูท่ี ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
โปรดดูรายการข างลางสําหรับขอมูลเรื่องหัวขอที่มอียูในบทน้ี

หัวขอเพิ่มเติมเรื่องวิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนในคูมือผูใช
● การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้ง: ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ

การแกไขปญหาเ  บื้องตนทีเ่กิดจากการตั้งคาฮารดแวรและการติดต้ัง
ซอฟตแวร

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

นอกจากนี้ ยังมแีหลงขอมูลเพิ่มเติมที่ชวยทานแกไขปญหาเบื้องตนที่ทานอาจมี
กับ HP All-in-One หรือซอฟตแวร HP Photosmart โปรดดูที่ คนหาขอมูล
เพ่ิมเติม

คูมือการใชงาน 45

วิธกีารแ
กไขป

ญ
ห
าเบ

ื้องต
น



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

 ไฟล Readme
ทานสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนดระบบและปญหาในการติดต้ังที่
อาจเกิดข้ึนไดจากไฟล Readme
● ในคอมพิวเตอรระบบ Windows ทานสามารถไปยังไฟล Readme โดย

การคลิกท่ี Start (เร่ิมตน) ไปที่ Programs (โปรแกรม) หรือ All
Programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้นไปท่ี HP และ  Deskjet All-
In-One F300 series จากน้ันจึงคลิก Readme

● ทานสามารถไปยังไฟล Readme ไดโดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนซึ่งอยูใน
โฟลเดอรบนสุดในซดีีรอมซอฟตแวร HP All-in-One

วิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้ง
บทนี้จะมีคําแนะนําการแกไขปญหาการติดต้ังและการกําหนดคา ซึ่งเปนปญหา
ทั่วไปที่มักเกิดข้ึนกับการติดต้ังฮารดแวรและซอฟตแวร

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 โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแผงเตารับ 
 เปดใชงานอยู หรือพยายามเสียบปลั๊กเครื่อง HP All-in-One
 เขากับเตารับท่ีตอสายดินโดยตรง

● ตรวจสอบเ ตารับเพื่อใหแนใจวาเตารับทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊ก
ของอุปกรณที่ใชงานไดและดูวาอุปกรณนั้นมีไฟเขาหรือไม หากไฟ
ไมเขา แสดงวาอาจจะมีปญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

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

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

 HP All-in-One เปดเครื่อง หากทานกดปุม เปด อีกครั้งในชวงเวลานี้ 
ทานอาจตอง ปดอุปกรณ

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

วิธแีกไข คุณตองเร่ิมติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One
กอนที่จะตอสายเคเบิล USB ขณะที่ติดต้ัง หามตอสาย USB จนกวาจะ
ปรากฏขั้นตอนคําแนะนําบนหนาจอ การเชื่อมตอสาย USB กอนมหีนาจอ
ปรากฏอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได

เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ HP All-in-
One ดวยสายเคเบิล USB โดยตรง เพียงแคเสียบปลายดานหนึ่งของ  
สายเคเบิล USB เขาท่ีดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอร และเสียบปลายอีก  
ดานหนึ่งเขาที่ดานหลังของเครื่อง HP All-in-One ทานสามารถเชื่อมตอเขา
กับพอรต USB ใดๆ ท่ีอยูดานหลังคอมพิวเตอรได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการติดต้ังซอฟตแวรและการตอสายเคเบิล
USB โปรดดูที่คูมือการติดต้ังซึ่งมาพรอมกับHP All-in-One

เครื่อง HP All-in-One ไมพิมพงาน

วิธแีกไข
● ดูไฟสัญญาณ เปด ท่ีอยูดานหนาของ HP All-in-One หากไฟไมติด

แสดงวาเครื่อง HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอ
สายไฟเขากับเครื่อง HP All-in-One และเสียบเขากับเตาเสียบ 

 แนนดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง HP All-in-One
● ตรวจสอบใหแนใจวาติดต้ังตลับหมึกพิมพเรียบรอยแลว
● ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
● ตรวจสอบวา HP All-in-One ไมมกีระดาษติดคางอยู
● ตรวจสอบวาไมมกีระดาษติดในแครตลับหมึกพิมพ
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เปดฝาครอบชองใสตลับหมึกพิมพเพ่ือเขาไปยังบริเวณแคร
พิมพ นําวัตถุตางๆท่ีขวางกั้นแครตลับหมึกพิมพออก 

รวมท้ังวัสดุหีบหอ ปดเครื่อง HP All-in-One และเปดอีกครั้ง
● ตรวจสอบวาลําดับการพิมพของ HP All-in-One ไมถูกหยุดช่ัวคราว

(Windows) หรือถูกหยุดทํางาน (Mac) ถาเปนเชนนั้น ใหเลือกคาที่
เหมาะสมเพื่อเริ่มการพิมพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  
การประเมินลําดับการพิมพ โปรดดูท่ีเอกสารประกอบซึ่งมีมาพรอม

  ระบบปฏิบัติการที่ติดต้ังอยูในคอมพิวเตอรของทาน
● ตรวจเช็คสายเคเบิล USB หากทานใชสายเคเบิลเสนเกา อาจทํางาน

ไมถูกตอง ลองตอสายเคเบิลเขากับผลิตภัณฑอื่นเพ่ือดูวาสายเคเบิล
USB ใชงานไดหรือไม หากทานประสบปญหา อาจจําเปนตองเปลี่ยน
สายเคเบิล USB โปรดตรวจสอบวาสายเคเบิลไมยาวเกินกวา 3 เมตร

● ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอรของทานจะตองสามารถใชพอรท USB ได
ระบบปฏิบัติการบางระบบ เชน Windows 95 และ Windows NT
ไมสนับสนุนการเช่ือมตอ USB ดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่มา 
 พรอมกับระบบปฏิบัติการที่ทานใช

● ตรวจสอบการเชื่อมตอจากเครื่อง HP All-in-One 
คอมพิวเตอรทาน ตรวจสอบวาสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB

ดานหลังเครื่อง HP All-in-One แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบให
แนใจวา ปลายอีกดานหนึ่งของสาย USB เสียบอยูกับพอรต USB ของ
เครื่องคอมพิวเตอรแลว หลังจากเชื่อมตอสายเคเบิลอยางถูกตองแลว
ปดเครื่อง HP All-in-One ของทานแลวเปดใหมอีกครั้ง

● หากทานตอเช่ือมตอเครื่องHP All-in-One ผานทางฮับ USB ตอง
ตรวจดูวาไดเปดใชงานตัวฮับแลว หากฮับเปดใชงานแลว ใหลองตอ
สายตรงเขาไปยังคอมพิวเตอร

● ตรวจสอบเครื่องพิมพหรือสแกนเนอรทานอาจตองการปด 
  การเชื่อมตอผลิตภัณฑตัวเกาจากเครื่องคอมพิวเตอร

คูมือการใชงาน 49

วิธกีารแ
กไขป

ญ
ห
าเบ

ื้องต
น

ตลับหมึก

ไปที่
เครื่อง



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

● หลังจากที่ตรวจสอบการเชื่อมตอแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดใหม

● กรณีที่จําเปน ใหถอดออก และติดต้ังซอฟตแวรท่ีทานไดติดต้ัง  
พรอมกับ HP All-in-One อีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

สําหรับขอมูลเพิ่มเ ติมในการติดต้ัง HP All-in-One และการเชื่อมตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอรของทาน โปรดดูที่คูมือการติดต้ังซึ่งมาพรอมกับ
HP All-in-One
หาก HP All-in-Oneและเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถติดตอกันได ให
ลองทําดังนี้:

วิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวร
ถาทานประสบปญหาในระหวางติดต้ังซอฟตแวร โปรดดูหัวขอดานลางเพื่อหา
วิธีแกไข ถาทานประสบปญหาเกี่ยวกับการติดต้ังฮารดแวร โปรดดู การแกไข
ปญหาเบื้องตนในการติดต้ังฮารดแวร

โดยปกติ ในการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ระบบจะทํางานตามลําดับตอ
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. ข้ันตอนการลงทะเบียนจะเริ่มตนข้ึน

หากไมมีเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงเกิดข้ึน แสดงวาอาจมปีญหาในการติดต้ัง
หากตองการตรวจสอบการติดต้ังบนเครื่องระบบ Windows ใหทําการตรวจ
สอบดังนี้:
● เปด HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) และตรวจ

สอบเพ่ือยืนยันวาปุมตอไปน้ีปรากฏขึ้น Scan Picture (สแกนภาพ)
และ Scan Document (สแกนเอกสาร) หากไอคอนไมปรากฏขึ้นใน
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ทันที ทานอาจตองรอสักครูเพ่ือให HP All-in-One เช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอร หรือดูที่ ไมมปีุมบางปุมใน HP Solution Center

 (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) (Windows)
● เปดกรอบโตตอบ Printers (เคร่ืองพิมพ) และตรวจสอบวามี HP All-in-

One อยูในรายการ
● มองหาไอคอน HP All-in-One ทีซ่สิเต็มเทรยดานขวาสุดของแถบงาน

Windows ซึ่งแสดงใหเห็นวา HP All-in-One พรอมใชงาน

เมื่อใสแผนซดีรีอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอรแลว ไมมอีะไรเกิดขึ้น
วิธแีกไข ถาการติดต้ังไมไดรันโดยอัตโนมัติ ทานสามารถรันการติดต้ัง
ไดดวยตนเอง

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

(ตกลง)
หากไดรฟซีดีรอมของทานไมไดระบุเปนตัวอักษร D ใหปอน

  ตัวอักษรของไดรฟที่เหมาะสม

หากตองการเริ่มการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Mac
1. ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน CD บนเดสกทอปของทานเพื่อดูสารบัญของ

ซีดี
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนการติดต้ัง

หนาจอตรวจสอบระบบขั้นต่ําปรากฏขึ้น (Windows)
วิธแีกไข ระบบของทานไมตรงตามขอกําหนดขั้นตํ่าในการติดต้ัง
ซอฟตแวรคลิก Details (รายละเอียด) เพ่ือดูรายละเอียดของปญหา  
ดังกลาว จากนั้นแกไขปญหากอนที่จะติดต้ังซอฟตแวร
นอกจากนี้ ทานยังสามารถลองติดต้ัง HP Photosmart Essential แทน
โดย HP Photosmart Essential จะมฟีงกชันการทํางานนอยกวา
ซอฟตแวร HP Photosmart Premier และจะใชพ้ืนที่และหนวยความจํา
บนคอมพิวเตอรนอยกวา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
Essential โปรดดูคูมือการติดต้ังที่มากับ HP All-in-One
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มเีครื่องหมาย X สแีดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB
วิธแีกไข โดยปกติ จะมีเครื่องหมายสีเขียวปรากฏขึ้นเพ่ือบงช้ีวา ใช
คุณสมบัติการติดต้ังแบบพรอมใชงาน (plug and play) ไดเครื่องหมาย
X สีแดงบงช้ีวา เกิดขอผิดพลาดของคุณสมบัติการติดต้ังแบบพรอมใชงาน
1. ตรวจสอบวาติดฝาครอบแผงควบคุมติดอยางแนนหนา ถอดปลั๊ก  

สายไฟ HP All-in-One จากน้ันเสียบปลั๊กกลับไปอีกครั้ง
2. ตรวจสอบวาเสียบสาย USB และสายไฟแลว

3. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง) เพ่ือลองใชคุณสมบัติการติดต้ัง 
 แบบพรอมใชงานหากเครื่องยังไมทํางาน 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 แลวรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อระบบ 

 แจงเตือน
6. ถาทานใชคอมพิวเตอรระบบ Windows ใหเปด HP Solution

Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) แลวตรวจหาไอคอนที่สําคัญ
(Scan Picture (สแกนภาพ) และ Scan Document (สแกน
เอกสาร)) หากไอคอนที่สําคัญไมปรากฏขึ้น ใหลบซอฟตแวรออกแลว
ติดต้ังใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู ถอนการติดต้ังและ
 ติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
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ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดทีไ่มทราบสาเหตเุกิดขึ้น

วิธแีกไข พยายามติดต้ังตอไป หากยังใช งานไมได ใหหยุดแลวเริ่มติดต้ัง
ใหม จากนั้นทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ หากเกิดขอผิดพลาด
ทานอาจตองถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหม อยาเพียงแตลบ
แอพพลิเคชันไฟล HP All-in-Oneออกจากคอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบ
วาไดถอนซอฟตแวรออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่เตรียม
ไวใหเมื่อครั้งที่ทานติดต้ังซอฟตแวรท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวรใหม  
อีกครั้ง

ไมมปีุมบางปุมใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP)
(Windows)

หากไมปรากฏไอคอนท่ีสําคัญ (Scan Picture (สแกนภาพ) และ
Scan Document (สแกนเอกสาร)) แสดงวาการติดต้ังของทานอาจไม
สมบูรณ

วิธแีกไข และหากการติดต้ังไมสมบูรณ ทานอาจตองถอนการติดต้ังและ
ติดต้ังซอฟตแวรใหม อยาเพียงแตลบแอพพลิเคชันไฟลHP All-in-One
ออกจากฮารดไดรฟ โปรดตรวจสอบวาลบไฟลตางๆ อยางถูกตองโดยใช  

 ยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่อยูในกลุมโปรแกรมHP All-in-One สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม  โปรดดูถอนการติดต้ังและ ติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง

หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น (Windows)
วิธแีกไข ทานสามารถเขาสูหนาจอลงทะเบียน (Sign up now) จาก
ทาสกบาร Windows โดยคลิก Start (เร่ิมตน) แลวเลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP, Deskjet
All-In-One F300 series แลวจึงคลิก Product Registration (ลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ)

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

 ซิสเต็มเทรย (ซึ่งปกติจะอยูทางมุมขวาลางของเดสกทอป) ใหเริ่มใชงาน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) เพ่ือตรวจสอบวามี
ไอคอนที่สําคัญอยูหรือไม
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุมที่สําคัญที่หายไปใน HP Solution
Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) โปรดดูท่ี ไมมปีุมบางปุมใน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) (Windows)

ถอนการติดตั้งและ ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

หากการติดต้ังของทานไมสมบูรณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับ 
 เครื่องคอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจําเปนตอง

ถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแตลบแอพพลิเคชันไฟล
HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบวาไดถอนซอฟตแวร
ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่เตรียมไวใหเมื่อคร้ังท่ีทาน
 ิดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับ HP All-in-One
การติดต้ังใหมอาจใชเวลาประมาณ 20 - 40 นาที มวีิธีถอนการติดต้ังซอฟตแวร
บนคอมพิวเตอรระบบ Windows สามระบบ และอีกหนึ่งวิธีสําหรับการถอน
การติดต้ังบนเครื่อง Mac

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

 เช่ือมตอ 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, Deskjet
All-In-One F300 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
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8. หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตอ HP All-in-One กับ
คอมพิวเตอรของทาน

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

10. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอนHP Digital Imaging
Monitor จะปรากฏในซิสเต็มเทรยของ Windows
เพ่ือตรวจสอบวาซอฟตแวรไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP)บนเดสกท็อป หาก
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) แสดงไอคอนที่สําคัญ
(Scan Picture (สแกนภาพ) และ Scan Document (สแกนเอกสาร))
แสดงวามกีารติดต้ังซอฟตแวรอยางถูกตอง

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 รวมถึงคําแนะนําที่มีในคูมือ 
  การติดต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One
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เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่3

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

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

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

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

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

6. เลือก Reinstall (ติดต้ังใหม)
7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีในคูมือ 

 การติดต้ังที่ใหมาพรอมกับ 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
รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

5. เมื่อตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซดีีรอม HP All-in-One 
ลงในไดรฟซดีีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร

6. บนหนาจอเดสกท็อป ใหเปดแผนซีดีรอมแลวดับเบิลคลิกที่ 
HP All-in-One Installer

7. ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีในคูมือ  
 การติดต้ังที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One
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การแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงาน
สวนน้ีจะมขีอมูลเกี่ยวกับวิธีการแ กไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษและ 

  ตลับหมึกพิมพ

หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูล
เพ่ิมเติมไดจากเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/support เว็บไซตจะมี

  คําตอบสําหรับคําถามที่พบบอย

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

ถามีกระดาษติดอยูในเครื่อง ใหนํากระดาษที่ติดออกตามคําแนะนําตอไปนี้

การแกปญหากระดาษติด

ถาเครื่อง HP All-in-One มกีระดาษติด ใหตรวจดูฝาปดดานหลัง
ถากระดาษท่ีติดไมอยูในลูกกลิ้งดานหลัง ใหตรวจดูฝาดานหนา

วิธนีํากระดาษติดออกจากฝาปดดานหลัง
1. กดแท็บดานซายของฝาปดดานหลังเพ่ือปลดฝา ยกฝาออกโดยดึงออกจาก

เครื่อง HP All-in-One

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนําออกจากลูกกลิ้ง ให
ตรวจสอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมกีระดาษติดอยูในเครื่อง หาก
ทานไมนําเศษกระดาษที่ติดอยูออกจาก HP All-in-One อาจมี
กระดาษติดมากข้ึน
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3. ประกอบฝาปดดานหลัง คอยๆ ดันฝาไปดานหนาจนกวาจะเขาที่
4. กดปุม เริ่มทําสําเนาขาวดํา เ พ่ือเริ่มงานปจจุบันตอ

วิธนีํากระดาษทีต่ิดออกจากฝาหนาของเครื่อง
1. หากจําเปน ใหดึงถาดปอนกระดาษลงเพ่ือเปด จากนั้น เลื่อนฝาครอบ   

ตลับหมึกพิมพลง

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

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

3. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

4. กดปุม เริ่มทําสําเนาขาวดํา เ พ่ือเริ่มงานปจจุบันตอ

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
หากทานเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพมาแลว ทานอาจพบวาปญหานั้นเกิด
จากตลับหมึกพิมพ

วิธกีารแกไขปญหาเบื้องตนของตลับหมึกพิมพ
1. ใหถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกจากชองเสียบทางขวา หามสัมผัสหัวฉีดพน

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 ใหทําความสะอาด   
ตลับหมึกพิมพ

6. หากปญหายังคงมอียู ใหทําความสะอาดหนาสัมผัสสีทองแดงของ  
 ตลับหมึกพิมพ

7. หากทานยังคงประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ใหตรวจสอบวา  
 ตลับหมึกพิมพใดที่กําลังมปีญหาแลวใหเปลี่ยนตลับดังกลาว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
● การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
● พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
● การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
● การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
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11 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
ในการขอบริการซอมจาก HP ทานตองติดตอเจาหนาท่ีใหบริการของ HP หรือศูนยให
ความชวยเหลือลูกคาของ HP สําหรับการแกไขปญหาเบ้ืองตนเสียกอน โปรดอาน 
ก


อนท่ีจะโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP เพ่ือศึกษาขั้นตอนกอนโทรติดตอศูนยบริการ
ลูกคา

การอัพเกรดการรับประกัน
HP อาจเสนอทางเลือกในการอัพเกรดการรับประกัน (โดยมีการคิดคาธรรมเนียม 

 เพิ่มเติม) 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

การขอรับบริการและขอมูลอื่นๆ จากอินเทอรเน็ต
หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกัน โปรดไปที่เว็บไซตของ HP
ท่ี www.hp.com/support เมื่อเคร่ืองแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน
แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการโทรติดตอฝายให
บริการดานเทคนิค
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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 โปรดโทรขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญของ
บริษัทน้ันน

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) เพ่ือขอทราบขอมูลเกี่ยวกับ 

 การโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค
เขาไปในเว็บไซตของ HP  เพ่ืออานขอมูลท่ีอัพเดตหรือขอแนะนําการแกไข
ปญหาเบ้ืองตนสําหรับ HP All-in-One

4. ถาทานยังพบปญหาในการใชงานอยูและตองการติดตอกับเจาหนาท่ีฝายบริการ
ลูกคาของ HP โปรดปฏิบัติดังตอไปน้ี
a. จดชื่อเคร่ือง HP All-in-One ตามที่ปรากฎบนแผงควบคุม
b. พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
c. ทําสําเนาสีเปนงานพิมพตัวอยาง
d. เตรียมพรอมสําหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาของทาน
e. โปรดจดหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการเตรียมไวใหเรียบรอย

5. โทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ท้ังน้ี ควรอยูใกลเครื่อง HP All-in-One ท่ีมี
ปญหาในขณะที่โทรศัพท
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สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
● พิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
● การดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ

การดหูมายเลขผลิตภัณฑและรหัสบริการ 
ทานสามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑและรหัสการใหบริการของ HP All-in-One โดย
การพิมพรายงานทดสอบเครื่อง

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

การพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
1. กด ยกเลิก บนแผงควบคุมคางไว
2. ขณะกด ยกเลิก คางไว ใหกด เริ่มทําสําเนาสี

รายงานทดสอบเครื่องจะมีหมายเลขผลิตภั ณฑและรหัสบริการ

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

การโทรติดตอขอรับบริการจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
หมายเลขดานลางแสดงวันท่ีพิมพคูมือฉบับน้ี หากตองการดูหมายเลขติดตอปจจุบันของ
ศูนยบริการ HP  ในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ใหไปท่ี www.hp.com/support และเลือก
ประเทศ/ภูมิภาค หรือภาษาของทาน
การใหบริการในชวงระยะเวลาการรับประกันจะไมมีคาธรรมเนียมใดๆ ยกเวน

  คาโทรศัพททางไกลในอัตรามาตรฐาน ในบางกรณี อาจมีการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม
สําหรับบริการทางโทรศัพทในยุโรป โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
บริการทางโทรศัพทในประเทศ/ภูมิภาคของทานโดยไปที่ www.hp.com/support
หรือสอบถามจากตัวแทนขายของทาน หรือโทรติดตอ HP ตามหมายเลขที่ใหไวใน  
คูมือน้ี
บริษัทไดพยายามปรับปรุงการใหบริการทางโทรศัพทอยางตอเน่ือง จึงขอแนะนําให
ทานแวะเยี่ยมชมเว็บไซตของเราเปนประจําเพ่ือทราบขอมูลใหมๆ เกี่ยวกับ 

 การใหบริการและการจัดสงอุปกรณ
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การเตรียมเครื่อง HP All-in-One สําหรับการสง
หากหลังจากติดตอกับฝายบริการลูกคาของ HP หรือกลับไปยังจุดขายที่ทานตองสง
HP All-in-One เพ่ือรับบริการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานนําสิ่งของตอไปน้ี
ออกจากเครื่องกอนสงคืนอุปกรณ อันไดแก
● ตลับหมึกพิมพ
● สายไฟ สาย USB และสายเคเบิลอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมตอกับ HP All-in-One
● กระดาษใดๆ ท่ีใสอยูในถาดปอนกระดาษ
● ตนฉบับใดๆ ท่ีบรรจุใน HP All-in-One

วิธถีอดตลับหมึกพิมพออกกอนขนสง
1. เปด HP All-in-One และรอจนกวาตลับหมึกพิมพจะหยุดทํางานและเงียบลง

หากไมไดเปดเครื่อง HP All-in-One ใหขามขั้นตอนน้ีและไปยังขั้นตอนท่ี 2
2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
3. ถอดตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบ

หมายเหตุ หากยังไมไดเปดเครื่อง HP All-in-One ทานสามารถ 
 ถอดสายไฟออกแลวใชมือเลื่อนแครตลับหมึกพิมพไปตรงกลางเพื่อถอด 

 ตลับหมึกพิมพออก

4. ใสตลับหมึกพิมพในกลองพลาสติกสุญญากาศเพื่อไมใหหมึกแหง และเก็บแยกไว
อยาสงตลับหมึกพิมพมาพรอมกับ HP All-in-One เวนเสียแตวาเจาหนาท่ีบริการ
ลูกคาของ HP จะแนะนําใหทานสงไปดวย

5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพและรอสักครูเพ่ือใหแครตลับหมึกพิมพเลื่อนกลับมายัง
ตําแหนงเดิม (ทางซายมือ)

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องสแกนหยุดทํางานและอยูใน
ตําแหนงท่ีถูกตองกอนปดเครื่อง HP All-in-One

6. กดปุม เปด เพ่ือปดเครื่อง HP All-in-One

การบรรจ ุHP All-in-One ลงกลอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีใหเสร็จสมบูรณเมื่อทานถอดตลับหมึกพิมพออก ใหปด
เครื่อง HP All-in-One แลวถอดปลั๊กออก

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

เดิมหรือวัสดุหีบหอท่ีมาพรอมกับอุปกรณสําหรับเปลี่ยน

บท 11

66 HP Deskjet F300 All-in-One series

กา
รร
บั
ป
ระ
กนั

แ
ละ
บ
ริก
าร
ข
อง

 H
P



หากทานไมมีวัสดุหีบหอเดิม โปรดใชวัสดุหีบหออื่นท่ีเหมาะสม ความเสียหายใน
การจัดสงท่ีเกิดจากการบรรจุหีบหอและ/หรือการขนสงท่ีไมเหมาะสมไมจัดอยูภาย
ใตการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
3. โปรดใสส่ิงตอไปน้ีลงในกลองดวย:

– ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเคร่ืองโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการ
พิมพของเครื่องมาดวยจะดีมาก)

– สําเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
– ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของทานท่ีสามารถติดตอไดในระหวางวัน
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12 ขอมูลดานเทคนิค

ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรับ HP All-in-One มีอยูใน
สวนน้ี

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
ขอกําหนดระบบทางดานซอฟตแวรจะเก็บอยูในไฟล Readme

ลักษณะเฉพาะของกระดาษ
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับความจุของถาดปอนกระดาษ ขนาดกระดาษ และ
ลักษณะเฉพาะของขอบกระดาษ

ความจขุองถาดปอนกระดาษ

ประเภท น้ําหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษเขา
1

ถาดรับกระดาษ
ออก2

กระดาษธรรมดา 20 ถึง 24 ปอนด
(75 ถึง 90 แกรม)

100 (กระดาษ 20
ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

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

100 (กระดาษ 20
ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

บัตร นํ้าหนักสูงสุดคือ
110 ปอนด (200
แกรม)

20 10

ซองจดหมาย 20 ถึง 24 ปอนด
(75 ถึง 90 แกรม)

10 10

แผนใส ไมระบุ 20 15 หรือนอยกวา

ปาย ไมระบุ 20 10

กระดาษภาพถาย 4 x 6
น้ิว (10 x 15 ซม.)

145 ปอนด
(236 แกรม)

20 15

กระดาษภาพถาย 8.5 x
11 น้ิว (216 x 279 มม.)

ไมระบุ 20 10

1 ความจุสูงสุด

2 ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกท่ีทานใชมีผลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนําใหทาน 

   หม่ันนํากระดาษออกจากถาดรับกระดาษ
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ขนาดกระดาษ

ประเภท ขนาด

กระดาษ จดหมาย: 8.5 x 11 น้ิว
A4: 210 x 297 มม.
A5: 148 x 210 มม.
แบบ Executive: 7.25 x 10.5 น้ิว
แบบ Legal: 8.5 x 14 น้ิว
JIS (B5): 182 x 257 มม.

ซองจดหมาย U.S. #10: 4.1 x 9.5 น้ิว
A2: 111 x 146 มม.
DL: 110 x 220 มม.
C6: 114 x 162 มม.

แผนใส จดหมาย: 8.5 x 11 น้ิว
A4: 210 x 297 มม.

กระดาษภาพถาย 4 x 6 น้ิว
4 x 6 น้ิวท่ีมีแถบใหฉีกออก
5 x 7 น้ิว
แบบ Executive: 7.25 x 10.5 น้ิว
8 x 10 น้ิว
10 x 15 cm
10 x 15 น้ิวท่ีมีแถบใหฉีกออก
13 x 18 cm
A6: 105 x 148.5 มม.
Hagaki 100 x 148 มม.

บัตร 76 x 127 มม.
การดดัชนี: 101 x 152 มม.
127 x 178 มม.

ปาย จดหมาย: 8.5 x 11 น้ิว
A4: 210 x 297 มม.

กําหนดเอง 76 x 127 มม. สุงสุด 216 x 356 มม.
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ลักษณะเฉพาะของขอบกระดาษ

 ดานบน
 (ขอบดานหัวกระดาษ)

ดานลาง
 (ขอบดานทายกระดาษ)1

ระยะขอบกระดาษ
ดานซายและดานขวา

กระดาษหรือแผนใส  

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

1.8 มม. 12.7 มม. 6.4 มม.

ISO (A4, A5) และ
JIS (B5)

1.8 มม. 13.7 มม. 3.3 มม.

ซองจดหมาย  

 1.8 มม. 13.5 มม. 3.3 มม.

บัตร  

 1.8 มม. 12.7 มม. 3.3 มม.
1 ขอบดานน้ีจะใชเทียบไมได อยางไรก็ตาม พ้ืนท่ีการเขียนท้ังหมดจะสามารถใชรวมกันได พ้ืนที่การเขียนน้ีเพ่ิม

ระยะจากจุดศูนยกลางออกไป 5.4 มม. (0.21 น้ิว) ทําใหระยะขอบกระดาษดานบนและดานลางไมเทากัน

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ
● สีขาวดํา 600 x 600 dpi
● ความละเอียดสูงสุด 4800 x 1200 dpi
● วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
● ภาษา: LIDIL (lightweight imaging device interface language)
● รอบการทํางาน: พิมพได 700 แผนตอเดือน

โหมด  ความละเอียด(จุดตอนิ้ว)

dpi สูงสุด สีดํา ความละเอียดสูงสุด 4800 x 1200 dpi

 สี ความละเอียดสูงสุด 4800 x 1200 DPI1

Best (ดีท่ีสุด) สีดํา 1200 x 1200

 สี 1200 x 1200 สูงสุดไมเกิน 4800 จุดตอน้ิว2

ธรรมดา สีดํา 600 x 600

 สี 600 x 600

ธรรมดาแบบเร็ว สีดํา 300 x 300

 สี 300 x 300
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โหมด  ความละเอียด(จุดตอนิ้ว)

รางแบบดวน สีดํา 300 x 300

 สี 300 x 300
1 ความละเอียดสูงสุดในการพิมพสีบนกระดาษภาพถายพรีเมียมคือ 4800 x 1200 จุดตอน้ิว สามารถสแกนภาพ

ดวยความละเอียด 1200 x 1200 จุดตอน้ิว
2 ความละเอียดสูงสุดในการพิมพสีบนกระดาษภาพถายพรีเมียมคือ 4800 x 1200 จุดตอน้ิว สามารถสแกนภาพ

ดวยความละเอียด 1200 x 1200 จุดตอน้ิว

ลักษณะเฉพาะในการทําสําเนา
● การประมวลภาพแบบดิจิตัล
● ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 9 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
● พอดีหนา

โหมด  ความละเอียดในการพิมพ
(dpi)

ความละเอียดในการสแกน
(dpi)1

Best (ดีท่ีสุด) สีดํา 600 x 600 600 x 2400

 สี 1200 x 12002 600 x 2400

Fast (ดวน) สีดํา 300 x 1200 600 x 1200

 สี 600 x 300 600 x 1200
1 ความละเอียดสูงสุดที่ 400%
2 บนกระดาษภาพถายหรือกระดาษพรีเมียม บนกระดาษภาพถายหรือกระดาษพรีเมียม

ขอมูลจําเพาะของการสแกน
● รวม Image Editor
● ซอฟตแวร OCR แบบสมบูรณจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขได

โดยอัตโนมัติ
● อินเตอรเฟสที่ใชกับ Twain ได
● ความละเอียด สูงสุดถึง 1200 x 2400 dpi ออพติคอล: 19200 ppi สูงสุด

 (ขึ้นกับรุน)
● สี: สี 48 บิต grayscale 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
● ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 มม.

ขอมูลจําเพาะทางกายภาพ 
● ความสูง 16.97 มม.
● ความกวาง 44 ซม.
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● ความลึก 25.9 ซม.
● นํ้าหนัก 4.5 กก.

ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา
● การใชไฟ: สูงสุด 80 W
● แรงดันไฟฟาเขา AC 100 ถึง 240 V ~ 1 A 50–60 Hz ตอสายดิน
● แรงดันไฟฟาออก: DC 32 V===560 mA, 15 V หรือ 16 V===530mA

ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
● ระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะในการใชงานที่แนะนํา: 15 ถึง 32 องศาเซลเซียส (59 ถึง

90 องศาฟาเรนไฮต)
● ระดับอุณหภูมิปฏิบัติการท่ีสามารถใชงานได: 5 ถึง 35 องศาเซลเซียส (41 ถึง

95 องศาฟาเรนไฮต)
● ความชื้น : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน
● ระดับอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): –20º ถึง 50º C    

(– 4º ถึง 122º F)
● ในท่ีท่ีมีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาแรงดันไฟฟาออกจากเครื่อง

HP All-in-One อาจผิดพลาดบาง
● HP แนะนําใหใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 เมตร (10

ฟุต) เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีมีแนวโนมวาจะมี
คาสูงใหเหลือนอยท่ีสุด

ขอมูลเกี่ยวกับเสียง
หากทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจาก 

  เว็บไซตของ HP ไปท่ี: www.hp.com/support

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
สวนน้ีเปนขอมูลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม การกอใหเกิดโอโซน การใชพลังงาน
การใชกระดาษ พลาสติก รายการขอมูลความปลอดภัยในการใชวัสดุ และโครงการ 
รีไซเคิล
ขอมูลในสวนน้ีจะเกี่ยวของกับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

การรักษาสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอ   
สิ่งแวดลอม เครื่องพิมพน้ีไดรับการออกแบบใหมีคุณลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลด 

  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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 เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายกุารใชงานของ

   เครื่องพิมพน้ีแลว

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

โครงการรไีซเคิลฮารดแวร
HP มีโครงการสงคืนผลิตภัณฑและการรีไซเคิลเพ่ิมมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค
ท้ังยังรวมมือกับศูนยรีไซเคิลอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดหลายแหงท่ัวโลก นอกจากนี้
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HP ยังชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนําผลิตภัณฑบางอยางท่ีไดรับความนิยมสูงสุดมา
ซอมแซมและนําออกจําหนายอีกครั้ง
สําหรับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดไปเยี่ยมชมไดท่ี
www.hp.com/recycle.

โครงการรไีซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP  ดําเนินงานอยูใน 

 หลายประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพและหมึกพิมพท่ีใชแลวมารีไซเคิลได
โดยไมเสียคาใชจาย สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมโปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปน้ี
www.hp.com/recycle

การกําจัดอุปกรณทีไ่มใชแลวในครัวเรือนโดยผูใชในสหภาพยุโรป
สัญลักษณน้ีบนผลิตภัณฑหรือบนวัสดุหีบหอคือสัญลักษณท่ีระบุวาหามกําจัดผลิตภัณฑ
น้ีกับของเสียประเภทอื่นๆ ในครัวเ รือนของทาน ทานตองรับผิดชอบกําจัดอุปกรณท่ีไม
ใชแลวดวยการนําสงคืนใหกับจุดรวบรวมเพื่อการรีไซเคิลอุปกรณไฟฟาและ 

 อิเล็กทรอนิก การกํา ัจัดอุปกรณท่ีไมใชแลวดวยการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิลจะชวยอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและมั่นใจไดวาอุปกรณเหลาน้ันถูกนําไปรีไซเคิลอยางถูกวิธีซึ่ง  
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจุดท่ีทานจะนํา
อุปกรณท่ีไมใชแลวไปทิ้งเพ่ือการรีไซเคิล โปรดติดตอหนวยงานรัฐในทองถิ่นของทาน
บริการกําจัดของเสียในครัวเรือน หรือรานคาท่ีทานซ้ือผลิตภัณฑมา

ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจาก 

 หนวยงานที่ออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับแลว ผลิตภัณฑของทานจึงตองมี
หมายเลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตาม 

 ขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0601 โปรดอยาจําสับสนระหวาง  
หมายเลขตามขอบังคับกับชื่อทางการตลาด (HP Deskjet F300 All-in-One series)
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FCC statement
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR
15.105) has specified that the following notice be brought to the
attention of users of this product.
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part
15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including
interference that might cause undesired operation. Class B limits are
designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and
used in accordance with the instructions, might cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
● Reorient the receiving antenna.
● Increase the separation between the equipment and the receiver.
● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from

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

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.

บท 12
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Note à l’attention des utilisateurs canadien/notice to users in
Canada

Notice to users in Australia

This equipment complies with Australian EMC requirements.

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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Le présent appareil numérique n‘émet pas de bruit radioélectrique 
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la 
classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage 
radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.
This digital apparatus does not exceed the Class B limits 

from the digital apparatus 
set out in the Radio Interference Regulations of the
Canadian Department of Communications.

for radio noise emissions



HP Deskjet F300 All-in-One series declaration of conformity
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ดัชนี
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